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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 Активности организације настављене су 
интезивно и током септембра месеца. Акценат је био 
на помоћи у најугроженијим подручјима бивше 
Југославије где тренутно живи наш народ, поготово 
у Републици Српској и Крајини.  Спортско-
добротворни пројекат „Тројка из блока“ достигао је 
врхунац током месеца септембра, одржавањем 
турнира на чак четири локације.  Квалитетно 
спроведени претходни турнири резултирали су 
израдом неколико купатила за вишедетне породице 
протеклог месеца. Подршка активностима 
организације стиже са свих страна, што нам даје 
додатну снагу и полет за спровођење великог броја 
хуманитарних акција.  
 На Косову и Метохији спроведена је мини 
акција донације два компјутера за породице Закић и 
Дубић. Такође настављен је пројекат доградње куће 
породици Насковић из села Кусце, који би према 
плану требао да буде завршен у наредних пар 
месеци. Свечано је отворена и фарма за узгој крава 
под покровитељством наших пријатеља из народних 
кухиња, а наша организација је учествовала у овом 
важном пројекту са 739.000 дин. Традиционална 
септембарска акција помоћи вишедетним 
породицама на подручју Крајине, успешно је 
реализована средином месеца. Том приликом 
посећено је 11 породица и испоручена је помоћ у 
вредности од 6.740€. Бела техника, машине за рад и 
грађевински материјал испоручени су породицама 
широм Далмације, Лике, Кордуна и Баније. 
 Чак три пројекта изградње купатила 
средствима прикупљеним на турнирима „Тројка из 
блока“ завршена су током септембра. Прво купатило 
изграђено је породици Сретеновић са седморо деце 
из Горњег Милановца, а укупна вредност пројекта 
била је 419.067 динара. Након њих обрадовали смо 
житеље Купиника опремањем локалне амбуланте, а 
породицу Белић из истог места обрадовали смо 
изградњом купатила. Укупна вредност овог мини 
пројекта на подручју Купиника износила је 485.991 
дин.  Купатило су дочекали и Војнићи из Бољевца, а 
вредност изградње тог купатила била је 108.000 
динара. 
 Највећи број активности спровели смо на 
подручју Републике Српске. Прво је за породицу 
Окиљ са 4 деце из Рогатице купљена веш машина и 

основне намирнице у износу од 763км. Затим смо 
дошли и до Трифковића са Пала који броје 5 деце. 
Њима је стигла помоћ у виду прикључних машина за 
трактор у вредности од 2.733км. Лазаревиће са 
Озрена који броје такође петоро деце обрадовали смо 
куповином једне краве 2.250км. За Мијатовиће из 
Бања Луке и њихово 4 деце купили смо столарију и 
грађевински материјал у износу од 4.813км. На крају 
најконкретнија помоћ стигла је до Михајловића из 
Угљевика, којима је купљен грађевински материјал у 
вредности од 5.139км, чиме је заокружен овај 
успешан месец помоћи породицама из Републике 
Српске.Посетили смо породицу Вуковић из 
Пријепоља која броји петори малолетне деце, ради 
покретања великог пројекта довршетка изградње 
куће за ову вредну породицу. 
 Спроведено је и неколико активности на 
пољу јачања рада целе организације. Епископ 
Франкфуртски и све Немачке Сергеј благословио је и 
званично рад наше организације. У Црној Гори је 
недуго затим такође званично  регистрован огранак 
СЗС. Постављено је неколико донаторских кутија у 
продајним просторима компаније „Меркур“, као и у 
ТЦ Младеновац. Наши представници из Чикага, 
посетили су сабор уприличен поводом годишњице 
цркве Св. Николе и том приликом прикупили 460$. 
 За нама је и један од најуспешнијих месеци 
када је реч о турнирима „Тројка из блока“.  
Централни догађај је  био турнир на Калемегдану где 
је прикупљено 139.000 динара. Затим по први пут је 
у Земуну организован турнир где смо скупили 90.740 
динара. У Крагујевцу је прикупљено скромних 
19.830 динара, а по први пут је турнир организован у 
Републици Српској, на Палама где је уз пријатно 
дружење скупљено 1.110км. 
 Неколико  пројеката које смо започели, на 
пољу збрињавања најугроженијих вишедетних 
породица, неопходно је завршити пре наступајуће 
зиме, како би најмлађи дочекали зиму у топлим 
домовима. Ништа мање битне нису ни остале 
планиране испоруке помоћи мањег обима, тако да 
морамо сви заједно наставити започету борбу још 
јачим интезитетом. Услови живота су све тежи , 
поготово у крајевима где живи наш народ одвојен од 
матице, што је још једна отежавајућа околност коју 
морамо имати на уму. 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Рачунар за породицу Дубић 

 
Пријатељи Хуманитарне организације Срби за 
Србе из компаније Меркур, донирали су неколико 
рачунара социјално угроженим породицама на 
Косову и Метохији.  
 
Прва два рачунара уручена су породицама из Истока 
и то Закићима из села Шаљиновице и Дубићима из 
села Суви Лукавац.  
 
Чланови продице Закић су родитељи Предраг и 
Добрила са децом Живорадом (31), Жељком (26), 
Живком (25), Вукићом (22), Вукмиром (22) и 
Антом (18).  
 
Породицу Дубић чине и отац и ћерка Слађана.  
 

 
Слађана Дубић (лево) 

 
Рачунар за породицу Закић 

 

 
Породица Закић 

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

 

Рачунари за две 

породице  
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Током лета Хуманитарна организација СРБИ ЗА 
СРБЕ помогла је деветочлану породицу 
Сретеновић из Угриноваца код Горњег 
Милановца.  
 
Донација у виду столарије, грађевинског 
материјала и санитарија за изградњу и опремање 
купатила биће од велике помоћи вишедетној 
породици Сретеновић коју чине отац Добривоје и 
мајка Душанка и седморо деце: Нада (17 година), 
Александар (15), Андрија (14), Немања (12), Ана 
(10), Мила (9) и Јасмина (8).  
 
Вредност материјала и мајсторских радова износила 
је 419.067 динара. 

 

 
Најмлађи чланови породице Сретеновић 

 
 

 
 

 
 
Породици Сретеновић обезбеђена је крава током 
априла ове године. 

Купатило за 

Сретеновиће 
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Изглед новог купатила 

 

 
 

 
Представник СЗС у разговору са мајком  Душанком 

 
 

 
 

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

 

Купатило за 

Сретеновиће 
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Испоручена је нова веш машина 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је пре годину дана шесточлану породицу Окиљ из 
насеља Птичијак код Рогатице у Републици Српској 
са куповином шпорета на дрва и пакетом хране.  
 
Чланови породице су родитељи Драган и Гордана 
са дјецом Анђела (6), Никола (4), Андреа (3) и 
најмлађи Кристијан од две године.  
 
Како невоља прати ову породицу тако им се та стара 
машина сада покварила па смо им купили нову веш 
машину у износу од 439 КМ.  
Taкoђе, раније им је купљен пакет са храном која 
им је потребна у вриједности 324,28 КМ. 
 

 
Никола Окиљ поред испоручене помоћи 

 
 
Њима је изгорјела кућа крајем јуна прошле године и 
тренутно се налазе на Палама у туђој кући са 
Горданином мајком. Током рата Драган Окиљ је 
дошао у Рогатицу. Његови су некако успијели 
купити ту кућу у којој је су сви живјели. У санацији 
згаришта им помаже општина Рогатица и у прво 
вријеме су мислили да ће прије зиме моћи да се врате 
на своје. 
 

 
 
Гордана нас је тада замолила да, када дође вријеме за 
сељење, им ми са наше  стране помогнемо у 
куповини машине за веш јер овдје користи мајчину 
коју не може носити а ионако је стара и дотрајала. 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује позив свим пријатељима и донаторима 
организације да се укључе у акцију прикупљања 
средстава за помоћ овој и другим социјално 
угроженим вишедетним српским породицама. 

Помоћ 

породици Окиљ 
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Немања, Мартина, Стефан, Ђорђе и Слађан 

Вуковић 

 
Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
посетили су крајем августа осмочлану породицу 
Вуковић из села Душманићи код Пријепоља.  
 
Скретање из Пријепоља води на једно од највиших и 
најудаљенијих брда, до породице Ненада и Иване 
Вуковић који у овом орловском гнезду одгајају 
петоро деце!   
 
Упознали смо Немању (11 година), Мартину (9 
година), Стефана (8 година), Ђорђа (7 година) и 
Слађана (6 година) који одрастају у далеком селу и 
са великим изазовима у њиховим младим животима. 
 

 
Село Душманићи код Пријепоља 

 
 
Када смо дошли у овај удаљени, скромни и поштени 
дом, најстарија деца су била у близини куће где су, 
по обичају, брала купине и остале плодове које им 
природа дарује. Отац Ненад бори се за своју 
породицу надљудским напорима - са 10.000 динара 
дечијег додатка и женином пензијом истом износу 
може се рећи да једва спајају крај са крајем. 
 

 
 
Далеко је школа, далеко су послови, далеко су и 
остали људи. На овом свету Вуковићи имају само 
једне друге, а однедавно су нашли пријатеља и у 
добрим људима града Пријепоље који су се 
удружили и овој породици - подигли нову кућу! Гест 
вредан дивљења и сваке похвале увеличао је и један 
занимљив детаљ - исти људи који су давали и 
скупљали новац, засукали су рукаве и дошли и 
мешали малтер и слагали цигле за будући дом 
породице Вуковић. 

СЗС у посети 

Вуковићима 
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Недовршена кућа 

 

 
 

 

Хуманитарна организација Срби за Србе одлучила је 
да се укључи у овај несвакидашњи подвиг грађана 
Пријепоља и да покуша да на још неки начин 
помогне породици Вуковић. Када смо обишли нову 
кућу и упитали главу породице на који би начин 
могли да му помогнемо, он нам је скромно и са пуно 
захвалности указао на то да су му добри људи 
обезбедили кућу и прозоре, али да му у будућем 
дому и даље недостају улазна врата и петоро врата за 
собе.  
Вуковићима је потребно 10.000 евра да набаве 
неопходну столарију, омалтају и изолују кућу, 
уведу воду, оспособе купатило и кухињу, уреде 
спрат и опреме собе. 
 

 
 

 
Бака Милка испред дома у којој живе Вуковићи 

 
Велика утеха мaлишанима је бака Милка и њихова 
међусобна слога и љубав.  

СЗС у посети 

Вуковићима 



 
 
 

Месечни извештај за септембар 2015.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 10 

 

 
 

 
Тешки услови у којима живи осмочлана породица 

Вуковић 

 

 
Мајка Ивана 

Мајка Ивана им је тешко психички болесник, па су 
малишани дошли у ситуацију да од малих ногу 
преузму велике одговорности. 
 

 
 
Велика породица има много собица у којима деца 
једва чекају да почне један мало лепши и удобнији 
део њиховог детињства, а на свима нама је да им у 
испуњавању ове жеље помогнемо. 
 

 
Срби за Србе са породицом Вуковић 

 
Отворимо овој деци врата у неки бољи свет, тако 
што ћемо им за почетак обезбедити врата на собама!  
Помозимо Вуковићима да се преселе у нови дом!  
 

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

 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

СЗС у посети 

Вуковићима 
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Породица Трифковић 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе, помогла 
је током лета седмочлану породицу Трифковић са 
Пала у Републици Српској.  
 
Родитељи Која и Сандра са својом дјецом Дамјана 
(21), Димитрије (20), Тијана (18), Јована (17), 
Марија (15), помогнути су са прикључним 
машинама за мотокултиватор (фреза, плугови, 
косачица) у вредности од 2.733 КМ. 
 

 
 
Породица Трифковић је честита и радна. Дјеца су 
одгајана у духу српства да буду поштени и вриједни 
људи. Сви су одлични ђаци за које се родитељи боре 
да наставе школовање. Мајка је добра домаћица која 
се посветила својој дјеци и кући, док се отац бори и 
ради послове које тек сада учи. 

 
 

 
 

 
 
Трифковићи се захваљују свим добрим људима, 
нашим донаторима, који су омогућили ову куповину 
и обезбједили им "посао" са којим могу дјецу 
извести на прави пут. 

Помогнути 

Трифковићи  

Помогнути 

Трифковићи  
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
завршила је први део грађевинских радова на 
адаптирању куће шесточлане породице Насковић 
из села Кусце у Гњилану на Косову и Метохији, 
које смо посетили крајем јуна ове године и том 
приликом се уверили да им је што хитније потребна 
помоћ за сређивање стамбеног простора.  
 

 

Отац Бобан и мајка Микица са четворо малолетне 
дечице, Данијела (7 год.), Теодора (3 год.) и бебе 
близанци Александар и Александра (8 месеци), 
захваљују се свим донаторима на досадашњој 
подршци. Радови се настављају током октобра како 
би Насковићи дочекали зиму у новом дому. 
 

 
 

 
 
Овим путем позивамо све заинтересоване појединце, 
организације и компаније да се приукључе сходно 
својим могућностима овом мини пројекту, како би 
у најкраћем могућем року обезбедили потребна 
средства и скућили ову намучену породицу пред 
наступајућу зиму. 

Радови у току 

код Насковића 
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је почетком лета шесточлану породицу Мијатовић 
из села Борковићи које се налази 15 километара од 
Бања Луке.  
 
Породицу чине Ненад са супругом Милијаном и 
четворо дјеце Небојиша (19), Мирослав (17), Дарко 
(16) и Зорица (14).  
 
Укупна вредност помоћи износи 4.813 КМ  и 
огледала у столарији, подној изолацији, увођењу 
воде и малтању. 
 

 
 
Најстарији син Небојиша је дијете које је ометено у 
развоју, са епилиптичним нападима. У породици 
нико није запослен, Ненад је ратни војни инвалид 
који ради за дневнице када има посла. 

 
 

 
Радови у току на увођењу воде у кућу породице 

Мијатовић 

 

 

Помогнути 

Мијатовићи 
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Породица Мијатовић је смјештена у кући само са 
приземљем које је покривено на једну воду. Зидови у 
кући нису омалтани, а немају ни пода. На бетону су 
прострли тепихе и простирке. Од намјештаја имају 
један кауч, три кревета и шпорет на дрва којим грију 
кућу. Гардеробу слажу у картонске кутије. 
 

 
 

 
Постављање изолације у кући породице Мијатовић 

После наше посјете одлучено је да се помогне 
Мијатовићима тако што је урађен естрих (подна 
изолација), зидови су омалтани, постављена је 
вањска столарија, купљена су унутрашња и улазна 
врата, која су такође постављена. Уведена је вода са 
оближњег извора која је разведена до кухиње и 
купатила. Овом акцијом смо Мијатовићима створили 
смо нормалне услове за живот. 
 

 
 

 
Породица Мијатовић 

 
Породица Мијатовић захвална је нашим донаторима 
без којих све ово не би било могуће. Надамо се да 
ћемо у даљем раду и наставку сакупљања срестава 
успјети породици Мијатовић купити намјештај као и 
поставити под и плочице. 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује позив свим пријатељима и донаторима 
организације да се укључе у акцију прикупљања 
средстава за помоћ овој и другим социјално 
угроженим вишедетним српским породицама. 

Помогнути 

Мијатовићи 
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Представници Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ спровели су у дело током септембра још 
једну акцију посете и испоруке помоћи 
повратничким породицама на подручју Крајине.  
Том приликом посећено је и помогнуто 11 
породица широм Далмације, Лике, Кордуна и 
Баније, а укупна вредност испоручене помоћи 
износила је 6.740 €. За једанаест породица 
испоручене су следеће ствари: 

 
- Материјал за опремање купатила  
  (плочице, лепак, туш кабина, ормарић) 
- Агрегат за фарму коза и оваца 
- Комбиновани шпорет плин/струја 3 ком.  
   (један половни) 
- Фрижидер 
- Шпорет на дрва 4 ком 
- Замрзивач сандучар 
- Гипсане плоче и лепак 
- Пећ на дрва 
- Цепач дрва (половни) 
- Веш машина са резервоаром 
- Хигијенски пакети 
- Слаткиши за најмлађе 10 пакета 
- Столарија 
 

 

 
Породица Станисављевић са представницима 

организације СРБИ ЗА СРБЕ 

 
Прва породица коју смо посетили и помогли на 
подручју Грачаца, јесте породица Станисављевић 
коју чине родитељи Милорад и Јасна и њихово 
четворо малолетне деце Кристина (11), Јелена (8) и 
близанци Јовица и Милица (3).  
 
Породица је помогнута једним шпоретом на дрва у 
вредности од 560 €. 
 

 
Станисављевићи добили нови шпорет на дрва за свој 

дом 

У близини ове породице, помогнути су рођаци ове 
породице, такође породица Станисављевић коју 
чине родитељи Владимир и Миљана и дечица 
Милан (10), Марко (7) и беба Никола (6 месеци).  
 
Ово домаћинство смо помогли такође испоруком 
једног шпорета на дрва. 

СЗС  помогли  

у Крајини 
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СРБИ ЗА СРБЕ у дому Станисављевића са новим 

шпоретом на дрва 

 

Активности настављамо следећи дан на подручју 
Далмације, тачније у месту Жегар код Обровца. Ту 
смо по први пут упознали и помогли породице 
Милић и Швоња. Ове младе повратничке породице 
помогли смо набавком основне беле технике. 
 

 
Породица Милић са новим комбинованим шпоретом 

на плин и струју 

 

 
Нови замрзивач у дому Милића 

Породицу Милић у којој живе родитељи Милорад и 
Мира са малим Немањом (1) помогли смо 
куповином једног замрзивача и комбинованог 
шпорета плин/струја. 
 

 
Породица Швоња добила је шпорет на дрва 

 
Недалеко од њих у породици Швоња упознали смо 
родитеље Радомира и Јелену који имају два синчића 
Луку (5) и Невена (2).  
Швоње смо помогли куповином једног шпорета на 
дрва. 
 

 
Дограђен дом породице Бјелановић у Кистању 

 
Након тога посетили смо и породицу Бјелановић 
наше старе познанике који живе у близини Кистања. 
Уверили смо се да радови на доградњи спрата за ову 
шесточлану породицу теку у добром смеру.  
 
Радове на доградњи финансира наша организација уз 
свесрдну подршку пријатеља и донатора 
организације СРБИ ЗА СРБЕ из Канаде. 

СЗС  помогли  

у Крајини 
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Породица Бјелановић испред своје куће 

 

 
Дограђен спрат на кући Бјелановића 

 

 
Срећни и задовољни Бјелановићи ускоро у 

проширеном делу свог дома 

За довршетак овог мини пројекта неопходно је још 
1,800 €, и то за набавку материјала за под и плафон. 
Након тога ће свако од четворо дечице Бјелановића 
имати своју собу, односно најосновније услове за 
живот, игру и учење. 
 

 
СРБИ ЗА СРБЕ у посети манастиру Крка 

 
Последња породица коју обилазимо недалеко од 
Обровца је такође породица коју смо помагали 
неколико пута до сада.  
 
У питању је породица Баљак која броји осам 
чланова, односно шесторо деце. У међувремену се 
старија ћерка удала, тако да у породици живи 
тренутно петоро деце.  
 
Сврха посете је покретање једног мањег пројекта у 
скоријој будућности, који ће за циљ имати 
адаптацију једног објекта на имању Баљака за 
тренутне, а и будуће животне потребе најмлађих 
чланова. 
 

 

СЗС  помогли  

у Крајини 
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Породицу Војновић смо помогли куповином 

материјала за купатило 

 
Након Далмације пут настављамо ка Лици где на 
подручју Доњег Лапца након дужег времена 
обилазимо три породице.  
 
Прва породица коју смо обишли недалеко од Доњег 
Лапца у село Днопоље је породица Војновић коју 
чине родитељи Ђоко и Николина и њихова три 
синчића Лука (7), Мирослав (5) и Ђорђе (2).  
 
Овој вредној и младој породици помогли смо 
куповином материјала и елемената за уређење 
купатила. 
 

 
Најмлађи Војновићи са својим псом чуваром 

Поред Војновића свраћамо у породицу Кљајић. 
Поред родитеља Петра и Николине у домаћинству 
живе још и дечица Мирјана (6), Предраг (2) и беба 
Љубица (6 месеци).  
 
Кљајићима смо купили шпорет на дрва, фрижидер 
и половни комбиновани шпорет плин/струја. 
 

 
Породица Кљајић са новим шпоретом на дрва 

 

 
Замрзивач и комбиновани шпорет на плин и струју 

за Кљајиће 

 
Последња породица која је помогнута на подручју 
Доњег Лапца јесте породица Саше и Кристине 
Балаћ. Балаћи имају троје деце Горану (14), 
Немању (4) и бебу Наташу (8 месеци).  
 
За ову вредну породицу наменили смо агрегат за 
будућу сточну фарму као и један комбиновани 
шпорет плин/струја. 

СЗС  помогли  

у Крајини 
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Породици Балаћ дониран комбиновани шпорет на 

плин и струју 

 

 
Агрегат за сточну фарму у домаћинству Балаћа 

Поново смо били активни на Кордуну, овог пута 
помажући породицу Мађерић из села Војишница 
код Војнића.  
 
Породицу чине родитељи Миле и Биљана и деца 
Драган (12) и Драгана (10).  
 
Нажалост Драган има озбиљних здравствених 
проблема узрокованих лошим поступцима лекара 
приликом његовог рођења, након чега је здравствено 
стање малог Драгана бесповратно уништено.  
 
Вредном домаћину Милету обезбедили смо 
половни цепач дрва, којим ће моћи да обезбеди 
додатне приходе за своју намучену породицу. 
 

 
Породици Мађерић смо обезбедили половни цепач 

дрва 

 

СЗС  помогли  

у Крајини 
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СРБИ ЗА СРБЕ са породицом Мађерић у дворишту 

њихове куће 

 
Пут смо даље наставили до Глине где смо у селу 
Дреновац посетили породицу Арбутина, коју смо 
помогли и током наше Васкршње акције набавком 
грађевинског материјала.  
 
Породица Арбутина је овај пут помогнута 
куповином гипсаних плоча за довршетак радова у 
новоизграђеној кући, чију изградњу је управо 
покренула наша донација у прошлој акцији. У 
породици Арбутина такође једно дете нажалост има 
озбиљнијих здравствених проблема.  
 
Родитељи Зоран и Љиљана иначе имају четири 
симпатичне ћеркице Сару (10), Петру (8) и 
близнакиње Мартину и Николину (3). 
 

 
Бројна породица Арбутина са представником 

организације СРБИ ЗА СРБЕ 

У овој акцији помогнута је поново породица Тадић, 
родитељи Никола и Драгана и деца: Дејана (14) и 
Зоран (12), који живе недалеко од Двора на Уни и 
која је посећена и током Васкршње акције.  
 
Из тог разлога и због згуснутог распореда, овај пут 
нисмо лично отишли до породице Тадић, која нам је 
свакако послала велики поздрав у знак захвалности 
за испоручену веш машину са пратећим 
резервоаром за воду. 
 

 
Нова веш машина за породицу Тадић из Двора на 

Уни 

 

СЗС  помогли  

у Крајини 
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Акцију завршавамо у месту Комоговина поновном 
посетом породици Ђуке и Љубице Шестић. У 
неколико наврата помагали смо ову изузетно вредну 
породицу набавком грађевинског материјала, а 
приликом ове посете уверили смо се и резултате 
њиховог марљивог рада. 
 

 
 

 

 
 

 
 
Некада скроз неуређен спрат и голи зидови, сада су 
удобне и праве дечије собе за троје најмлађих 
Шестића. Како би спремно дочекали школску 
годину и наступајуће хладније дане, обезбедили смо 
пећ на дрва која може да греје цео спрат на ком 
спавају Милица (11), Милош (9) и Радован (7). 

 
Најмлађи Шестићи се уселили у своје нове 

опремљене собе 

СЗС  помогли  

у Крајини 
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Овом акцијом завршили смо успешно све планиране 
активности на подручју Крајине за 2015. годину. 
Надамо се да смо у одређеној мери успели да 
побољшамо животне услове како најмлађима, тако и 
њиховим родитељима. Проблеми са којима се наш 
народ на подручју Крајине свакодневно суочава су и 
даље исти као и пре и нећемо их истицати и овај пут. 
Зато ћемо се својски трудити да свака наредна помоћ 
нашим Крајишницима буде смисленија и 
конкретнија пре свега у циљу економске 
стабилности и независности што већег броја 
породица. 
 

 
СРБИ ЗА СРБЕ испред манастира Оћество 

 

 
 
Нови изазови су пред нама већ почетком наредне 
године у новој Божићној акцији, па се надамо да ће 
свака успешно спроведена акција, као што је то била 
ова, подстаћи још већи број људи да подржи наше 
сталне добротворне активности на подручју Крајине.  

 
 

 
 

 
 
Захваљујемо се и овом приликом на труду и 
пожртвованости свештенству Епархије Горњо-
карловачке и Далматинске. 

 
Са вером у Бога!  

СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС  помогли  

у Крајини 
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22. септембра у селу Слатина на Косову и Метохији, 
Добротворна организација Епархије рашко-
призренске „Мајка девет Југовића“ свечано је 
отворила нове објекте - фарму „Тов јунади“ и 
шталу за узгој крава. Реализацију овог пројекта 
заједнички су спровеле француска хуманитарна 
организација ''Солидарност за Косово'', 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ и 
Зоран Ћирић са групом пријатеља Косова и 
Метохије. Организација СРБИ ЗА СРБЕ у склопу 
овог пројекта донирала је укупно 739.000 динара. 
 

 
 

 
СРБИ ЗА СРБЕ облазе новоизграђену фарму крава и 

јунади 

Новоизграђена фарма јунади и крава је пројекат 
који се надовезује на већ постојећу фарму коза и 
оваца отворену пре две године у селу Слатина, као и 
на оближњу млекару у селу Прековце, општина 
Ново Брдо.  
 
Додатно проширење фарме обезбедиће сигуран 
посао за укупно шест радника, а приходи остварени 
од продаје млека и млечних производа користиће се 
за обезбеђивање несметаног рада народних кухиња 
на Косову и Метохији који свакодневно обезбеђују 
оброке за преко 2.000 људи. 
 

 
Фарма јунади 

 

 
Уручење захвалнице  директору ХО „Солидарност 

за Косово“  Арнoу Гујону 

 
Захвалница за директора француске хуманитарне 
организације ''Солидарност за Косово'' Арно Гујона 
који је главни донатор у склопу изградње и 
проширења постојеће фарме у Новом Брду. 

 

Отворена 

фарма на КиМ 
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Фарма крава 

 
Протиница Светлана Стевић, председница 
организације ''Мајка девет Југовића'', која је уједно 
прославила и своју славу Рођење Пресвете 
Богородице, тј. Малу Госпојину у манастиру 
Грачаница, приликом отварање фарме у Новом Брду 
обратила се присутнима: ''Хвала Вам браћо и сестре 
на чврстој руци подршке, Ви сте наш ослонац у 
тешким тренуцима, који су такође саставни део 
сваког посла, хвала Вам што заједно са нама 
прехрањујете, облачите и враћате кровове над 
главом овом страдалном српском живљу, они 
итекако знају то да цене, а зна и Господ којем се 
молимо да Вам добрим врати''. 
 

 
Козе и овце су смештене у један заједнички објекат 

 

 

 
На фарми се такође узгајају пилићи, кокошке и ћурке 

 

 
 

 
Донацијом организације СЗС је изграђен и велики 

сеник 

 

 
Тренутни изглед фарме и свих пратећих објеката 

Отворена 

фарма на КиМ 
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Владика Теодосије са свештенством у манастиру 

Грачаница 

 

 
Заједничка слика организација ''Мајка девет 

Југовића'' и Срби за Србе у Грачаници 

 
Унутрашљи изглед штале током изградње 

 

 
Изградња започета у јуну 2015. године 

 
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. 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Отворена 

фарма на КиМ 
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је деветочлану породицу Лазаревић из села 
Околишта у близини Добоја. Отац Слађан и мајка 
Ружица имају петоро дјеце, Жељко (10), Бојана (9), 
Жељана (7), Славица (5) и Дарко (3). У њиховом 
домаћинству живи и Слађанова мајка Миленка као 
и његова сестра Ведрана која има 8 година. 
Лазаревиће смо посетили у априлу и тада се 
договорили око куповине краве, коју смо им 
обезбедили у вредности од 2.250 КМ. 
 

 
Отац Слађан са децом дочекује краву 

 
Лазаревићи имају веома мала примања са којима 
Слађан покушава прехранити своју дјецу радећи као 
сезонски радник у Шумама Републике Српске 
(ШРС).  

У жељи да повећају своја примања обратили су нам 
се са молбом да им обезбједимо краву. Као доказ да 
им та помоћ пуно значи они су чекајући саградили 
шталу и припремили балирано сијено. 
 

 
 

 
 

 

Лазаревићи 

добили краву 
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Хуманитарна организација Срби за Србе, уз 
финансијску помоћ донатора, купила је краву коју су 
Лазаревићи нашли у оближњем селу. 
 

 
Мајка Ружица са децом у штали поред нове краве 

 

 
 

 

На тај начин смо дјеци обезбједили редовно 
снадбијевање млијечним производима, а ако нешто 
претекне мајка Ружица зна гдје то може продати и 
тако допринијети кућном буџету. Дјеца су се 
обрадовала, а читава породица је захвална на великој 
помоћи донаторима великог срца који су им то 
омогућили. 
 

 
 

 
Најмлађи Дарко Лазаревић највише се обрадовао 

крави 

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

Лазаревићи 

добили краву 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
успешно је привела крају нови пројекат помоћи 
седмочланој породици Михајловић из Угљевика у 
Републици Српској. Поред постављене изолације, 
фасаде и олука на кући, постављени су пвц прозори и 
тиме спречено даље пропадање куће. Отац породице 
Ненад (45), бивши добровољац војске Републике 
Српске, и мајка Рената (36), нажалост тешко 
болесна, успевају да прехране своје петоро деце: 
Немања (13), Жељана (8), Јована (6) и близанци 
Дајана и Срђан (4) који имају проблема са говором. 
 

 
Најмлађи Михајловићи у свом дому (јануар 2015. 

године) 

 
Организација СРБИ ЗА СРБЕ је до сада три пута 
помагала ову породицу: први пут 2012. године када 
је учествовала у акцији изградње куће коју је 
покренула организација „Немањићи-Тићино“. 

Затим у склопу Васкршње акције наше 
организације у Републици Српској, а трећи пут у 
децембру 2014. године на позив хуманих суграђана 
смо им обезбедили пакет најосновнијих 
намирница у вредности од 529.28 КМ и зимску 
гардеробу, јер је ситуација захтевала хитну реакцију 
с обзиром на то да ова породица нажалост често 
нема шта да једе и деца се услед глади и хладноће 
све чешће разбољевају. 
 

 
Топле чизме и зимска гардероба за најмлађе 

Михајловиће 

 

 

Помоћ за 

Михајловиће 
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Кућа у којој Михајловићи живе је недовршена, тако 
да цела породица борави у једној просторији. Због 
недостатка кревета неки од њих спавају на поду. 
Земљиште око куће је ниже у односу на околно тло 
тако да имају проблема са водом која се задржава 
око куће. То доводи до тога да трпе влагу у кући, 
имају честе прехладе и не могу да проводе време 
напољу. 
 

 

Највећа Немањина жеља је да има своју собу у којој 
би могао да учи и да се бави цртањем, својим 
омиљеним хобијем. Жељана такође нема довољно 
услова за учење јер остале просторије немају грејање 
ни намештај који би им то омогућио. 
 

 
Изглед куће и окућнице приликом посете 

Михајловићима почетком године 

 
Како би се спречило даље пропадање куће, 
организација је током јула и августа успешно 
завршила постављање изолације и фасаде на кућу, 
олука и поправке крова, постављање пвц прозора 
и врата на горњем делу куће у укупној вредности 
од 5.139 КМ што ће свеукупно спречити присуство 
влаге у кући, лакше и економичније грејање свих 
просторија као и могућност да се настави са даљим 
радовима унутар куће како би деца добила своје собе 
и простор за игру и учење. 
 

 

Помоћ за 

Михајловиће 
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Постављање изолазције на кућу 

 
Поправка крова и постављање олука 

 
Најмлађи Михајловићи вредно су учествовали у 

радовима на кући 

 

 
И домаћин породице Ненад активно је радио на кући 

Помоћ за 

Михајловиће 
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Постављени пвц прозори и врата, и завршно 

кречење куће 

 

 
Укупна вредност радова на кући Михајловића износи 

5.139 КМ 

 
Организација СРБИ ЗА СРБЕ упућује велику 
захвалност донаторима и члановима 
организације који су помогли и обезбедили да се 
још једна вишедетна српска породица квалитетно и 
правовремено збрине. 

 
 

 
 

 
 
Породица Михајловић са својих петоро малолетно 
деце ће предстојећу зиму по први пут дочекати у 
топлом и сувом дому, али помоћ у оспособљавању 
других просторија у кући ће им свакако бити 
потребна. 

Помоћ за 

Михајловиће 
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Изглед амбуланте након завршетка радова 

 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у 
сарадњи са пријатељима и сарадницима из једне од 
најпопуларнијих реп група у Србији ТХЦ Ла 
Фамилије успешно су привели крају пројекат 
,,Тројка из блока” у јужном Банату.  
 
На иницијативу ТХЦ Ла Фамилије, организована су 
два турнира у брзом шутирању тројки који су се 
одржали у Банатском Карловцу 12. јула и 
Купинику 19. јула.  
 
Уз помоћ такмичара на оба турнира, спонзора и 
донатора прикупљено је 200.000 динара, док су 
укупни трошкови радова на обнови амбуланте у 
Купинику и обнови купатила за породицу Белић 
из Банатског Карловца износили 485.991 динара, 
укључујући трошкове набавке материјала и радника. 
 

 
Изглед амбуланте пре почетка радова 

 
 

 
 

 
Реконструисана амбуланта у селу Купиник 

Завршена 

акција у Банату 

Завршена 

акција у Банату 
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Добра воља добрих људи из Баната довела је до тога 
да можемо да објавимо овако лепе вести. Радови су 
завршени у року, у најбољем могућем квалитету и 
сада имамо још један велики пројекат иза нас. 
Амбуланта у Купинику служиће генерацијама које 
долазе, а најмлађи Белићи имаће светлију будућност 
пред собом! Нова, велика победа спортско-
хуманитарног пројекта ,,Тројка из блока”! 
 

 
Породица Белић у свом дому заједно са 

организацијом СРБИ ЗА СРБЕ 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује 
свим поносним спонзорима, донаторима и 
техничким спонзорима који су били са нама у овој, и 
у свим другим акцијама у најбољој сезони турнира 
,,Тројка из блока” до сада! 
 

 
Изглед новог купатила за породицу Белић 

 

 
Турнир ТРОЈКА ИЗ БЛОКА у Купинику 

 

 
Турнир ТРОЈКА ИЗ БЛОКА у Банатском Карловцу 

 
На крају септембра, сумирамо утиске и знамо једно – 
одржано је 25 турнира ТРОЈКА ИЗ БЛОКА на 
отвореном и скоро 3.500.000 динара прикупљено! 
Купиник и Банатски Карловац су светли драгуљи у 
сезони која је круна дугогодишњег рада.  
 
Наши пријатељи из ТХЦ Ла Фамилије имају велики 
део и заслуге у овој сезони и сада охрабрени успехом 
у њиховом крају настављамо даље по Србији и 
Републици Српској да решавамо проблеме са којима 
се суочавају социјално угрожене вишедетне 
породице у пасивним и заборављеним крајевима у 
којима живи наш народ. 
 

Будите и Ви део „Тројке из блока“! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Завршена 

акција у Банату 
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У суботу 26. септембра представници организације 
СРБИ ЗА СРБЕ били су у радној посети у Бољевцу. 
Повод за обилазак овог прелепог места смештеног у 
подножју планине Ртањ био је веома леп – само 
месец и по дана након што је у Бољевцу другу 
годину заредом одржана ,,Тројка из блока”, 

приведени су крају радови на реконструкцији и 
опремању купатила породици Војнић, чиме је 
завршена је акција помоћи овој седмочланој 
породици!  
 
Породицу Војнић чине отац Синиша и мајка 
Слађана заједно са њихових пет кћери – Сандра 
(20), Сања (16), Сара (13), Сашка (9) и Софија (3). 
 

 
Чланови породице Војнић у свом дому са 

представницима организације 

Овом приликом захваљујемо се нашим пријатељима 
из спортског савеза општине Бољевац, свим 
спонзорима и свим добрим људима Бољевца који су 
заједничким снагама допринели да ове године у том 
граду одржимо један од најуспешнијих турнира 
,,Тројка из блока” и да реализујемо циљ који смо 
сви заједно зацртали пре самог турнира – да 
помогнемо Војнићима. 
 

 
Изглед купатила у дому породице Војнић 

 
Међутим, најбоље је уследило пред сам завршетак 
реконструкције купатила за Војниће.  
 
Најјачу и највећу потврду да ,,Тројка из блока” 
никога не оставља равнодушним, било да су у 
питању људи који помажу или људи којима се 
помаже, добили смо од породице Милосављевић из 
села Лукова надомак Бољевца којој смо од прве 
,,Тројке из блока” одржане у овом месту прошле 
године такође помогли изградњом и опремањем 
купатила и куповином краве и телета. 
 

Ново купатило 

Војнићима 
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Наиме, Милосављевићи су нас контактирали са 
жељом да теле које смо им купили прошле године, а 
које је у међувремену израсло у здраву јуницу, 
поклоне Војнићима не би ли на тај начин и они дали 
свој допринос и помогли другима као што је и њима 
пружена помоћ. 
 

 
Стање купатила породице Војнић приликом прве 

посете 

 
Управо овакви гестови, када једна социјално 
угрожена породица временом “стане на ноге” и 
постане донатор другој социјално угроженој 
породици представљају врхунац нашег рада.  

То и нама и нашим пријатељима и донаторима 
широм целог света шаљу јасну поруку да мисија 
Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ није 
само идеал којем тежимо, већ циљ који заједничким 
трудом итекако можемо да постигнемо! Уз Божију 
помоћ, догодине поново шутирамо тројке и 
помажемо социјално угроженим породицама у 
Бољевцу и околини. 
 

 
Нови изглед купатила 

 

 

Ново купатило 

Војнићима 
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Стање купатила породице Војнић приликом прве 

посете 

 

 
Најлепши поклон Војнићима од својих суграђана 

Милосављевића из Бољевца 

 
Мајка Слађана и њених пет кћери са представником 

организације СЗС 

 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ позива 
све пријатеље и донаторе широм света да својим 
ДОНАЦИЈАМА подрже нове акције помоћи 
породицама широм Балкана, како би будућност 
српског народа била сигурна. 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Ново купатило 

Војнићима 



 
 
 

Месечни извештај за септембар 2015.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 37 

 

 
 
У суботу 5. септембра у Великом парку у 
Крагујевцу у хали Парк одржан је трећи спортско-
хуманитарни турнир ,,Тројка из блока” на коме се 
за брзо шутирање тројки пријавило 58 такмичара и 
скупљено је 19.830 динара!  
 
Хуманитарнa организацијa Срби за Србе из 
Београда, Покрета чиста Србија и Удружења 
Млади из Крагујевца поново су oкупили истинскe 
љубитељe кошарке како би заједно дали допринос у 
великој мисији ,,Тројке из блока” – изградњи и 
реновирању купатила за социјално угрожене 
вишедетне породице широм Србије и Балкана! 
 

 
Даница Крстић још једном бриљира на турниру 

,,Тројка из блока” 

 

Мало после 13 часова популарна етно певачица 
Даница Крстић је отпевала химну Републике Србије 
Боже правде и на тај свечани начин, другу годину за 
редом отворила турнир у Крагујевцу. Окупљенима 
су се потом обратили Александар Алексић испред 
Покрета чиста Србија и Милош Симовић, 
представник Хуманитарне организације Срби за 
Србе. Они су се захвалили Крагујевчанима на 
подршци која траје већ годинама, а затим позвали 
крагујевачког кошаркаша Јулијана Богдановића да 
шутирањем тројке отвори такмичарски део турнира. 
 

 
Јулијан Богдановић отвара борбу за пехар 

 
Најбоља сезона ,,Тројке из блока” отворила је 
последњи месец врелог лета које полако пролази! 
Почео је септембар у Крагујевцу, наставља на 
Калемегдану, па путује све до Њујорка и Пала! 
Почело је и Европско првенство у кошарци на којем 
су нас великом победом обрадовали изабраници 
селектора Салета Ђорђевића! Победнички дух 
владао је и халом Парк нешто мало пре изласка 
репрезентације Србије на терен! На нашим 
турнирима су сви победници зато што сви заједно 
побеђујемо тмурну садашњост и правимо лепшу 
будућност за децу из угрожених породица којима 
смо заиста потребни, и која су наша будућност! 
Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује 
Удружењу Млади и Покрету чиста Србија на 
несебичном труду и залагању које су показали свих 
ових година, од организације и промоције догађаја 
до волонтирања на самом турниру.  

 „Тројка “ у 

Крагујевцу 
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Удружење Млади је током Недеље младих скупило 
5.000 динара на хуманитарној журци, и тај износ, са 
14.830 динара скупљених на турниру чини укупну 
суму од 19.830 динара. 
 

 
 

 
 

 

Најбољи шутери на турниру у Крагујевцу били су 
Лука Јовановић са погођених 14 кошева и 
заслуженом бронзаном медаљом, Богдан Јовановић 
са 15 кошева и освојеним сребром, и Милан 
Ђурђевац који је освојио пехар ,,Тројка из блока” и 
златно одличје са погођених 18 кошева!  
 
Честитамо победницима и честитамо 
Крагујевчанима на још једном хуманитарном 
подвигу којим показују да су свесни да наше мало 
некоме значи пуно и да ће се и даље борити свим 
силама да улепшају будућност Србије! Крагујевац је 
ове године добио посебну подршку од стране наших 
великих пријатеља, младих и талентованих 
музичара, репера Uncle Džoа и званичног диск џокеја 
,,Тројке из блока” Салета Л-а, члана једне од 
најпопуларнијих реп група у Србији ТХЦ Ла 
Фамилије.  
 
Турнир у Крагујевцу обећава да ће следеће године 
бити још бољи и само је енергија, воља, и сигурност 
младих људи из Крагујевца довољан знак да ће тако 
и бити. Видимо се догодине у Крагујевцу! 
 

 
Бронза, злато и сребро Крагујевца са 

организаторима турнира 

 
Будите и Ви део ,,Тројке из блока”! Пронађите себи 
дестинацију која вам одговара у септембру – 
Београд, Смедерево, Вршац, Пале, или можда 
Њујорк! Осетите део магије ,,Тројке из блока” на 
фотографијама турнира у Крагујевцу на нашој 
званичној фејсбук страници! 

 „Тројка“ у 

Крагујевцу 
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У недељу, 6. септембра, у 19 часова одржана је 
друга ,,Тројка из блока” на Калемегдану! 
Спектаклу у самом центру Београда присуствовало је 
више од 2.000 људи, а за такмичење у брзом 
шутирању тројки пријавило се 154 такмичара и 
скупљено је 136.240 динара и 20 евра!  
Хвала свима који су били са нама, који су 
учествовали и који су својим присуством подржали 
централни турнир у најбољој сезони турнира на 
отвореном до сада!  
Препуне трибине Партизанових кошаркашких терена 
показале су шта Београђани мисле о пројекту 
,,Тројка из блока” Хуманитарне организације Срби за 
Србе: она је наше чедо, које је за само четири године 
толико порасло, видело света и помогло људи по 
свету, да је постала јединствена као симбол 
доброчинства и спорта у најбољем духу традиције 
српског народа. 
 

 
 
Док се вече спуштало на ушће Саве у Дунав, са 
звучника испод Сахат-куле одјекивала је химна 
Републике Србије Боже правде у извођењу младе 
певачке наде Анђеле Тасић. ,,Тројка из блока” је 
званично почела! 
 

 

 
Посетиоци и учесници су током турнира могли да 

купе сувенире и производе на штанду  СЗС бутика 

 

 
Окупљање на тереника кошаркашког клуба 

Партизан 

 

 
Анђела Тасић отвара турнир са химном 

 ''Боже правде'' 

Спектакл на 

Калемгдану 
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Окупљенима се најпре обратио Милош Симовић 
испред Хуманитарне организације Срби за Србе и 
позвао их да аплаузом поздраве други турнир на 
тврђави, а потом је испричао невероватну и дирљиву 
причу о животу спортско-хуманитарног пројекта 
,,Тројка из блока”. Након громогласног аплауза 
микрофон је узео мајстор у своје руке – популарни 
певач Марко Булат, који је кратко и јасно поручио 
да је само одржавање турнира ,,Тројка из блока” 
велика победа, а нека пехар за највише кошева 
добије најбољи. 
 

 
Марко Булат и Милош Симовић на отварању 

турнира ''Тројка из блока'' 

 
На самом почетку турнира на кошу број један (а 
било је 4 коша) окупиле су се и шутирале прве тројке 
познате личности које су дошле да подрже други 
спектакл на Калемегдану: Недељко Јовановић, 
рукометаш, Александар Смиљанић, кошаркаш, 
одбојкаши Александар Атанасијевић, Невен 
Мајсторовић и Никола Росић, бивша кошаркашица 
Јасмина Александров, Марко Булат и каскадер 
Урош Ћертић који је и поред много обавеза успео 
да дође и да нам се придружи. 
 

 

 
Јасмина Александров и Урош Ћертић 

 

 
Одбојакши Александар Бата Атанасијевић и Невен 

Мајсторовић 

 

Уз много смеха док је летело и по пет лопти ка кошу, 
полако су кренули да излазе и први такмичари.   

Спектакл на 

Калемгдану 
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Званични диск џокеј ,,Тројке из блока” Сале Л 
ТХЦФ био је на висини задатка – пролазници који су 
стајали и слушали музику или посматрали 
шутирање, на крају би силазили да се пријаве на 
турнир, док су их Боре и Стефан из ТХЦ Ла 
Фамилије срдачно позивали и бодрили у томе. 
 

 
Стефан Глигоријевић, ТХЦ ла Фамилија, 

демонстрира умеће са лоптом 

 
Магија ,,Тројке из блока” била је потпуна када су 
ови момци кренули да репују своје хитове и на 
кратко преузели терен од такмичара – орила се песма 
посвећена нашим златним кошаркашима који нижу 
победе на Европском првенству! Дивну слику у свет 
пренели су многи медији, међу којима и национални 
сервис РТС, Спорт нетворк, Спутњик, док је 
sportuzivo.tv на интернету уживо преносио турнир 
као и прошле године, на чему им и овом приликом 
захваљујемо. 

 
 

 
Бошко Ћирковић Шкабо, Београдски Синдикат 

 
Спектакл на Калемегдану привукао је велики број 
посетилаца, а Хуманитарна организација Срби за 
Србе се потрудила да одговори на најбољи могући 
начин – богат програм трајао је до касно увече. 
Смењивале су се тројке и промашаји, а смењивали су 
се и наступи за наступима. Плесни студио Флај је 
дошао са два састава и, на посебну радост мушког 
дела публике, прво су истрчале девојке у 
провокативним црвеним сукњама и са кошаркашким 
лоптама извеле плес на нивоу светских играчица и 
мажореткиња.  
 
Велики пријатељ пројекта ,,Тројка из блока” 
Бошко Ћирковић Шкабо из групе Београдски 
Синдикат извео је неколико својих песама, док су у 
истом тренутку момци из СВЕБОР-а показивали на 
травњаку подно тврђаве шта знају и шта вежбају 
негујући традицију српских витешких борби.  

Спектакл на 

Калемгдану 
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Демонстрацију вештине имали су и момци из Кик 
бокс клуба Победник који подржавају пројекат 
,,Тројка из блока” кад год су у могућности, а којима 
су Боре и Стефан посветили своју прву спортску 
химну коју је публика на Калемегдану могла да чује 
уживо. Музика и спорт у невероватном односу на 
турниру ,,Тројка из блока”. Вођени стиховима 
вредни спортисти добију крила, а аплауз са трибина 
јавља свима који пролазе да је магија ту, међу њима. 
 

 
 

 
 

 

 
Финалисти турнира ''Тројка из блока'' на 

Калемегдану 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује 
поносним спонзорима, донаторима и техничким 
спонзорима, као и медијима и познатим личностима 
који су подржали и подржавају турнир ,,Тројка из 
блока” свих ових година.  
 
Посебна захвалност за турнир на Калемегдану иде 
Кошаркашком клубу Партизан за уступљене терене, 
као и Кошаркашком савезу Србије и ЈП 
Калемегданска тврђава за несебичну помоћ и 
подршку у организацији. Док наши момци сипају 
тројке у Немачкој, ми смо на турниру нашли најбоље 
шутере и наградили их најсветлијим одличјима.  
 
Прво место освојио је Никола Пејовић са погођена 
22 коша, друго место Душан Репајић са 20 кошева, 
а треће место припало је Николи Тиосављевићу са 
погођених 16 кошева.  
 
Честитамо свима који су били са нама у највећем 
дану за наш турнир! Представили смо ,,Тројку из 
блока” како доликује!  
 
Најбољи су добили медаље, Никола Пејовић узео је 
пехар, а сви смо добили нешто много више – то је 
онај осећај док одлазите са турнира, осећај због којег 
се враћате на турнир, осећај због којег једва чекате 
следећи – помоћ нашим најмлађим суграђанима!  
 
Деца су наша будћност, и за њих све ово радимо!  
 
А деца су та која највише посећују наше турнире и 
која су најбоље осетила мисију ,,Тројке из блока”, 
са њима, искрено и срдачно, идемо сви! 

Спектакл на 

Калемгдану 
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ТХЦ ла Фамилија и победници турнира 

 

 
 

 
Победници турнира ''Тројка из блока'' на 

Калемегдану 

 
 

 
 
Негде пред крај турнира, светла на терену су се 
угасила. Али, није дошло до проблема, напротив. 
Створени су услови за наступ јединствене плесне 
групе у Србији UV Dance.  
 
Светла на оделима у покрету плеса у мраку, учинила 
су своје – деца са трибина су одмах после наступа 
појурила да се сликају са необичним плесним 
,,ванземаљцима” који су им представили њихову 
магију.  
 
Пре њих, Фанки бојс флај из плесног студиа Флај 
извели су нешто сасвим супротно, са цирадом, на 
бетону подсетили су љубитеље уличне културе и 
репа на брејкденсере и својим вратоломијама 
освојили симпатије.  
 
Турнир на Калемегдану био је још један у низу на 
којем је своје стихове предсавио пријатељ пројекта 
,,Тројка из блока” Uncle Džo. 

Спектакл на 

Калемгдану 
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Јединствена плесна група у Србији – UV Dance 

 

 
И најмлађи су се опробали у шутирању тројки 

 

 
Трибине терена кошаркашког клуба Партизан биле 

су препуне 

 
 

 
 

 
 
Орила се песма посвећена хероју српске авијације 
Миленку Павловићу. Турнир се полако приближавао 
крају. Посетиоци су се могли освежити најбољим 
пастама у граду на штанду нашег поносног спонзора, 
ланца брзих пасти Agi pasta Away, a сав приход ишао 
је у укупан фонд скупљен на турниру. 
 

Спектакл на 

Калемгдану 
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Спортско-хуманитарни пројекат ,,Тројка из блока” 
отворио је нову страницу у Земуну! У петак 11. 
септембра 2015. нешто после 18 часова зачула се 
на звучницима у дворишту ОШ ,,Светозар 
Милетић” химна Републике Србије Боже правде у 
извођењу младе певачке звезде Анђеле Тасић и 
тиме је званично отворен први турнир и започета 
историја ,,Тројке из блока” у Земуну!  
 
Почетак дивног пријатељства обележила је велика 
посећеност турнира у једној од најлепших 
београдских основних школа. Уз велико залагање 
наших поносних спонзора из Земуна, као и дивног 
особља ОШ ,,Светозар Милетић” на челу са 
директором Мирољубом Мосуровићем.  
 
Скупљено је у Земуну 90.740 динара и 20 евра, од 
чега на самом турниру 33.740 динара и 20 евра, а 
од поносних спонзора 57.000 динара! 

 

 
 

Хвала Земунцима великог срца! 57 пријављених 
такмичара, деца и родитељи, легенде спорта, музике 
и глуме, сви окупљени крај кошаркашког терена и 
јединствени у мисији помоћи социјално угроженим 
вишедетним породицама широм Србије и Републике 
Српске – дивна слика коју ,,Тројка из блока” 
наставља да шаље у свет! 
 

 
Иван Бекјарев и Бане Ексер подржали турнир 

''Тројка из блока'' 

 
Док је млада певачка звезда певала песму ,,Магла 
паднала” за извођење првог шута скупила се екипа 
која представља све најбоље што Србија има – спорт 
и уметност: један од најбољих рукометаша Србије и 
света Недељко Јовановић, бард српског глумишта 
Иван Бекјарев, један од зачетника хип-хопа у 
Србији Марко CYA, земунска рок легенда Бане 
ексер, фронтмен бенда Зарђали ексер и Рамирез из 
једног од водећих бендова у Србији данас – Феуда. 
 
Колико талента, хумора, искуства и шампиона на 
једном месту! Предиван амбијент у дворишту ОШ 
,,Светозар Милетић” појачавао је ову нестварну 
слику, и док се спуштало вече, полако су се палила 
светла на фасади и цео призор постајао је још 
величанственији. Док су летеле лопте на кош, 
звучнике су од Анђеле Тасић преузели господин 
Милош Симовић, портпарол Хуманитарне 
организације Срби за Србе и два легендарна диск 

џокеја: званични диск џокеј ,,Тројке из блока” Сале 
Л ТХЦФ и урбана легенда Београда Паја Коба33. 

Прва „Тројка“ 

у Земуну 
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Марко из групе CYA 

 

 
Рамирез из групе Феуд 

 

 
Недељко Јовановић, рукометни репрезентативац 

Србије 

Њих двојица су убацивали тројке и убацивали хитове 
у звучнике, док је Милош Симовић храбрио Земунце 
да се пријаве у што већем броју, и позивао такмичаре 
да изводе тројке. 
 

 
Анђела Тасић пева химну ''Боже правде'' пред 

почетак турнира 

 
Диван почетак великог пријатељства Земуна и 
,,Тројке из блока”! Године које долазе дочекаћемо 
заједно, спремни да се ухватимо у коштац са 
проблемима и да их уједињени решавамо!  
 
Наши поносни спонзори који су одрадили велики 
посао у организацији и промоцији турнира у Земуну 
били су: Кафана Маћадо, Тотал гроуп, Моделиа, 
Про Зис тим, Никола промет, Кафе Семлин и 
Либерти трговина. 
 
 Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује 
овим дивним људима који су одлучили да покрену 
Земунце и учине нешто конкретно за своје угрожене 
комшије. Њихова енергија обећава велике акције! 
Свесни тога да наше мало некоме значи много, 
удружени настављамо да се боримо за бољу 
будућност свих социјално угрожених вишедетних 
породица широм Србије и региона.  
 
Док се први турнир приближавао крају, Земунци су 
имали прилику да упознају младу наду српске реп 
сцене, великог пријатеља ,,Тројке из блока, младог 
богослова Uncle Džo-a који се представио својим 
песмама и бритким стиховима. 

Прва „Тројка“ 

у Земуну 
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Познати београдски репер Uncle Jo 

 

 
 

 
Победници првог турнира ''Тројка из блока'' у Земуну 

 
 

 
 
Такмичарски дух ,,Тројке из блока” најбоље се 
огледа у финалу сваког турнира. У Земуну је борба 
била фер и нимало лака. У финале су прошли 
најбољи, а то су у Земуну били такмичари свих 
полова и генерација: основци, средњошколци, 
студенти, мајке и очеви. Победили су Игор 
Китановић – прво место, златна медаља и пехар 
,,Тројка из блока”, друго место – Вук Рајовић, 
сребрна медаља и треће место и бронза – Вукан 
Поповић. Највећи победник је Земун који је постао 
члан породице ,,Тројке из блока”, са нама 
победнички низ наставља на турнирима у септембру, 
месецу кошарке, у коме наша репрезентација 
незадрживо граби ка финалу Европског првенства!  
Атмосферу са првог турнира у Земуну можете делом 
осетити на фотографијама на званичној фејсбук 
страници ,,Тројка из блока”. Диван месец за 
љубитеље кошарке! Придружите нам се да га 
прославимо заједно! Будите и ви део ,,Тројке из 
блока”! 

Прва „Тројка“ 

у Земуну 
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У недељу 27. септембра у спортском центру 
,,Пеки”на Палама одржан је први турнир ,,Тројка 
из блока” у Републици Српској! Поставили смо нови 
ниво и на велика врата ушли у Републику Српску! 
Стотине Паљана дошли су да посматрају такмичење 
у брзом шутирању тројки, њих 55 је учествовало, а 
скупљено је 1.047 КМ и 30 евра! Велика помоћ је 
намењена породици Мандић са Пала који имају 
четворо деце, а сада имају и све нас који смо се 
окупили и показали им да нису сами и заборављени. 
 

 
Маријана Капуран отвара турнир са химном ''Боже 

правде'' 

 
Дух доброчинства и заједнице освојио је спортски 
центар ,,Пеки” који је био скоро пун упркос киши и 
лошем времену.  
 
Турнир је свечаним извођењем химне Боже правде 
отворила млада Маријана Капуран која је стасом и 
гласом освојила симпатије свих присутних.  

Након свечаног увода окупљенима се обратила 
Јована Зељаја, главни координатор ,,Тројке из 
блока” за Републику Српску која је поздравила 
дивни скуп и захвалила се свима који су одвојили 
време и новац за племениту мисију ,,Тројке из 
блока”. 
 

 
Јована Зељаја и Милош Симовић, представници 

организације Срби за Србе 

 
Све у спортском центру су поздравили и 
представник Хуманитарне организације Срби за 
Србе Милош Симовић, Стефан Стајчић, 
председник Савеза студената Правног факултета 
,,Правник” и заменик начелника општине Пале 
Синиша Ласица. Од стране спортско-хуманитарног 
пројекта ,,Тројка из блока” поносни спонзори 
турнира на Палама су на самом почетку добили 
захвалнице, а затим је директор пројекта Младен 
Матијашевић свечаним шутирањем са једним од 
најмлађих учесника отворио такмичење. 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује 
се свим поносним спонзорима, донаторима и 
техничким спонзорима који су допринели да турнир 
на Палама на најбољи могући начин започне нову 
традицију турнира у Републици Српској. Велика и 
значајна подршка стигла нам је од спонзора који су 
на Палама били: Хотел Кристал, Ресторан 
Риналди, Кафе бар ,,Aquarius”, Општина Пале, 
Језички центар ,,INLingua”, Штампарија МИН, 
Ветеринарска амбуланта ЗОО ВЕТ, Пекара Клас, 

Милкус Д.О.О, ,,Majnex” Д.О.О, Спортско-
културни центар ,,Пале” и Сарајево инвест. 

Прва „Тројка“ 

у Р. Српској 
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Срђан Ћосић испред организације Срби за Србе 

уручује захвалнице донаторима турнира ''Тројка из 

блока'' на Палама 

 
Спортски центар ,,Пеки” био је технички спонзор 
турнира, Језички центар ,,INLingua” поклонио је 
једногодишњи курс страних језика за једно дете 
Мандића, док је ,,Majnex” Д.О.О поклонио донацију 
у виду блокова за изградњу купатила породици 
Мандић.  
 
Хвала добрим људима са Пала, показали су како се 
брине о својим угроженим комшијама!  
 
Поносни смо што смо били у овом славном граду и 
једва чекамо следећу сезону турнира на отвореном у 
којој ћемо посетити још много градова у нашој 
Републици Српској! 
 

 
 

 
 

 
 
Као и увек на турнирима ,,Тројка из блока” 
припремили смо и понеко изненађење. Са нама је 
био легендарни београдски дискџокеј Паја Коба33 
који је пуштао домаће и светске хитове за време 
турнира и музички испратио и два млада репера који 
су дошли са нама из Србије: Uncle Džoa и Елдорада. 
Млади богослов Uncle Džo одавно је део мисије 
,,Тројке из блока”, а сада је довео појачање на 
микрофону – свог пријатеља и колегу Елдорада. 
Млади Паљани били су одушевљени наступом 
својих омиљених репера, а сви у сали су са 
нестрпљењем очекивали и посебан спектакл у 
оквиру турнира – наступ каратиста из Карате клуба 
,,Романија”. Дивна деца, млади спортисти, 
демонстрирали су своју вештину и приближили нам 
филозофију каратеа. Магија ,,Тројке из блока” – 
спорт, забава и хуманост – у пуном сјају на Палама! 
Како је било у спортском центру ,,Пеки” можете 
погледати на фотографијама на званичној фејсбук 
страници ,,Тројка из блока”! 

Прва „Тројка“ 

у Р. Српској 
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Познати београдски реп музичари - Uncle Jо и 

Елдорадо 

 

Од пријављених 55 такмичара најбољи шутери били 
су: прво место – Оливер Клачар, друго место – 
Младен Павловић и треће место – Марко 
Фуртула.  

 
Финалисти турнира ''Тројка из блока'' 

 

 
Победници: Оливер Клачар (у средини), Младен 

Павловић и Марко Фуртула 

 

 
 
Честитамо најбољима и подсећамо – на нашим 
турнирима сви су победници зато што заједно 
побеђујемо тмурну будућност и доносимо веру и 
наду у боље сутра! 

 
Будите и Ви део ,,Тројке из блока”! 

Прва „Тројка“ 

у Р. Српској 
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Донаторсдка кутија у Тржном центру Младеновац 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе у 
сарадњи са пријатељима из фирме Локација ДОО 
поставила је средином августа донаторску кутију у 
приземљу (код врата са леве стране) Тржног центра 
Младеновац (ТЦМ). Укупан приход који буде 
прикупљен у кутији биће искоришћен за помоћ 
српским вишедетним социјално угроженим 
породицама. Овом приликом се захваљујемо 
директору Александру Матићу и фирми Локација 
ДОО, који су подржали и недавно одржан спортско 
хуманитарни турнир "Тројка из блока". Тржни 
центар Младеновац се налази у улици Браће Баџак 2 
у Младеновцу. 
 

 

Хуманитарна организација Срби за Србе у 
сарадњи са пријатељима из компаније Меркур 
поставила је почетком септембра донаторске кутије у 
тржним центрима на Бежанијској коси, Карабурми 
и Новом Саду.  
 
Укупан приход који буде прикупљен у кутији биће 
искоришћен за помоћ српским вишедетним 
социјално угроженим породицама.  
 
Овом приликом се захваљујемо компанији Меркур, 
који су подржали и недавно одржан спортско 
хуманитарни турнир "Тројка из блока". 
 

 
Постављена кутија у Тржном центру Меркур на 

Бежаниској коси 

 

 
Донаторска  кутија на Бежанијској коси 

Постављене 

СЗС кутије 
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Донаторска кутија на Карабурми 

 

 

 
Донаторска кутија у Новом Саду 

 

 
Донаторска кутија у Тржном центру Меркур у 

Новом Саду 

Постављене 

СЗС кутије 
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СПИСАК СВИХ ДОНАТОРСКИХ КУТИЈА: 
 
БЕОГРАД 
 

- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13 
- Бутик THE STREET, Десанке Максимовић 4 
- Клуб MOLOKINI, Париска 1а 
- Бурегџиница ЖАРКОВО, Трговачка 7а 
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63 
  (Тржни центар Видиковац) 
- Филолошки факултет, Студентски трг 3  
   (у холу факултета) 
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А 
   (Браће Јерковић)  
- Кафић РАГИНА ГЛАВА, Ратних војних 
   инвалида бб (Борча) 
- Паб ПаБрдо, Пожешка 56 (Тржни центар) 
- Фото студио Express, Пилота Михајла 
   Петровића 65 (Видиковац)  
- Кафић Forte Caffe,  Милутина Миланковића 
   11а  (Нови Београд) 
- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а 
  (Жарково) 
- Продавница СВЕТ ЗДРАВЉА,  
  Бул. Зорана Ђинђића 44, локал 20  
  (Нови Београд) 
- ОШ "Драгојло Дудић",  
   Бул. краља Александра 525 (Мали Мокри Луг) 
- Сликарски атеље и креативна радионица за 
   малу и велику децу "Цвеће и умеће",  
   Косанчићев венац 5/1  
- Фитнес клуб Голиат - Милана Ракића 75 
   (Звездара)  
- ТЦ Карабурма - Миријевски булевар 18б 
   (Карабурма) 
- ТЦ Мекрур - Партизанске авијације 2  
   (Нови Београд) 
 
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 
 
НОВИ САД 
- ТЦ Меркур, Руменачка 150 
 
РУМА 
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3 
 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
- Књижара MOJA KЊИГА,  
  Првог српског устанка 130 
 
ПАЛЕ - РЕПУБЛИКА СРПСКА 
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ, Српских ратника бб 
  (канцеларија) 
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1 
 
ГРАЦ - АУСТРИЈА 
- Српски културни центар у Грацу,  
   Eggenberger Gürtel 76, Graz 8020 
 

ЧИКАГО - САД 
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road 
- DANI'S DELI,  
   7316 West Lawrence Avenue, Harwood Heights 
- BALKAN BAKERY,  
  541 South LaGrange Road,LaGrange 
- COMPASS FUEL STATION,  
   8147 Joliet Road,McCook 
- ST. NIKOLA CHURCH,  
   4301 Prairie Ave.,Brookfield  
- LADYBUG BOOK CAFE,  
  4305 North Kedzie Avenue, Chicago 
 
ХАМИЛТОН - КАНАДА 
- Scaut cafe,  
  100 King St W, Stoney Creek, On L8G 1C2 
- Golden Grain Bakery,  
  Hwy 8, Stoney Creek, ON L8G 1C2 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Постављене 

СЗС кутије 
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У суботу 12. и недељу 13. септембра представници 
Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ из 
Чикага присуствовали су обележавању 50 година 
постојања цркве Светог Николе у чикашком 
насељу Брукфилд.  
 
Чланови организације желели су својим личним 
присуством да подрже будући рад цркве Св. Николе 
а уједно и да прикупе донације за помоћ социјално 
угроженим српским породицама.  
 
Многи посетиоци нашег штанда са одушевљењем су 
се по први пут упознали са радом организације, а уз 
помоћ донатора који већ дужи низ година прате и 
подржавају рад организације прикупљено је $460 на 
овом скупу. 

 

 
 
Црква Светог Николе и њена фолклорна група 
Моравац подржавају рад Хуманитарне организације 
СРБИ ЗА СРБЕ већ дужи низ година.  

Надамо се да ће сарадња бити настављена у 
предстојећим годинама на обострано задовољство а 
све у циљу прикупљања још већег броја донатора и 
средстава за помоћ породицама. 
 

 
Петко Петровић и Небојша Живковић на СЗС 

штанду у цркви Св. Николе 

 

 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! – 

 СРБИ ЗА СРБЕ ЧИКАГО 

 
Током скупа, договорена је сарадња и са 
парохијанима цркве Светог Ђорђа из Чикага који 
дужи низ година прате рад наше организације и који 
су упутили позив да се следећи викенд упознамо са 
члановима њихове цркве и представимо рад 
организације СРБИ ЗА СРБЕ. 
 
Овим путем организација СРБИ ЗА СРБЕ жели да 
упути захвалности свим пријатељима који су 
посетили штанд наше организације током викенда и 
који су својим донацијама подржали реализацију 
нових пројеката помоћи социјално угроженим 
породицама на подручју Балкана.  
Надамо се да ћемо наставити сарадњу са црквом Св. 
Николе и ширити и јачати нашу хуманитарну 
мисију. 

50 год. цркве Св. 

Николе- Чикаго 
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БЛАГОСЛОВ ЕПИСКОПА СЕРГЕЈА 
ЗА СЗС 

 

 
 
Представници Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ из Немачке добили су средином јуна 

благослов од Епископа Франкфуртског и све 
Немачке Сергеја за деловање и будући 
добротворни рад на простору Немачке. 
............................................................................................. 

СЗС РЕГИСТРОВАНИ У ЦРНОЈ 
ГОРИ 

 

 
 
У години када је Хуманитарна организација 
СРБИ ЗА СРБЕ добила Орден Светог Саве и када 
прославља мали јубилеј - 10 година рада и 
постојања, нова велика радосна вест долази из 
Црне Горе где је организација СРБИ ЗА СРБЕ 
почетком јула званично регистрована. 

Недуго затим отворени су и текући и девизни 
рачуни путем којих ће организација прикупљати 
донације у Црној Гори за помоћ социјално 
угроженим српским породицама. Благослов за рад 
удружења у Црној Гори добијен је раније и од 
Митрополита Епархије Црногорско-приморске 
Амфилохија. 
 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
позива све донаторе, пријатеље и чланове 
организације из Црне Горе да подрже и придруже се 
раду организације како би обезбедили што већу и 
конкретнију помоћ за социјално угрожене вишедетне 
српске породице. 
 
Текући рачун: 510-91548-03, Црногорска 
Комерцијална банка 
Девизни рачун:  IBAN ME25 5000 0000 0091 5480 3  
SWIFT: CKBCMEPG 
Прималац: Хуманитарна организација Срби за 
Србе 
Контакт: szscrnagora@gmail.com 
 
Додатни значај регистровања организације СРБИ ЗА 
СРБЕ у Црној Гори јесте чињеница да организација 
прославља своју славу Светог Василија Острошког 
чије свете мошти леже у манастиру Острог, недалеко 
од Никшића. 
 
У последњих десет година свог вредног 
доброчинитељског рада, Хуманитарна 
организација СРБИ ЗА СРБЕ прикупила је 1,3 
милионa евра донација са којима је обезбедила 
социјалну помоћ за више од 1,400 сиромашних и 
угрожених српских породица широм Балкана које 
укупно броје преко 10,000 деце. 
Поред изградње и поправке на десетине кућа, 
обезбеђена је велика помоћ породицама у виду 
фрижидера, шпорета, замрзивача, веш машина и 
другог неопходног покућства, изграђен је и 
опремљен велики број купатила, опремљене су дечје 
собе новим креветима, плакарима, столовима, 
компјутерима, играчкама и школским прибором. 
Такође, организација је обезбедила велику помоћ 
сеоским породицама у виду трактора, фреза, 
прикључних машина, пластеника, крава, оваца и коза 
како би својим радом стекли могућност да обезбеде 
основне животне потребштине за своју децу. 

Активности у 

септембру 
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До краја 2015. године, планирано је да организација 
СРБИ ЗА СРБЕ буде званично регистрована и у 
Канади, како би се велики број донатора и 
пријатеља организације активно укључио у рад 
организације и у тој држави. До сада, организација је 
званично регистрована у Србији, Републици 
Српској, Аустрији, Швајцарској, Немачкој, 
Сједињеним Америчким Државама и од скоро у 
Црној Гори. Планирано је да се организација у 
наредним годинама шири и региструје у новим 
државама широм српске дијаспоре како би се 
прикупила још већа и конкретнија помоћ за 
социјално угрожене породице широм Балкана. 
............................................................................................. 

У АВГУСТУ 1.176 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 
августа пристигло је укупно 1.176 порука. 
Хуманитарна кампања СМС НА 7763 се наставља. 
Довољно је послати празну поруку или са текстом по 
жељи.  

Цена поруке је 100 динара (без провизије 
оператера). Упућујемо велику захвалност свим 
донаторима и пријатељима оргаизације који су се 
укључили у хуманитарну кампању организације 
СРБИ ЗА СРБЕ. 
 

Преглед пристиглих порука од почетка акције: 
 
- март: 4.570 порука 
- април: 1.636 порука 
- мај: 1.495 порука 
- јун: 1.486 порука 
- јул: 3.118 порука 
- август: 1.176 порука 
 

Укупно: 13.481 порука 
............................................................................................. 

10 МИЛИОНА ПОСЕТА НА СЗС 
САЈТУ! 

 

 
 
Званични сајт Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ www.srbizasrbe.org забележио је у уторак 
1. септембра 2015. године 10 милиона посета почев 
од 2007. године када је и постављен бројчаник на 
сајт, са готово милион нових посета од средине 
маја до 1. септембра.  
 
Ово је свакако само још једна подршка нашем 
хуманитарном раду и акцијама помоћи социјално 
угроженим породицама широм Србије, Републике 
Српске и региона. 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Активности у 

септембру 
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Познати спортски новинар Слободан Шаренац 

 

 
Прљави инспектор Блажа 

 

 
Капитен женске кошаркашке репрезентације 

Милица Дабовић 

 
Глумица Мирка Васиљевић 

 

 
Познати спортски новинар Владан Тегелтија 

 

 
Позната реп група CYA

Познати шаљу 

СМС на 7763 
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Хуманитарни 

СМС број 7763 
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Димензије донаторске кутије су 20x20x20 cm. 
Позивамо све пријатеље организације који су у 
могућности да поставе донаторске кутије у својим 
локалима да нас контактирају на следећи емаил: 
c3c.org@gmail.com 
 
Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије: 
 

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

- Слик. атеље и креативна рад. за малу и велику 
децу "Цвеће и умеће", Косанчићев венац 5/1  
- Фитнес клуб Голиат - Милана Ракића 75  
    (Звездара)  
- ТЦ Карабурма - Миријевски булевар 18б  
    (Карабурма) 
 
СУБОТИЦА 
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ 
 
ОБРЕНОВАЦ 
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119 
 

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

РУМА 
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3 
 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
- Књижара MOJA KЊИГА, I српског устанка 130 

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

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

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

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА СЕПТЕМБАР 2015. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 15 
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 10 
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 20 
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 30 
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 10 
6. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10 
7. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
8. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин. 
9. Никола О. /Немачка/ - 15 € 
10. Данијела Р. /Немачка/ - 10 € 
      (за пројекат Косово и Метохија) 
11. СКД Немањићи /Немачка/ - 20 € 
12. Никола С. /Шведска/ - 50 € 
13. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
14. Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
15. Роберт К. /Аустрија/ - 20 € 
16. Неда Б. /Аустрија/ - 30 € 
      (за пројекат Косово и Метохија) 
17. Неда Б. /Аустрија/ - 30 € 
18. Марко М. /Аустрија/ - 100 € 
19. DJ Mivu /Немачка/ - 20 € 
20. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
21. Радисав Ђ. /Италија/ - 10 € 
22. Бојана П. /Канада/ - 25 € 
23. Миланка С. /Француска/ - 30 € 
24. Филип А. /Норвешка/ - 30 € 
25. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
26. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
27. М. Мучибабић /Холандија/ - 25 € 
28. Милен Т. /САД/ - $ 20 
29. Karla C. /САД/ - $ 25 
30. Наташа Л. /Немачка/ - 20 € 
31. Огњен В. /Србија/ - 1.000 дин. 
32. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин. 
33. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
34. Зоран З. /САД/ - $ 15 
35. Radomans F. /САД/ - $ 15 
36. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25 
37. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 200 CHF 
38. В.А.М. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF 
39. А.П.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
40. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
41. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
42. М.Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
43. М.П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
 

44. Винка Т. /Швајцарска/ - 20 CHF 
      (за пројекат Република Српска) 
45. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
46. OI VB /Србија/ - 3.000 дин. 
47. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
48. Maja J. /Швајцарска/ - 20 CHF 
49. Љубинка Т. /Холандија/ - 40 € 
50. Алекса П. /Шведска/ - 100 € 
51. Милош Х. /САД/ - $ 100 
52. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
53. Анонимно /Србија/ - 15 € 
54. Ненад С. /Македонија/ - 30 € 
55. Јованче Т. /Швајцарска/ - 100 € 
56. Анка В. /Србија/ - 500 дин. 
57. Пирамида 72 доо /Србија/ - 3.000 дин. 
58. Биљана В. /Србија/ - 5.000 дин. 
59. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
60. Миљан Д. /Шведска/ - 30 € 
61. Инес М. /Норвешка/ - 30 € 
62. Драшко К. /Шведска/ - 100 € 
63. Биљана и Ранко Б. /Словенија/ - 20 € 
64. Тихомир Б. /Италија/ - 10 € 
65. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
66. Алекс М. /Аустралија/ - 100 € 
67. Милош Л. /Немачка/ - 10 € 
68. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 € 
69. Мирослав С. /Немачка/ - 20 € 
70. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
71. Марко С. /САД/ - $ 20 
72. www.designswww.com /САД/ - $ 15 
73. Милан Д. /САД/ - $ 15 
74. Славиша К. /САД/ - $ 25 
75. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
76. "Тројка из блока" Крагујевц /Србија/ - 19.830 дин. 
77. "Тројка из блока" на Калемегдану /Србија/ - 
86.240 дин. + 20 € 
78. Трифун Т. /Србија/ - 700 дин. 
79. Немања Ф. /Србија/ - 1.000 дин. 
80. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
81. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
82. Иван Л. /Србија/ - 3.000 дин. 
83. Јужни фронт, фуд. тур. Шабац /Србија/ -  
      3.000 дин. 
84. Пинк Пантер /Србија/ - 7.000 дин. 
      (пројекат "Тројка из блока" у Крагујевцу) 
85. Бум Бум Радио /Србија/ - 10.000 дин. 
86. Наташа В. /Аустралија/ - 30 € 
87. Natalya M. /Русија/ - 30 € 

Списак СЗС 

донатора 
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88. Danny V. /Холандија/ - 5 € 
89. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 € 
90. Svetlana V. /Холандија/ - 5 € 
91. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 € 
92. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 € 
93. Владан Ж. /Холандија/ - 20 € 
94. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
95. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
96. Предраг М. /Аустрија/ - 50 € 
97. Иван А. /САД/ - $ 25 
98. Владо и Вера Б. /САД/ - $ 100 
99. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
100. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
101. Total Group Consulting DOO Beograd /Србија/ - 
         7.000 дин.(пројекат "Тројка из блока" у Земуну) 
102. Александар П. /Република Српска/ - 10 КМ  
103. Анонимно /Канада/ - 70 € 
104. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
105. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
106. Иво В. /Канада/ - 20 € 
107. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
108. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
109. Јелена К. /Србија/ - 3.500 дин. 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
110. Љубица П. /Србија/ - 3.500 дин. 
111. Слободан П. /Србија/ - 3.500 дин. 
112. Про Зис Тим /Србија/ - 7.000 дин. 
        (пројекат "Тројка из блока" у Земуну) 
113. Никола Промет ДОО /Србија/ - 10.000 дин. 
        (пројекат "Тројка из блока" у Земуну) 
114. Теофана З. /САД/ - 30 € 
        (пројекат помоћи Насковићима из Гњилана) 
115. Милан Л. /Немачка/ - 30 € 
        (пројекат помоћи Насковићима из Гњилана) 
116. Никола А. /Србија/ - 10 € 
117. Бојан Б. /Велика Британија/ - 50 € 
        (пројекат помоћи Насковићима из Гњилана) 
118. Саша Р. /Швајцарска/ - 70 € 
119. Голочевац - 20 € 
120. Иван Р. /САД/ - $ 25 
121. Живко Т. /САД/ - $ 200 
122. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
123. Милош Ј. /Немачка/ - 5 € 
124. Татјана С. /Србија/ - 500 дин. 
        (пројекат помоћи Насковићима из Гњилана) 
125. Мабиз Београд /Србија/ - 5.000 дин. 
126. Семлин Екстра /Србија/ - 7.000 дин. 
        (пројекат "Тројка из блока" у Земуну) 

127. Liberty trgovina /Србија/ - 7.000 дин. 
        (пројекат "Тројка из блока" у Земуну) 
128. Маћадо кафана Земун /Србија/ - 12.000 дин. 
        (пројекат "Тројка из блока" у Земуну) 
129. VIP Mobile - СМС 7763 /Србија/ - 20.800 дин. 
130. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
131. Кристина Д. /Русија/ - 15 € 
132. Анонимно /Шведска/ - 500 € 
        (за породицу Вранић из Београда) 
133. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
134. Ацо П. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
135. Мирко П. /Србија/ - 1.500 дин. 
136. Марко М. /Србија/ - 1.500 дин. 
137. Душан Н. /Србија/ - 5.000 дин. 
138. Раде Ђ. /Србија/ - 5.000 дин. 
139. Даринка Г. /Србија/ - 8.500 дин. 
140. Горан И. /Шведска/ - 15 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
141. Марко М. /Србија/ - 15 € 
142. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
143. Српска Бразилска Џиу-Џитсу 
        Заједница /Србија/ - 200 € 
144. Драган К. /Чешка/ - 10 € 
145. Вања П. /Србија/ - 25 € 
146. Руслан Б. /Русија/ - 60 € 
147. Александар М. /САД/ - $ 15 
148. Милан З. /САД/ - $ 25 
149. Ирена Г. /САД/ - $ 25 
150. Весна К. /САД/ - $ 25 
151. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
152. Митар П. /САД/ - $ 15 
153. Милош К. /САД/ - $ 15 
154. Јелена Г. /САД/ - $ 20 
155. Прослава Св. Николе,Brookfield /САД/ - $ 460 
156. Моделиа ДОО /Србија/ - 7.000 дин. 
        (пројекат "Тројка из блока" у Земуну) 
157. "Тројка из блока", Земун /Србија/-  
         33.740 дин. + 20€ 
158. Ивица С. /Аустрија/ - 20 € 
159. Наташа М. /Немачка/ - 300 € 
160. Миодраг А. /Србија/ - 500 дин. 
161. Снежана Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
162. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
163. Драган М. /Србија/ - 1.000 дин. 
164. Ђ. /Србија/ - 1.500 дин. 
165. Мила Л. /Шведска/ - 30 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 

Списак СЗС 

донатора 
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166. Срђан Е. /Немачка/ - 54 € 
167. Предраг К. /САД/ - $ 50 
168. Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
169. Бранислав Ж. - 61,43 € 
170. Кристина Д. /Русија/ - 15 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
171. Драган Б. /Србија/ - 500 дин. 
172. Зоран Ћ. /Србија/ - 500 дин. 
173. Душко Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
174. Пицерија WALKER /Србија/ - 1.200 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
175. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
176. ТЦ Карабурма /Србија/ - 15.030 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
177. Дарко С. /Србија/ - 30 € 
        (за породицу Томић) 
178. Uta L. /Немачка/ - 150 € 
179. Никола М. /САД/ - $ 40 
180. Драган Н. - 30 € 
181. Жељко Б. /Република Српска/ - 5 € 
182. Бранислав П. /Србија/ - 6.100 дин. 
183. Петар М. /Република Српска/ - 10 КМ 
184. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
185. КУД Немањићи /Немачка/ - 73 € 
186. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
187. Зоран С. /САД/ - $ 20 
188. Даниел П. /САД/ - $ 25 
189. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
190. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
191. Пекара "Код Жике" /Србија/ - 2.300 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
192. Александар П. /Република Српска/ - 20 КМ 
        (пројекат помоћи Насковићима из Гњилана) 
193. Вујица Ж. /САД/ - $ 30 
194. Даниел П. /Словенија/ - 40 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
195. Драган Р. /Аустралија/ - 15 € 
        (за пројекат Крајина) 
196. Анонимно /САД/ - 30 € 
        (пројекат помоћи Насковићима из Гњилана) 
197. Игор Ђ. /Република Српска/ - 5 € 
198. Драгана /Шведска/ - 50 € 
199. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
200. Васка Т. - 10 € 
201. Игор И. /Аустралија/ - 20 € 
202. Срђан П. /САД/ - 50 € 
203. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10 
204. Горан И. /Србија/ - 1.000 дин. 

205. Злата Ц. /Србија/ - 1.000 дин. 
206. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
207. Велибор М. /Србија/ - 1.500 дин. 
208. Ђ. Т. /Србија/ - 30.000 дин. 
209. Н. Корица /Немачка/ - 10 € 
210. Клара С. /Канада/ - 30 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
211. Верица В. /Канада/ - 50 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
212. Милош П. /Сингапур/ - 10 € 
213. Маја Л. /Србија/ - 50 € 
214. Анонимно /Холандија/ - 100 € 
215. Драган В. /Аустралија/ - 30 € 
216. Станислав Л. /САД/ - 30 € 
217. Татјана М. /САД/ - 10 € 
218. Милован Т. /Велика Британија/ - 15 € 
219. Угљеша Ђ. /Швајцарска/ - 20 € 
220. Анонимно /Велика Британија/ - 70 € 
221. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
222. Тања Л. и Зоран С. /Италија/ - 20 € 
        (за пројекат Крајина) 
223. Иван А. /САД/ - $ 25 
224. Protecta El. Services /Аустралија/ - $ 15 
225. Г. Т. /САД/ - $ 50 
226. Стефан М. /САД/ - $ 100 
227. Владимир М. /САД/ - $ 25 
228. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
229. Славица П. /САД/ - $ 25 
230. Давид Г. /САД/ - $ 50 
231. Мирослав М. /САД/ - $ 20 
232. Ненад Ф. /Република Српска/ - 40 КМ 
233. Dragana W. /САД/ - $ 30 
234. Бојан Б. - 50 € 
235. Момчило М. /Србија/ - 1.000 дин. 
236. Драго М. /Србија/ - 1.000 дин. 
237. Инфокод доо /Србија/ - 13.890 дин. 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
238. Александар и Властимир А. /Србија/ - 400 дин. 
239. Чудеса од меса /Србија/ - 11.000 дин. 
240. Ђорђе П. /Шведска/ - 10 € 
241. Анонимно /САД/ - 200 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
242. Лазар Г. /Велика Британија/ - 10 € 
243. Татјана и Бошко Б. /Немачка/ - 10 € 
244. Александар С. /Србија/ - 15 € 
245. Бојана В. /Израел/ - 15 € 
246. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
247. Банијац /Исланд/ - 15 € 

Списак СЗС 

донатора 
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248. Иван П. /САД/ - $ 1.000 
249. Марко С. /САД/ - $ 20 
250. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
251. Марта С. /Канада/ - $ 25 
252. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
253. Биљана М. /Аустрија/ - 20 € 
254. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
255. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
256. Стеван П. /Немачка/ - 35 € 
257. Бранко Т. /Немачка/ - 150 € 
258. Биљана Б. /САД/ - $ 15 
259. Срђан М. /САД/ - $ 25 
260. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
261. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50 
262. Милкус ДОО /Република Српска/ - 100 КМ 
        (пројекат "Тројка из блока" на Палама) 
263. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
264. Ryan P. /САД/ - $ 10 
265. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
266. Сандра С. Н. /Србија/ - 15.000 дин. 
267. ГО Палилула /Србија/ - 200.000 дин. 
        (пројекат "Тројка из блока" у Борчи) 
268. Милан В. /Србија/ - 542.500 дин. 
269. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
270. Анонимно /Холандија/ - 30 € 
271. Марко М. /Србија/ - 400 дин. 
        (пројекат "Тројка из блока" у Земуну) 
272. Иван и Саша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
273. Никола М. /Аустрија/ - 5 € 
274. Никола Ђ. /Канада/ - 30 € 
275. Илија К. /Србија/ - 20 € 
276. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
277. Дејан Д. /САД/ - $ 25 
278. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
279. Зоран П. /Аустралија/ - 30 € 
280. Данијел П. /Словенија/ - 60 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
281. Младен Р. /Норвешка/ - 20 € 
282. Горан Л. /Србија/ - 500 дин. 
283. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
284. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
285. Сербоси /Канада/ - $ 235 CAD 
286. Марко П. /Канада/ - 70 € 
        (за породицу Ташић из села Станишор са КиМ) 
287. Милош Б. /Канада/ - 70 € 
        (за породицу Ташић из села Станишор са КиМ) 
288. Анонимно /Канада/ - 70 € 
        (за породицу Ташић из села Станишор са КиМ) 
 

289. Бојан П. /Канада/ - 70 € 
        (за породицу Ташић из села Станишор са КиМ) 
290. Саша К. /Канада/ - 135 € 
        (за породицу Ташић из села Станишор са КиМ) 
291. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
292. Срђан Л. /Шведска/ - 50 € 
293. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
294. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF 
295. Дијана и Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
296. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 100 CHF 
297. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
298. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF 
299. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
300. Лука Ј. /САД/ - $ 25 
301. Адријана М. /Немачка/ - 20 € 
302. Јован П. /Србија/ - 6.000 дин. 
303. Алексаднар Ш. /Канада/ - 70 € 
        (за породицу Ташић из села Станишор са КиМ) 
304. Анонимно /Канада/ - 70 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
305. Недељко П. /САД/ - 20 € 
306. Јасмина Ђ. /Аустрија/ - 10 € 
307. Joво Д. /Швајцарска/ - 20 CHF 
308. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50 
309. Тоља /Србија/ - 30 € 
        (за пројекат Крајина) 
310. Милош Д. /Србија/ - 500 дин. 
311. Никола В. /Србија/ - 2.000 дин. 
312. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 60.285 дин. 
313. Бранкица П. /САД/ - $ 25 
314. Саша С. /САД/ - $ 30 
315. "Тројка из блока" на Палама 
         /Република Српска/ - 1.047 КМ + 30 € 
316. Стеван О. /Србија/ - 1.000 дин. 
317. Телеком - СМС 7763 /Србија/ - 108.300 дин. 
318. Матија В. /Србија/ - 1.20 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
319. Ashbringer /Србија/ - 30 € 
320. Алекс К. /Канада/ 70 € 
         (за породицу Ташић из села Станишор са КиМ) 
321. Борис С. /Швајцарска/ - 30 € 
322. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
323. A. Н. E. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
324. Александар Т. /Канада/ - $ 25 
325. Зоран М. /САД/ - $ 100 
326. Андреја С. /САД/ - $ 100 
 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У СЕПТЕМБРУ: 21.658 € 

Списак СЗС 

донатора 
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Преглед новчаних токова за септембар 2015. године 
 
 
 

РСД КМ ЦХФ ЕУР УСД ЕУР

Почетно стање – 31.08. 260.389 2.892 33.438 1.140 4.095 1.100
Примљене донације 1.431.175 1.345 860 373 2.695 5.834

Трошкови донација 0 0 0 0 -64 -157
Донирана средства -1.638.816 -3.124 0 0 0 0

Помоћ за вртић у Ораховцу, КиМ - поправка крова -415.000

Помоћ за породицу Насковић, Гњилане, КиМ - г.материјал (2.део) -400.000

Помоћ за породицу Поповић, Обреновац - материјал и радови на крову -160.808

Помоћ за породицу Сретеновић, Г.Милановац - набавка бојлера, кухиња, ормари, ламинат -141.575

Реконструкција амбуланте у Купинику - мајстори -114.240

Помоћ за породицу Војнић, Бољевац - материјал и мајстор за купатило -108.272

Помоћ за породицу Макренић, Борча - материјал за купатило -93.615

Помоћ за породицу Пешић, Краљево - материјал и мајстор за купатило -83.676

Помоћ за породицу Белић, Банатски Карловац - мајстор за купатило -67.000

Помоћ за породицу Ђорђевић, Рашка - кревет на спрат са душецима и испорука ламината -48.650

Помоћ за породицу Вранић, Београд - материјал за купатило -5.980

Помоћ за породицу Лазаревић, Озрен, Р.Српска - куповина краве -2.250

Помоћ за породицу Савић, Челинац, Р.Српска - цеви за увођење воде -874

Oперативни трошкови -558.080 -537 -39 -50 -33 -128
Трошкови посете и помоћи породицама у Крајини -66.100

Набавка компјутерске опреме за канцеларију у Београду, 4. део -46.383

Трошкови организације турнира Тројка из блока на Калемегдану -42.170

Трошкови организације турнира Тројка из блока на Палама -29.480 -245

Трошкови организације турнира Тројка из блока у Крагујевцу -19.060

Трошкови организације турнира Тројка из блока у Земуну -16.600

Набавка позивница за донаторе поводом десетогодишњице рада СзС -13.200

Трошкови израде промотивних плаката за турнир Тројка из блока -12.000

Трошкови пута током турнира Тројка из блока -10.265

Трошкови пута на Косово и Метохију поводом отварање фарме у Новом Брду -8.500

Организациони трошкови турнира Тројка из блока -7.830

Трошкови транспорта намештаја за породицу Вранић из Београда -5.460

Трошкови посете породице Пешић из Краљева -5.000

Трошкови слања годишњих извештаја у Немачку - 1. део -42

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -2.050 -16 -39 -8 -23 -84

Трошкови плата запослених -140.000 -185

Обавезни намети државе на плате запослених -85.850 -91

Трошкови закупа канцеларије у Београду -24.600

Трошкови књиговодства у Србији -8.470

Трошкови закупа магацина у Београду -6.000

Трошкови комуналија канцеларије у Београду -9.062

Наканада за коришћење Вивеум платформе -24

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a -20

Трошкови сервера за слање електронске поште -10

Интерни трансфери новца 532.713 3.742 -2.100 0 0 -4.450
Трансфер новца из Швајцарске у Р.Српску 3.742 -2.100

Трансфер новца из Аустрије у Србију 532.713 -4.450

Крајње стање – 30.09. 27.381 4.318 32.159 1.463 6.693 2.199

Аустрија и 
остале 

Србија
Република 

Српска
Швајцарска Немачка

САД и 
Канада

 
 
 
 
 
 
 
 

Финансијски 

извештај 
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Примљене донације из света (број донација у %) 
 

 
 

Број примљених донација из света (више од 5 донација) 
 

ДРЖАВА БРОЈ 
ДОНАЦИЈА 

Србија  94 
Сједињене Америчке Државе 73 

Швајцарска 24 
Немачка 23 
Канада 22 

Аустрија 18 
Шведска 12 

Република Српска 11 
Холандија 11 
Аустралија  10 

Остале државе 22 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације у 2015. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2015. години 

 

 
 

Финансијски 

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

 
 

Број примљених донација за септембар од 2006. – 2015. године 
 

 

Финансијски 

извештај 

Финансијски 

извештај 
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Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и 
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ 
породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове 
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света. 
 
1. Путем PayPal система: 
Европа:  szsaustrija@gmail.com 
САД:  szsamerika@gmail.com 
 
2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на 
    званичном сајту организације:  
    www.srbizasrbe.net/donacije 
 
3. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 
4. Рачун у Србији: 
Бр. рачуна: 160-279491-71 
Девизни: IBAN: RS35 1600 0508 0002 3812 69 
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: АT97 3200 0000 1036 4339 
SWIFT: RLNWATWW 
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 

7. Рачун у Републици Српској: 
Бр. рачуна: 5688061340001652,  
Девизни: IBAN: BA39 5688 0612 0000 2134 
SWIFT: BАLVBA22 
Customer: Srbi za Srbe, Banka Srpske,  
Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka 
 
8. Рачун у Немачкој: 
VR Bank, Konto: 2751992  BLZ: 760 606 18 
Девизни: 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 5000 0000 0091 5480 3   
SWIFT: CKBCMEPG 
Customer: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe 
Bank: Crnogorska Komrecijalna 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.serbenfuerserben.org 

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

„Песма Србима“ – Владика Николај В. 

 

Куд год Срби ходили, па се Богу молили, 

Свуд су добро стизали и с песмом се враћали. 

 

Кад се нису молили, са пута су сходили, 

И дуго су лутали и с плачем се враћали. 

 

Што гођ Срби творили, па се Богу молили, 

Свуд су срећни бивали и сложно су певали. 

 

Кад се нису молили, вратове су ломили, 

Па су горко плакали, душмани се смејали. 

 

Кад су Срби зборили, па се Богу молили, 

Бартски су се сложили, браћом су се словили. 


