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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Васкршњи празници су заиста били на
радост нашим бројним угроженим сународницима .
Током месеца априла помоћ наше организације је
стигла до чак 49 породица из најразличитијих крајева
Балкана. Од Крајине, Републике Српске, преко
Космета и уже Србије до Црне Горе. Обрадовали смо
бројне малишане (њих преко 150), као и њихове
родитеље. Паралелно са акцијама помоћи одржана су
и три велика турнира под називом „Тројка из блока“.
Поново смо били активни на подручју Црне
Горе и истичемо две занимљиве акције помоћи наше
организације у тим пределима. Прво је помогнута
породица Јанчић из Херцег Новог куповином
основних животних намирница и дечије обуће за
четворо малолетне деце у укупној вредности од 375€.
У Подгорици значајна помоћ стигла је до породице
Лојпур, која броји шесторо деце. Њима је купљен
грађевински материјал у вредности од 6.392€ за
наставак изградње породичне куће.
Настављене су активности и у Републици
Српској. Овај пут обављена је информативна посета
породици Лазаревић са Озрена која броји петоро
деце, док је конкретна помоћ стигла до Перића из
Зворника чија породица броји четворо малолетне
деце. Њима је купљена столарија у виду врата и
прозора у вредности од 520€.
Најобимнија акција током априла месеца
одиграла се на подручју готово целе Крајине, када је
у склопу велике Васкршње акције помогнуто чак 29
породица широм Далмације, Лике, Кордуна и Баније.
Најразноврснија помоћ, од пољопривредних машина,
крупне и ситне стоке, као и обимног грађевинског
материјала, стигла је до наших најугроженијих
повратничких породица у укупној вредности од око
35.000€.
На подручју уже Србије, прво је помоћ
стигла до породице Сретеновић из Горњег
Милановца која броји седморо деце. За њих је
обезбеђена једна стеона крава у вредности од 120.000
динара.
Затим је у сарадњи са удружењем
„МАТРОНА“ помогнута породица Раданковић из
Љубовије која има четворо деце. Њима је достављен
један тросед вредности 34.650 динара као и пакети
основних животних намирница.
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У Шапцу смо успешно доставили материјал
за опремање купатила породици Симић која броји
четворо деце. Вредност испоручене помоћи је 72.725
динара. У околини Младеновца помогнута је
породица Јанковић са петоро деце. Њима је
испоручен један електрични шпорет и два троседа у
износу од 81.960 динара. Последња породица којој је
испоручена помоћ на подручју централне Србије, је
породица Лазовић (четворо деце) из села Гараши код
Аранђеловца. Лазовићи су помогнути са осам оваца
укупне вредности 181.500 динара. Посећена је и
породица Милићевић из Ужица, којој ће бити
изграђено купатило након одржавања турнира
„Тројка из блока“ у истом граду.
Спроведен је први део Васкршње акције на
Космету. Том приликом је помогнуто једанаест
породица из Новог Брда, којима је обезбеђено по пет
оваца и два јагњета свеукупне вредности 800.000
динара. Са друге стране, у Штрпцу је помогнута
породица Станковић са троје деце, куповином једног
ждребета вредности 61.000 динара.
У склопу спортско-хуманитарног пројекта
„Тројка из блока“ одржана су три турнира. У
Косовској Митровици где је прикупљено 130.630
динара, у Краљеву је прикупљено 91.160 динара а у
Ужицу смо прикупили 122.770 динара.
И током априла смо имали прилике да наш
рад представимо широј јавности када су наши
представници гостовали на ТВ Happy,ТВ Наша, ТВ
Гранд и СОС каналу. Док је добијена и подршка од
јавних личности као што су кошаркаш Бобан
Марјановић и глумци серије „Државни посао“.
Уз помоћ неуморних донатора успешно се и
даље остварују сви наши зацртани циљеви на пољу
помоћи угроженим вишедетним породицама. Жеља
нам је да помоћ конкретизујемо и подигнемо на
много виши ниво, стога упућујемо позив свима да
подрже нашу борбу кроз редовне месечне донације
или путем слања порука на смс број 7763, како би
наставили да уносимо радост у домове оних којима
је то најпотребније.
С поштовањем,
Скупштина организације
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СЗС у посети
Младеновчанима

У недељу 29. марта чланови Хуманитарне
организације СРБИ ЗА СРБЕ посетили су
вишедетне породице Јанковић и Менићанин које
живе на територији општине Младеновац.
Породицу Јанковић из села Младеновац чине
родитељи Драган и Јелена са петоро деце: Стефан
(13), Роберт (11), Урош (7), Виктор (4) и Новак
(2).

Прво обилазимо деветочлану породицу Јанковић
која живи у селу Младеновац. Поред родитеља и
петоро деце, породицу чине и баба и деда. У трошној
и недовршеној кући Јанковићи једва састављају крај
са крајем. Пошто су оба родитеља незапослена,
приходе породици обезбеђују надничењем и
примањем дечијег додатка.

Чланови породице Менићанин из села Шепшин су
родитељи Зоран и Наташа који такође имају
петоро деце: Михајло (12), Милица (10), Анђела
(8), Димитрије (6) и Ђорђе (4).

Мајка Јелена Јанковић са својим синовима
Стефаном, Робертом, Урошем, Виктором и
Новаком
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СЗС у посети
Младеновчанима
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СЗС у посети
Младеновчанима

Обрађују мало земље у склопу свог дворишта и тиме
бар обезбеђују потребну храну за децу.

Зоран и Наташа Менићанин са најмлађим сином
Ђорђем

У договору са Јанковићима, планирамо породици да
обезбедимо два троседа, један већи ормар и
електрични шпорет.
Поздрављамо се са породицом Јанковић и крећемо
даље ка породици Менићанин.

Кућа и окућница породице Менићанин

Димитирије, Михајло, Милица, Ђорђе и Анђела
Менићанин
У селу Шепшин посећујемо седмочлану породицу
Менићанин. Веома вредна и радна породица, у шта
смо се и сами уверили, сада јако тешко живи пошто
је отац остао без посла на наплатној рампи и затим
морао да распрода све што су годинама стицали да
би прехранио децу.
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СЗС у посети
Младеновчанима
Тренутно Зоран ради посао роштиљ мајстора у
Београду и гаји неколико свиња, као и украсне
кокошке од чега покушава да додатно заради за
породицу.

Срби за Србе са породицом Менићанин испред
њихове куће

Коке носиље које гаји породица Менићанин

Пространа штала у којој Зоран планира да развија
посао са кокома носиљама
Пошто имају жељу да се поново врате
пољопривреди, а како имају велики објекат за
животиње договорили смо се да им обезбедимо 300
кока носиља као и пратећу опрему за будућу фарму
кока носиља у виду кавезе за кокошке.
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.
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Ждребе за
Станковиће

Чланови породице Станковић и монах манастира
Високи Дечани, поред ждребета које су добили
Почетком априла Хуманитарна организације
СРБИ ЗА СРБЕ помогла је петочлану породицу
Станковић из села Врбештица у општини Штрпце
на Косову и Метохији.
Помоћ се огледала у набавци ждребета, које ће кад
одрасте бити од велике помоћи Станковићима у
пољопривредним радовима.
Чланови породице су родитељи Зоран и Јулијана са
три сина Небојшом (17), Ненедом (14) и Николом
(11). Вредност ждребета износила је 61.000 динара.

Захваљујемо се пријатељима из манастира Високи
Дечани који су коњића директно испоручили
породици Станковић.
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Позивамо све људе добре воље да и даље
подржавају рад Хуманитарне организације СРБИ
ЗА СРБЕ и на тај начин помогну и обрадују велики
број деце којој је помоћ преко потребна.
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Васкршња
акција на КиМ
Село Рајановце
1. Ђорђевић Бобан - живи са оцем, мајком, супругом
и двоје деце , Василије (3) и Кристина (1,5)

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у
сарадњи и велику помоћ пријатеља из ЕХО ''Мајка
девет Југовића'' из Грачанице испоручила је велику
помоћ за 11 српских породица на Косову и
Метохији у склопу највећег Хришћанског празника
Васкрса.
Подељено је 55 оваца и 22 јагњета у укупној
вредности од 800.000 динара. Животиње су по први
пут купљене у Епархијској фарми коза и оваца на
Новом Брду, отвореној крајем 2013. године, којом
управља организација ''Мајка девет Југовића''.
Добијена средства од продаје оваца усмериће се у
нове пројекте пољопривредне производње у
општини Ново Брдо.
Организација СРБИ ЗА СРБЕ ће свакако
наставити спровођење овог и сличних пројеката,
превасходно у сарадњи са ЕХО ''Мајка девет
Југовића'' као и са другим братским хуманитарним
организацијама широм света, који за циљ имају
економско осамостаљивање социјално угроженим
породица као и стицање могућности за радом,
производњом
и
продајом
пољопривредних
производа на Косову и Метохији.
Свака породица добила је донацију у вредности од 5
оваца и 2 јагњета, а списак породица и фото извештај
погледајте у прилогу:
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Васкршња
акција на КиМ
2. Миленковић Зоран – живи са супругом и
двоје деце: Миљаном (22) и Јеленом (18)

Василије и Кристина Ђорђевић

Јагњад за породицу Ђорђевић
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Васкршња
акција на КиМ
3. Насковић Миле - живи са супругом и двоје деце:
Игор (27) и Јованa (10)

4. Николић Предраг - живи са супругом, двоје деце:
Бранислав (21) и Милош (12) и неожењеним
старијим братом

Николић Предраг са супругом
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Васкршња
акција на КиМ
Село Кормињане
5. Јовановић Иван - живи са мајком, супругом и
троје деце: Мирјана (17), Милан (16) и
Катарина (12)

6. Филиповић Небојша - живи са супругом, троје
деце: Марко (18), Милица (16), Тамара (10) и
мајком Борком која има 100 година

7. Арсић Драган - живи са супругом

Месечни извештај за април 2015.
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Васкршња
акција на КиМ
Село Кусце
8. Ђорђевић Велимир - живи са супругом, сином,
снахом и троје унучади: Немања (12), Петар (7)
и Вукан (3,5)

Село Ранилуг
11. Стоилковић Дејан - живи са супругом и троје
деце: Марија (12), Марко (10), Михајло (4)

Породица Ђорђевић са донираним јагњићима
Село Прековце
9. Филиповић Тихомир - живи са мајком, супругом
и четворо деце: Дијана (14), Дејан (13), Данијела
(12) и Дарко (10)

Испорука јагњади за породицу Филиповић
10. Митровић Владимир - живи са супругом и двоје
деце: Владимир (34) и Милош (26)

Месечни извештај за април 2015.

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

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Купљена крава
за Сретеновиће

Током
Васкршњих
празника
Хуманитарна
организација СРБИ ЗА СРБЕ помогла је
деветочлану породицу Сретеновић из Угриноваца
код Горњег Милановца. Донација у виду купљене
краве 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 краве
износила је 120.000 динара.

Александар Сретеновић са задовољством се
прихватио нових обавеза у виду полагања сена
њиховој новој крави

Позивамо све људе добре воље да се укључе у рад
Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ и
подрже заједничку борбу против сиромаштва
вишедетних породица.

Месечни извештај за април 2015.
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СЗС у посети
код Лазаревића

Слађан лазаревић са својом дечицом
Претходног
викенда
чланови
Хуманитарне
организације Срби за Србе обишли су деветочлану
породицу Лазаревић из насеља Околиште на
планини Озрен, општина Добој у Републици
Српској. У домаћинству Лазаревић живе мајка
Миленка (49 год), кћеркa Ведранa (8 год), син
Слађан (30 год) ожењен Ружицом (25 год) и
њихово петеро деце, Жељко (10 год), Бојана (9 год),
Жељана (7 год), Славица (5 год) и Дарко (2 год).

Кућа породице Лазаревић
Породица Лазаревић се бави пољопривредним
пословима и од тога прехрањују децу.
Тренутно им је најпотребнијa помоћ у виду набавке
краве, неколико свиња, једне пећи за дечију собу,
одећа, обућа и школски прибор за децу!

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.
СРБИ ЗА СРБЕ!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Месечни извештај за април 2015.
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СЗС помогли
Периће у РС

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
помогла је седмочлану породицу Перић смјештену
у селу Зелиње које је удаљено 20 километара од
Зворника у Републици Српској. Отац Ненад Перић
који живи са мајком Загорком и супругом
Славицом има четворо дјеце: Марко (13), Дарко
(12), Михајло (5) и Милица (4). Живе у старој
породичној кући, коју је Ненад наслиједио од
покојног оца.
Помоћ се састојала у набавци столарије укупне
вредности од 1.017,50 КМ.

Милица Перић поред нових прозора

Дарко,Марко и отац Ненад, испред своје куће

Месечни извештај за април 2015.
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СЗС помогли
Периће у РС
Највећи проблем је и био столарија на коју се
породица највише жалила. Кроз прозоре им дува и
не постоји начин да се кућа загрије. Породица
преживљава од 105 КМ доплатка за дијецу и 90 КМ
које добијају за обољелог сина Дарка. Ненад је био
запослен до 25. године, док није добио мождани удар
од којег има послиједице и није способан за било
какве физичке радове. Славица је радила у Зворнику
док није дошло до кризе због које је остала без посла.
Како би обезбједили себи храну породица Перић се
бави пољопривредом и ове године су почели са
сијањем кромпира, салате и паприка.

Дарко је син који има тешку болест коже. Кућа у
којој живе има пар просторија од којих су двије
спаваће собе, дневна соба, кухинја и тоалет. Дневна
соба у којој нема пода, испод тепиха је само земља,
остале просторије имају подове који су стари и
истрошени. Вањски изглед куће је катастрофалан,
стара столарија и зидови који су испуцали од
детонација у рату.

После прве посјете породице, одлучено је да се
однесе пакет са храном којој су се одушевили, како
нам је бака Загорка са очима пуним суза рекла да су
брашно посуђивали већ неколико дана од комшија и
срдачно се захвалила на помоћи. Одлучили смо да
ријешимо највећи проблем породице Перић и у
оближњој фабрици купимо столарију потребну за
кућу заједно са улазним вратима.

Марко, Дарко, Михајло и Милица Перић са купљеном
столаријом
Породица Перић се захвалила донаторима и
Хуманитарној организацији СРБИ ЗА СРБЕ који
су им омогућили боравак у сад сигурно топлијој
кући. Захвалности није било краја, на лијеп начин
смо дочекани и испраћени са осмијесима и сузама
радосницама.
Михајло Перић, најмлађи члан породице Перић

Месечни извештај за април 2015.
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Стигла помоћ
за Раденковиће

У среду 15. априла Хуманитарна организација
СРБИ ЗА СРБЕ и Удружење жена Србије и Русије
МАТРОНА посетили су и помогли породицу
Раданковић Милана и Сњежане из Љубовије
којима је Бог дао највеће богатство - четворо деце Валентину (17 год.), Ружицу (9), Милицу (7) и
Василију (3).
Хуманитарна организација Срби за Србе обезбедила
је један велики и удобни тросед, који се претвара у
кревет вредности од 34.650 динара, а Удружење
жена Србије и Русије Матрона поклонила је
Раданковићима пакете хране и хигијене, као и одећу
која је потреба девојчицама.

Обезбеђена помоћ од Удружења жена Србије и
Русије Матрона
Раданковићи живе у кући која има велики проблем
са влагом, кревети су им дотрајали, а најмлађа
Василија болује од рахитиса, артритиса и синдрома
кратког црева. Отац ради, а мајка брине о Василији и
осталој деци. Живе скромно од очеве мале плате,
примају надокнаду за туђу негу и помоћ од 19.000
динара, као и од минималног социјалног примања од
9.500 динара. А само за Василијине лекове и храну
месечно им је потребно око 50.000 динара!

Милица, Василија и Ружица Раданковић на свом
новом троседу

Месечни извештај за април 2015.
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Стигла помоћ
за Раденковиће

Представниции „СЗС“ и представнице удружења
„Матрона“
Ово је само почетак помагања ове породице.
Василијин режим исхране и скупи лекови одређују и
њихов живот и кроје њихов скромни буџет.
Мала Василија Раданковић
Њој су свакодневно потребне: млечне формуле без
лактозе „Милупа 7“, житарице без млека, слане
кашице без грашка Јувитана, сокови без крушке,
шљиве и јабуке, Пролом вода, плазма, слани
штапићи, рибице, црна чоколада и пудинзи.
Од лекова су јој потребни ,,Probiokid imuno", ,,Linex
baby", ,,Multilac", ,,Pektin" капсуле, ,,Pikovit Omega 3"
и ,,Fantomalt".

Хуманитарна организација Срби за Србе и
Удружење жена Србије и Русије Матрона позивају
све људе добре воље који су у могућности да
помогну Раданковићима и малој Василији да се
укључе и да на сваки могући начин покушамо да
помогнемо да се улепшају и олакшају ови млади
живот, и да се мала Василија избори са великим
проблемима који је муче.
Њихови родитељи су вредни и радни људи, али пред
њих је живот поставио велику борбу, и да би
победили потребни смо им сви ми!

Будите део ове акције!
Испоручен нови тросед за шесточлану породицу
Раденковић

Месечни извештај за април 2015.

Помозимо Раданковиће!
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Ново купатило
за Симиће

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
помогла петочлану породицу Симић из села
Штитари код Шапца. Породицу чини самохрана
мајка Јока и деца Љубомир (14), Стефан (12),
близанци Иван и Ивана који имају по 10 година.
Помоћ се огледала у комплетном опремању купатила
са
водоводном
и
електо
инсталацијом,
плочицама, санитаријама и бојлером укупне
вредности од 72.725 динара.

Садашњи изглед купатила породице Симић

Почетак радова на будућем свињцу

Месечни извештај за април 2015.
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Ново купатило
за Симиће
Породица Симић тренутно
додатка (10.000 динара) и
15.000 динара. Планирају да
свињама, тако да су радови
току.

од живи од дечијег
социјалне помоћи од
покрену мали посао са
на изградњи свињца у

Земља на којој Симићи планирају да посаде воће и
поврће које ће користити за сопствене потребе

Обезбеђена дрва за предходну и предстојећу зиму

Замењена је сва водоводна и електро инсталација у
купатилу породице Симић
Породица Симић је захвална свим донаторима који
су помогли како би им се обезбедило комплетно
реновирање купатила,што ће им свакако
олакшати свакодневницу.
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.

Месечни извештај за април 2015.
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У посети
Милићевићима
Зоран и Мирјана имају много проблема. Љубав и
срећа нису једни од њих. Њихови проблеми су
финансијске и егзистенцијалне природе.
Ови добри људи једва спајају крај са крајем уз
минималну помоћ државе од 15.000 динара, без
дечијих додатака, и, од пре неки дан, и без струје.
Дугови из прошлости, укључујући и астрономске и
невероватне за једно сеоске домаћинство, довели су
до демонтирања струје. Милићевићи сада живе у
мраку, без воде, а шесторо деце светлост види само у
добрим родитељима, који раде и труде се за њих од
првог светла до касно у ноћ, радећи и надничећи
широм ужичког краја.
Средином априла посетили смо деветочлану
породицу Милићевић из села Дрежник, општина
Ужице. Бака Зорка живи са сестрићем Зораном и
снајом Мирјаном који имају шесторо деце (на
слици са лева на десно): Марина (12 год.), Мирко
(4.5 месеца), Марко (14 год.), Миломир (4 год.),
Милица (10 год.) и Милан (8 год.). Како су оба
родитеља незапослена, отац Зоран прехрањује
породицу радећи за надницу где год може да нађе
неки посао.
У склопу пројекта "Тројка из блока", који ће се по
први пут одржати у Ужицу 30. априла од 13 часова
у Великом парку, у плану је да се породици
Милићевић обезбеди ново купатило за здравије и
срећније одрастање најмлађих.
Зоран Милићевић, један од заборављених хероја са
Кошара
Деца су у школи одлична и пуна је ова кућа диплома
и успеха стеченог из породичног окриља љубави и
топлине.
Бака Зорка има скоро деведесет година, али Бог јој
остави добар глас и очи и разум, и она чува децу док
су родитељи ван куће, прича им приче и увесељава
им детињство, колико може.

Кућа са окућницом и њива Милићевића, Дрежник

Месечни извештај за април 2015.

А деца су нам открила да и она причају приче баки!
Боре се добри људи сваки дан са свим невољама и не
дозвољавају себи да клону духом.
Заједно су обрадили њиву пред кућом, после 15
година.
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У посети
Милићевићима
Зоран је до 2006. имао сталан посао, а када је остао
без њега, почињу њихови озбиљни проблеми.
Неколико послодаваца остали су му дужни плате и
доприносе, али навикао је Зоран на то, и не жали се
ни на кога.
Са двадесет година он је био 16 месеци у рату на
Косову и Метохији, 1998. и 1999. године, преживео
је напад на караулу Кошаре, и вратио се у своје село
са два гелера у рамену, и без икаквих војних части, а
камоли дневница и надокнада.
До данашњег дана, све што је стекао, стекао је са
својих десет прстију, и наставља да верује само у
њих.
Хуманитарна организација ,,Срби за Србе” постоји
од 2005. и помаже вишедетне социјално угрожене
породице широм Балкана. Хуманитарно-спортски
пројекат ,,Тројка из блока” одржан је први пут
2012. године у блоку 23. на Новом Београду.
Пројекат су подржали Кошаркашки савез Србије,
кошаркашки клубови Партизан и Црвена Звезда,
као и многе јавне личности из света спорта,
уметности и образовања, и сада Вас сви заједно са
својим уваженим спонзорима позивају да покажемо
Милићевићима да нису сами, и да им помогнемо и
покушамо барем мало да олакшамо тежак живот.
Променимо за почетак ове ружне слике.
,,Улаз” у купатило

Сви учесници турнира добиће награду када будемо
видели ове слике промењене у најлепше и најбоље.
Прва три најбоља шутера добиће медаље и наградно
летење у авиону аеро клуба Ужице, као и карте за
Градски базен!
За добро расположење на турниру побринуће се
познате београдске реп екипе Сик Тач, Звезде
Грајма и ФТП, који ће наступити између првог дела
такмичења и финала, и на свој оригинални начин
дати подршку турниру и Милићевићима.
Будите и Ви део ,,Тројке из блока”! Видимо се у
Великом парку 30. априла!

Дотрајало купатило породице Милићевић

Месечни извештај за април 2015.

СРБИ ЗА СРБЕ!
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Тросед и шпорет
за Јанковиће

Истовар нових троседа
Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ помогли су претходног викенда деветочлану
породицу Јанковић из села Младеновац, општина
Младеновац. Јанковиће смо посетили крајем марта
и тада договорили помоћ, коју смо овом приликом
обезбедили и испоручили. Родитељима Драгану и
Јелени са петоро деце: Стефан (13), Роберт (11),
Урош (7), Виктор (4) и Новак (2) купљена су два
троседа и електрични шпорет укупне вредности
81.960 динара.

Достава троседа у двориште породице Јанковић

Достава шпорета
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.

Месечни извештај за април 2015.
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Лазовићи
добили овце

Поред осам оваца добијених од Хуманитарне
организације Срби за Србе, породица Лазовић је
добила једну овцу на поклон од продавца, а једну је
сама купила како би могла да на основу броја од
десет оваца да региструје пољопривредно
домаћинство.

Отац Жељко са близанцима, Секулом и Нином
Хуманиратна организација СРБИ ЗА СРБЕ
помогла је седмочлану породицу Лазовић из села
Гараши код Аранђеловца.
Родитељи Жељко и Милена имају петоро деце:
Анђела (15), Јована (15), Ана (10), Секула (4) и
Нина (4). Како су Лазовићи планирали покретање
посла са узгојем и продајом оваца и јагњади,
претходне године помогли смо их изградњом
штале.
Пре десетак дана обезбеђено им је осам оваца
укупне вредности од 181.500 динара.

Мајка Милена са млађим близанцима Секулом и
Нином, поред купљених оваца

Месечни извештај за април 2015.

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.
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Помоћ за
Јанчиће из ЦГ

Немања (10), Милица (9), Мирјана (8) и Василије
(6) Јанчић
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
помогла је током априла вишедјетну породицу
Јанчић из села Сушћепан, Херцег Нови у Црној
Гори.
Чланови породице Јанчић су самохрани отац Иван,
дјеца Немања (10), Милица (9), Мирјана (8),
Василије (6) и бака Радица.
Иван ради на грађевини кад има посла,а бака Радица
му једина помаже у подизању деце.
Помоћ се огледала у набавци обуће за дјецу, хране и
хигијене укупне вредности од 350 евра.

Мирјана, Милица и Василије Јанчић

Месечни извештај за април 2015.

Најстарији Немања (10)
Породица Јанчић живи у изузетно тешким
материјалним условима, нарочито након што је 2011.
године дјецу напустила њихова мајка и прекинула
све контакте са фамилијом. Јанчићи су подстанари у
херцегновском селу Сушћепан и сви живе у једној
просторији. Кириију намирују на начина да тата
Иван одрађује физичке послове за власнике стана, а
других прихода осим његовог физичког рада немају.

Тешки услови у којима живи породива Јанчић

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ за
Јанчиће из ЦГ

Спаваћа соба породице Јанчић
Услијед недостатка прихода, њихов примарни
проблем је намиривање редовних дажбина према
држави, односно плаћање рачуна за струју и воду.
Овај проблем захтјева хитније разрешење обзиром да
тренутни дуг за струју и воду износи више од 1.000
евра.

Дјеца Јанчић приликом испорбавање нових патика и
сандала

Бака Радица са својим унучићима
Сви чланови породице Јанчић су држављани
Републике Србије.
Троје дјеце уредно похађа основну школу, док све
четворо дјеце полазе вјеронауку и црквену службу у
храму Светог Стефана на Сушћепану. Дјеца су
уљудна и примјерно васпитана.
Парохија Трећа Херцновска чини сталне напоре да
обезбједи одређену помоћ породици Јанчић.

Месечни извештај за април 2015.

Чланови „СЗС“ са малим Јанчићима
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.

Хуманитарна организација Срби за Србе

27

Помоћ за
Лојпуре из ЦГ

Породица Лојпур
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
помогла је деветочлану породицу Лојпур из насеља
Голубовци у Подгорици.
Чланови породице су бака Славојка, родитељи
Милан и Јованка са шесторо деце: Душанка (22),
Наташа (20), Душан (18), Николина (16), Никола
(9) и најмлађа Софија (4).
Приликом претходне посете породици договорена
је помоћ у виду набавке грађевинског материјала и
ангажовању мајстора за изградњу плоче на
породичној кући. Укупна вредност помоћи износила
је 6.392 евра.
Изглед куће током трајања радова

Изглед спрата пре изливања плоче (новембар 2014.)

Месечни извештај за април 2015.

Отац, Милан Лојпур

Хуманитарна организација Срби за Србе

28

Помоћ за
Лојпуре из ЦГ

Изливена плоча породичне куће (април 2015.)
Породица Лојпур бави се пољопривредом и то
захваљујући пространим стакленицима у којима
може да узгаја разно поврће од чије продаје највише
зарађују.

Изглед куће у новембру 2014. године

Стакленици породице Лојпур

Изглед куће у априлу 2015. године
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.

Месечни извештај за април 2015.
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Васкршња
акција у Крајини

Играли смо фудбал са децом из основне школе у
Жегару
Захваљујући
донаторима
Хуманитарне
организације СРБИ ЗА СРБЕ и свима који прате и
подржавају рад организације, крајем априла успешно
је завршена највећа акцију у Крајини до сада.
Помогнуто је 29 породица у вредности од преко
35.000 евра! Такође велику захвалност дугујемо
свештенству Далматинске и Горњо-Карловачке
епархије СПЦ.

У посети породици Четник

Наше тродневно путовање започели
Далмацији, где смо помогли 15 породица.

смо

у

Прво смо отишли до основне школе у Жегару и
одиграли фудбал са деветоро деце колико их сада
похађа школу, а пре рата у школи је било око 900
основаца.

Месечни извештај за април 2015.

Нови француски лежај шпорет, неколико кухињских
елемената и тример за породицу Четнник
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Васкршња
акција у Крајини
Убрзо после Жегара, долазимо у село Орлић где смо
обишли четворочлану породицу коју чине Зоран
Четник и Ратка Бјелан, деца Ратко 10 год (из
Раткиног првог брака) и Илијана 9 месеци. Овој
породици смо обезбедили француски лежај, шпорет
са неколико елемената кухиње и тример.

Срби за Србе са породицом Четник
У месту Марковац код Книна је породица Симић
коју чине Марио и Татјана, деца Маријана (6) и
Јован (8 месеци). Обезбедили смо им врата и
прозоре.

Породици Симић обезбеђена су балконска врата и
прозори

Следећа породица коју смо обишли живи у околини
Книна у месту Ковачић а чине је Давор и Светлана
Тртица и ћерка Романа (21). Обезбедили смо 4
прозора и врата.

Месечни извештај за април 2015.
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Васкршња
акција у Крајини

Столарија за породицу Тртица
У истом селу посетили смо породицу Гајер у којој
су Слађан и Невена, деца Бранко (16) и Милица
(8).
Обезбедили смо им половну фрезу коју би користили
за обраду мало своје земље што имају али и како би
Слађан могао да иде у наднице.

Представник „СЗС“ са Мићом Медаковић коме смо
донирали половну фрезу са приколицом и плуг који ће
користити за транспорт дрва и обраду земље

Фреза за породицу Гајер
Следећа породица такоће у Ковачићу је породица
Медаковић, родитељи Мићо и Николина, деца
Никола (18), Милош (17), Пантелија (16) и
Григорије (4).
Овој породици је обезбеђена мало квалитетнија и
јача фреза (половна) са приколицом и плугом за
земљу а ову помоћ би искористили за потребе
транспорта дрва и нешто мало обрађивања земље.

Месечни извештај за април 2015.

Вредна помоћ за породицу Медаковић којом ће им се
олакшали послове обрађвања земље
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Васкршња
акција у Крајини
Након тога у Книну смо дошли код породице
Синобад коју чине родитељи Небојша и Ксенија,
деца Михајло (16), Јован (10) и Василије (4).
Купљен им је циркулар и веш машина.

Циркулар за породицу Синобад
Такође у Книну помогли смо и породицу Лончар
коју чине родитељи Предраг и Николина, деца
Милица (6), Никола (5) и Јован (3).
И овој породици смо обезбедили такву врсту помоћи
која ће им помоћи да раде и живе од ње, а то је
моторна тестера и апарат за варење.

Породица Лончар у разговору са „СЗС“

Поглед са тврђаве у Книну

Месечни извештај за април 2015.
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Васкршња
акција у Крајини
Након обилска тврђаве у Книну, долазимо у близини
Кистања у Ивошевце (Горње Тишме).
Овде смо помогли породицу Милиновић коју чине
родитељи Раде и Милка, деца Борислав (19) и
Бојана (5).

Следећа породица коју смо посетили живи у
Кистању а то су Миша и Жељана Милић,
Жељанина мајка и болецна сестра као и деца
Милица (6) и Давид (3). Обезбедили смо им три
већа прозора.

Бојана Милиновић на љуљашци испред своје куће
Пошто живе од узгоја стоке и производње и продаје
млечних производа, купили смо им полован трактор
са којим ће моћи да припремају храну за стоку и
обављају многе пољопривредне послове како себи
тако и другима и тако зарађивали неки додатни
приход.

Уручена столарија породици Милић

Породици Милинковић обезбеђен је половни трактор
како би им олакшали обављање пољопривредних
послова

Месечни извештај за април 2015.
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Васкршња
акција у Крајини
Са веома занимљивом причом смо се упознали у
Голубићу код породице Веселиновић коју чине
родитељи Дарко и Јагода, деца Дајана (9) и
Никола (5).
Ова породица има регистровано сеоско домаћинство
и баве се сеоским туризмом, спремају домаћу храну
и прозиводе за туристе и потребна је санација
кухиње и просторије за госте.
Због тога смо им обезбедили грађевински материјал.

Породица Љубичић богатија је за шпорет на дрва
Након тога одлазимо у Жегар, тачније у засеок
Сенаданин код породице Перић коју чине Зоран и
Свјетлана са сином Александром (9 месеци),
обезбедили смо им моторну тестеру.

Веселиновићима је обезбеђен грађевински материјал
за санацију кухиње и простора за госте

Моторна тестера за породицу Перић

Срби за Србе испред манастира Крка
У Крупи смо породици Љубичић, родитељи Новак
и Јела, деца Дајана (13) и Николина (8), обезбедили
шпорет на дрва.

Месечни извештај за април 2015.

Тракторска приколица за породицу Милић
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Васкршња
акција у Крајини
У околини следеће место је било Богатник, а ту нас
је угостила породица Милић, родитељи Синиша и
Нада, деца Јована (7), Марта (4) и Петар (1).
Милићи живе од узгоја коза и производње и продаје
сирева и млечних производа, тако да смо им
обезбедили тракторску приколицу коју би користили
у те сврхе између осталог.

Породица се иначе баве тим туризмом али на доста
ниском нивоу јер су им услови скромни. Због тога
смо им обезбедили грађевински материјал са којим
би уредили тоалете, роштиљницу, башту и од тога би
могли потпуно да стану на ноге и то подигну на
много већи ниво. Отац породице иначе изводи
радове сам.
У месту Кашић, које се налази у општини Бенковац,
посетили смо породицу Дрча коју чине Душан и
Јованка и деца Стефан (17), Дарио (10) и Дамир
(6). Купљен им је замрзивач, крава и јаренце.

Следећа дестинација нам је била породица Буљевић
која живи у месту Мушковци које се налази одмах
поред прелепе реке Зрмање.
Породицу чине Љубомир и Слободанка са децом
Драганом (8) и Маријом (3). Локални туризам је
доста развијен крај реке Зрмање.

Замрзивач, јаренце и крава за породицу Дрча

Породица Буљевић, Љубомир и Слободанка са децом
Драганом и Маријом и представницима „СЗС“

Месечни извештај за април 2015.

Други дан акије у Крајини започели смо у Лики. У
Грачацу породица Дробац, коју чине родитељи
Марко и Бојана, деца Лука (15), Николина (13),
Сања (10) и Милица (1), добила је од наше
организације две крмаче.
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Васкршња
акција у Крајини
У близина Грачаца помогли смо и породицу Плећаш
коју чине мајка Милена, деца Јована (9), Милица
(6), Јелена (5) и Николина (1).
Отац породице Никола се упокојио изненада пре пар
недеља и оставио самохрану мајку са четири
малолетне ћеркице.
Купили смо им основне животне намирнице.

Други дан акије у Крајини започели смо у Лики. У
Грачацу породица Дробац, коју чине родитељи
Марко и Бојана, деца Лука (15), Николина (13),
Сања (10) и Милица (1), добила је од наше
организације две крмаче.

Породица Плећаш са пакетом животних намирница
У месту Удбина дошли смо код седмочлане
породице Јошан коју чине Мирослав и Александра
са петоро деце Милица, Милош, Бранка, Дејана и
Александар.
Обезбедили смо им моторну тестеру.

Породици Дробац уручене су две крмаче
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Породици Јошан обезбеђена је моторна тестера
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Васкршња
акција у Крајини
У комшилуку смо искористили прилику и усликали
пристиглу краву за пордицу Панић, која им је
обезбеђена током Божићне акције.
На Кордуну смо помогли две породице.
Прва је у Коларићу породица Дракулић коју чине
Радомир и Богданка, деца Тијана (17), Петар (16),
Тамара (14) и Немања (12).
Купљен им је грађевински материјал који ће да
искористе и за изградњу свије мале млекаре и да се
баве производњом млека од сопствених крава.
Близу Коренице у месту Михаљац, вредну помоћ у
виду половног трактора обезбедили смо поридици
Прица коју чине бака Даница, родитељи Милорад
и Данијела, деца Никола (19), Милан (14) и
Николина (12). У питању је вредна и радна
породица коју смо и раније помагали, тако да смо
сигурни да ће са овим трактором значајно
унапредити своје породично газдинство.

Породица Дракулић поред обезбеђеног грађевинског
материјала

Половни трактор за вредну породицу Прица

Представници „СЗС“ са члановима породице
Дракулић

Месечни извештај за април 2015.
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Васкршња
акција у Крајини
Такође у Коларићу били смо и код породице Цревар
где смо Миодрагу, Маријану и њиховој деци
Милету (12), Јелени (6) и Николини (1) обезбедили
гуме и акумулатор за трактор као и сервис
електронске пумпе на трактору.

Материјал за породицу Тадић
У селу које се зове Горичка угостила нас је породица
Петровић, мајка Весна и њена деца Миле (15) и
Милана (11). Помогли смо их куповином
замрзивача, веш машине, водокотлића, вц шоље и
кухиње.
Отац Миодраг,мајка Маријана и деца Миле,Јелена и
Николина Цревар

Породица Цервар са новим тракторским гумама и
акумулатором
Следећа је била породица Тадић, родитељи Никола
и Драгана, деца Дејан (14) и Зоран (12) која живи у
Горњој Сочаници и којој смо обезбедили материјал
за санацију крова који им прокичњава.
Ова породица живи у јако течким условима, довољно
је споменути да су десет година били без струје.

Месечни извештај за април 2015.
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Васкршња
акција у Крајини
Близу Петриња у селу Пастоша, стигли смо код
породице Врга коју чине Дејан и Зорица и њихова
деца Теа (9) и Денис (1). Занимљива прича и
потресна.
Деда ове породице је прешао у адвентисте. Покушао
је да врбује са својим секташима и свог сина (оца ове
породице) и терали су их једном приликом да скину
славску икону са зида, што је овај човек одбио. То је
узроковало да се он са породицом одсели из те куће
и оде у Петрињу.
Ти крајеви (Костајница, Двор, Петриња...) су познати
по сектама и врбовању наше сиротиње, коју
привлаче к себи куповином пољопривредне
машинерије, грађевинског материјала и других
потрепштина. Да би се овај човек са породицом
одржао у новом дому, без помоћи свога оца, купили
смо краву Хоштајн која даје и преко 15 литара млека
дневно што ће умногоме помоћи овој породици.

Породица Коварбашић
Породицу Боројевић у Меченчанима чине само два
члана, самохрана мајка Дрена и ћерка Анђела (12).
Купили смо им кауч.

Наредна породица коју смо обишли у селу
Комоговина је породица Шестић, Ђука и Љубица и
деца Милица (11), Милош (9) и Радован (7).
Помогли смо их куповином грађевинског материјала
и санитарија.

Обезбеђена крава породици Врга
Након тога у селу Додоши, породици Коварбашић
коју чине Жељко и Јула и деца Ана (11), Жељка
(8), Немања (6) и Жељана (4), помогли смо
куповином веш машине, два кревета на спрат, четири
душека, постељине, шпорета и нешто слаткиша за
децу.
Незапослени родитељи, издржавају се од социјалног
и дечијег додатка. Деца су лепо васпитана и добри
ђаци. Сви спавају у истој соби, док син спава код
ногу родитеља.

Месечни извештај за април 2015.

Милош, Милица и Радован Шестић
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Васкршња
акција у Крајини
вежбе на које би требала да иде не може ићи због
пута који немају.

Породица Шестић
У забаченом селу Мемска дошли смо код породице
Живковић коју чине прабака Јелица, бака Рада,
унуке Драгана (15) и Бојана (6). За њих смо
обезбедили кревете са душецима.

Породица Арбутина
Кревет на спрат са душецима за најмлађе
Живковиће
У близини Глине у селу Дреновац помогли смо
породицу Арбутина коју чине родитељи Зоран и
Љиљана, деца Сара (10), Патра (8) Мартина и
Николина по две године. Обезбеђен им је
грађевински материјал и опрема за грејање. Живе у
тешким условима, а уз то Николина има
здравствених проблема и још није проходала, а на

Месечни извештај за април 2015.

Иако је прошло већ 20 година од завршетка рата на
овим просторима, трагови погрома су и даље свежи
и видљиви. Попаљене и напуштене куће, празна села
која су некад била пуна живота и порушене цркве и
даље су жива рана људи који су некада живели у
Крајини као и свих нас. Ипак Срби који данас живе
на овим просторима су и поред свега пуни жеље за
радом и опстанком.
Зато сви ми уствари и јесмо Срби за Србе и увек
ћемо се помагати!
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Тројка из блока
у К. Митровици
Турнир је почео интонирањем химне Републике
Србије Боже правде, а након тога и нумере ,,Црвен
цвете” текстописца Јелене Бојовић. Ове две песме
извеле су чланице музичког састава Косовски
божури, Драгана Милић и Катарина Шулкић.

У уторак, 7. априла, на теренима Техничке школе
,,Михајло Петровић Алас” у Косовској Митровици
одржан је први овогодишњи турнир ,,Тројка из
блока” на отвореном. У организацији турнира
учествовали
су
представници
хуманитарне
организације СРБИ ЗА СРБЕ тј. чланови спортскохуманитарног пројекта ,,Тројка из блока” и
представници Студентског парламента Универзитета
у Приштини са прив. седиштем у K. Митровици.

Организатори пројекта „Тројка из блока“

Месечни извештај за април 2015.
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Тројка из блока
у К. Митровици
Након тога учесницима турнира обратили су се
директор пројекта ,,Тројка из блока” Младен
Матијашевић и Мирослав Милић, председник
студентског парламента Универзитета у Приштини
са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Специјални гост турнира био је бивши кошаркашки
репрезентативац и члан златне генерације са
Светског првенства одржаног 2002. године у
Индијанаполису, Александар Смиљанић, који је
овом приликом студентском парламенту даровао
дрес кошаркашке репрезентације Србије са
потписима свих репрезентативаца.
Турнир су шутирањем отворили Александар
Смиљанић и проректор Универзитета у Приштини
са привременим седиштем у Косовској Митровици,
професор доктор Александар Јовановић.

Александар Смиљанић, специјални гост турнира

Месечни извештај за април 2015.

За учешће на турниру пријавило се 127 такмичара
од којих су најуспешнији били трећепласирани
Лазар
Аксић,
другопласирани
Ненад
Вукомановић и, до сада најмлађи победник
турнира, Гојко Зубац.
Тројке су шутирали и начелник гинеколошкоакушерске клинике у Косовској Митровици доктор
Милијана Миленковић, као и главна сестра
Оливера Елек.
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Тројка из блока
у К. Митровици
На турниру је укупно прикупљено 130.630 динара.
Овој суми за неколико дана додаће се и средства
прикупљена на хуманитарној студентској журци
одржаној увече након турнира, средства прикупљена
на пројекцијама филма ,,Енклава” које ће бити
одржане у четвртак 9. априла у биоскопској сали у
Звечану, као и уплате неколико факултета
Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици.

Захваљујемо се Студентском парламенту и свим
факултетима Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици,
свим основним и средњим школама, Општини
Косовска
Митровица,
Студентском
центру
,,Приштина” из Косовске Митровице, комбинату
Трепча, локалним медијима који су од самог почетка
били уз нас и свим осталим институцијама и
привредним субјектима који су такође дали
допринос Турниру.

Београдска хип-хоп група ТХЦ ла фамилија
За добро расположење на турниру побринули су се
стари, добри пријатељи турнира, чланови београдске
хип-хоп групе ТХЦ ла фамилија, репер Анкл Џо и
најбољи европски кошаркашки фристајлер Немања
Блажић Трики. Турнир су својим присуством
увеличали и редитељ филма ,,Енклава” Горан
Радовановић и фолк певач из Косовске Митровице
Слободан Боба Ракић.

Ни киша, ни лоше време нису успеле да обесхрабре
људе да се у великом броју окупе на Плочи, што
јасно показује да Турнир у Косовској Митровици
има будућност у годинама које долазе.

Захваљујући великом одзиву прикупљно је 130.630 д.
Ни временски услови нису могли да покваре одазив
митровчана и одличну атмосферу
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Сезону Турнира Тројка из блока настављамо 13.
априла у Краљеву, на теренима Под обалом са
почетком у 12 часова.
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Тројка из блока
у Краљеву
Турнир су званично отворили Милош Симовић
испред Хуманитарне организације Срби за Србе и
пројекта ,,Тројка из блока” из Београда и
Владимир
Тодоровић
испред
хуманитарне
организације ,,Добро на дар” из Краљева. Након
свечаног интонирања химне Републике Србије
,,Боже правде”, коју су извели чланови хора ОШ
,,Живан Маричић” из Жиче, ученик ове школе
Момчило Гајовић рецитовао је песму Љубивоја
Ршумовића ,,Здравица српском народу”, а ученица
Марија Јанићијевић је отпевала песму ,,Еј, драги,
драги, божурове сади”.
У понедељак 13. априла 2015, тачно у подне, почела
је на теренима Под обалом у Краљеву једна од
најуспешнијих турнира ''Тројки из блока''. Диван
дан и најрадоснији Васкршњи празник окупили су
много људи, одмах је почело такмичење у туцању
јајима, а за турнир у брзом шутирању тројки
пријавило се невероватних 163 учесника и
прикупљених 91.160 динара донација. Са овако
сјајним одзивом Краљево је стало раме уз раме са
прошлогодишњим турниром на Калемегдану који
носи титулу најуспешнијег.

После овог свечаног и дирљивог почетка, турнир су
шутирањем тројки отворили Иван Петровић, тренер
и власник ФК ,,Аполон” из Краљева, и Игор Пешић,
један до седморо деце породице Пешић из села
Самајла, којој је намењена помоћ скупљена на
турниру.

Спонзори и добротвори турнира прикупили су
укупно 91.160 динара донација.

Месечни извештај за април 2015.
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Тројка из блока
у Краљеву
Овај новац скупљен је захваљујући свим људима
доброг срца, и истинским заљубљеницима у спорт,
па су тако многи спортски клубови из Краљева са
својим члановима подржали турнир Под обалом.
Били су и тројке шутирали ФК ,,Аполон” Краљево,
КК и РК ,,Слога” Краљево, КК ,,Плеј” Краљево, КК
,,Ролинг” Краљево, ФК ,,Кикер” Краљево, ПВК
,,Краљево”, Карате клуб ,,Кинг” Краљево, ,,Крав
мага глобал” Краљево, Бразилска џиу-џица Краљево,
а шутирале су и турнир улепшале и чланице женског
кошаркашког клуба ,,Краљево”.

Учесници турнира добро су се забављли
Победник турнира био је Матија Петровић са 22
тројке, друго место освојио је Стеван Карапанџић
са 20 тројки, а треће место заузео је Владимир
Перовић убацивши 18 тројки. За време паузе пре
финала наступио је репер Uncle Džo, док су се за
музику побринули ди џеј Drxy и ди џеј Кибо.
Поред ових момака, добро расположење и богат
садржај обезбедили су демонстрацијом свог знања
чланови Карате клуба ,,Кинг” Краљево, клуба
Бразилске џиу-џице Краљево и клуба ,,Крав мага
глобал” Краљево, као и чланови Свебор дружине
,,Свети кнез Лазар” из Краљева.
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Хвала Краљеву и Краљевчанима на незаборавном
турниру, хвала на несебичној помоћи свим
учесницима и спонзору ,,Гала маркет” из Краљева
уплатом 7.000 динара, хвала спортистима и људима
добре воље. Поносна ,,Тројка из блока” одлази из
Краљева и наставља даље са великом надом у
доброту нашег народа, коју су Краљевчани данас на
најлепши могући начин показали.

Хуманитарна организација Срби за Србе

46

Тројка из блока
у Ужицу

У четвртак, 30. априла 2015. успешно је одржана
прва ,,Тројка из блока” у Ужицу. На турнир се
пријавило 100 шутера, а око 500 људи је дошло у
један сат у Велики парк да покаже породици
Милићевић из села Дрежник да нису сами. Уз
помоћ поносних спонзора и донатора и учесника, као
и из донаторске кутије на хуманитарној журци након
турнира у клубу Риболовац скупљено је укупно
122.770 динара. Ужичани су показали да имају
велико срце!

Младен Матијашевић

Ученица ужичке гимназије Аница Цветковић
отпевала је химну Србије „Боже правде“
Након поздравних говора ученица ужичке
гимназије Аница Цветковић отпевала је химну
Србије ,,Боже правде”.

Јованка Лучић
Окупљене су на самом почетку турнира поздравили
Младен
Матијашевић,
директор
спортскохуманитарног пројекта ,,Тројка из блока” и Јованка
Лучић, испред Хуманитарне организације Срби за
Србе.

Месечни извештај за април 2015.

Турнир су званично шутирањем отворили
најстарија деца Милићевића, Марко (14 година) и
Марина (12 година). Најлепши поклон свим
окупљенима и породици Милићевић, били су
дружење и добра атмосфера у лепом дану на
теренима у Великом парку, а комплетну галерију
слика можете видети на званичној фејсбук
страници ,,Тројке из блока”.
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Тројка из блока
у Ужицу
За добро расположење на турниру побринули су се
познати београдски репери Цобран и Млата из
групе Сик Тач, Газда Паја, Војке, Палке и DJ
Бураз из екипе Звезде Грајма, као и Јован и Богдан
из екипе ФТП.
Музику је током турнира пуштао DJ Сале Л из ТХЦ
ла фамилије, који је и званични DJ ,,Тројке из
блока”.

Марко Милићевић

Било је музике за свачији укус, и окупљени су остали
до самог краја турнира, уживајући у доброј музици и
спортском духу. Кошаркашки клуб Плеј оф је довео
своје питомце да колективно учествују на турниру, а
Техничка школа ,,Радоје Љубичић” дошла је са
наставником и са много ученика да шутирају тројке
и подрже своје суграђане. Од најмлађих, до
најстаријих, сви су уживали на теренима крај
Ђетиње.

Марина Милићевић
Терен у Великом парку на коме је ове године први
пут одржан турнир „Тројка из блока“
Телевизијска
екипа
најпопуларније
ужичке
телевизије ТВ 5, као и екипа емисије ,,Ово је
Србија” са Радио телевизије Србије биле су и
својим присуством увеличале манифестацију, и
омогућиле широком аудиторијуму да осети
позитивну енергију турнира.
Ужички радио Луна је такође послао екипу
репортера, и, као и ТВ 5, данима пре ,,Тројке из
блока” позивали су људе добре воље да се придруже
акцији Хуманитарне организације Срби за Србе.

Месечни извештај за април 2015.
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Тројка из блока
у Ужицу

Јован (ФТП), Млата и Цобран (Сик Тач)
Сале Л (ТХЦ ла фамилија)
Велику захвалност за квалитет турнира и донације
дугујемо спонзорима и техничким спонзорима.
Индустријски синдикат Првог партизана је
уплатио
20.000
динара,
синдикат
ЈП
Електродистрибуција Ужице – 15.000 динара,
Металац-Електро Д.О.О. – 10.000 динара и Ауто
Центар ЕРЕ – 7.000 динара. Кафић ,,Макамара” и
Душко Г. су донирали по 3.000 динара, а клуб
,,Скала” 4.000 динара. КК Слобода је као технички
спонзор дала 5.000 динара за сокове које су пили
учесници на турниру, а бурегџиница ,,Блу Мун” је
снабдевала извођаче и организаторе комплет
лепињама. Момци из ,,НЕКСТ” фестивала су
обезбедили чипсеве и пластичне чаше за учеснике
турнира, као и велики број волонтера. Црвени Крст
Ужице и Туристичка организација Ужице су
обезбедили озвучење, а Удружење грађана
,,Риболовац” сунцобране на самом терену, и, поред
санитарија за породицу Милићевић у вредности од
35.000 динара, обезбедили су и простор за
хуманитарну журку у свом клубу у центру града, где
су у донаторској кутији људи добре воље скупили
9.300 динара.

Посебну захвалност дугујемо Јавном предузећу
,,Велики парк” који су нам уступили терене и
техничку подршку на турниру, као и награде за
најбоље шутере – карте за Градски базен. Аеро клуб
Ужице је обезбедио још једну награду – летење у
авионима њиховог клуба на Пониквама крај Ужица.
Подршку турниру пружили су и Град Ужице и
Градски културни центар. Свим овим донацијама у
наредним данима придружиће се уплате кладионице
Моцарт – 7.000 динара, бурегџинице ,,Блу Мун” –
7.000 динара и апотеке Арсић – 10.000 динара.

Лука Савић (3. место), Филип Смиљанић (1. место)
и Никола Мирковић (2. место)

Газда Паја, Војке, Палке и DJ Бураз – Звезде Грајма

Месечни извештај за април 2015.

Најбољи шутери на турниру на којем је скупљено
27.470 динара били су Филип Смиљанић (прво
место), Никола Мирковић (друго место) и Лука
Савић (треће место). Честитке победницима и свим
учесницима! Велико хвала свим спонзорима и
донаторима!
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4.570 порука у
марту на 7763

Бошко Ћирковић Шкабо, члан Беогрдског
Синдиката

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 првих 30 дана
кампање стигло је 4.570 порука и то у Телеком
мрежи 2.178, у Теленор 1.530 и ВИП 862 поруке.
Акција се наставља и у априлу. 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.
До сада, акцију слања хуманитарног СМС-а на
7763 подржали су:

Реп група ТХЦ ла Фамилија

Месечни извештај за април 2015.

Недељко Јовановић, рукометни репрезентативац
Србије

Студенти Приштинског универзитета у Косовској
Митровици
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4.570 порука у
марту на 7763

Наш познати кошаркашки репрезентативац Бобан
Марјановић
Новица Бјелица, одбојкашки репрезентативац
Србије

Александар Смиљанић, кошаркашки
репрезентативац Србије

Екипа из серије „Државни посао“

Месечни извештај за април 2015.

Хуманитарна организација Срби за Србе

51

Активности у
априлу
Представници Хуманитарне организације СРБИ
ЗА СРБЕ Игор Рашула и Милош Симовић
гостовали су 27. марта у јутарњем програму ТВ
Наша где су у получасовном гостовању представили
рад организације као и спроведене акције помоћи.
Као и у ранијим телевизијским гостовањима, акценат
разговора односио се на добијање хуманитарног
смс броја 7763 у Србији.
.............................................................................................

СЗС ГОСТОВАЛИ НА ТВ HAPPY

СЗС ГОСТИ НА ГРАНД
ТЕЛЕВИЗИЈИ

Представник Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ Милош Симовић гостовао је 18.03.2015.
године на ТВ Happy у Београду. Представљен је
досадашњи начин рада организације, са освртом на
спортско-хуманитарни пројекат "Тројка из блока",
као и вид помоћи који је уручен током пројекта
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА, који за циљ има
помоћ породицама са малолетном децом чији су
домови настрадали током катастрофалних мајских
поплава у Србији и Републици Српској. Посебан
акценат разговора односио се на добијање
хуманитарног смс броја 7763 у Србији.
.............................................................................................

СРБИ ЗА СРБЕ ГОСТИ НА ТВ
НАША

Месечни извештај за април 2015.

Представник Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ Милош Симовић гостовао је 3. априла на
Гранд телевизији. Као и у ранијим гостовањима,
представљен је досадашњи начин рада организације,
са освртом на спортско-хуманитарни пројекат
"Тројка из блока", као и вид помоћи који је уручен
током пројекта БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА, који
за циљ има помоћ породицама са малолетном децом
чији су домови настрадали током катастрофалних
мајских поплава у Србији и Републици Српској.
Посебан акценат разговора односио се на добијање
хуманитарног смс броја 7763 у Србији.
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Активности у
априлу
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
представља нову мајицу ''НА ГАЗИМЕСТАНУ'' са
којом желимо да обележимо 626. година од славног
Косовског боја на Газиместану. Српску војску
предводио је Св. Кнез Лазар Хребељановић, чија се
клетва налази уклесана на главном газиместанском
споменику, док је његова икона на слици једна од
највећих Православних икона на свету. Цена мајице
је 1.300 динара (или 12 €, 24 КМ, 20 CHF, $ 15) + птт
трошкови. Приход од продатих мајица биће утрошен
на рад и јачање организације.
.............................................................................................

СЗС ГОСТИ НА СОС КАНАЛУ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Представник Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ Милош Симовић гостовао је 9. априла на ТВ
СОС у склопу емисије СОС КОШ водитеља Владана
Тегелтије у којем је представљен рад организације, а
пре свега велики спортско-хуманитарни пројекта
ТРОЈКА ИЗ БЛОКА - www.trojkaizbloka.org - који
је одржан већ у три града у 2015. години - Београд,
Косовска Митровица и Краљево.
.............................................................................................

НОВА СЗС МАЈИЦА: НА
ГАЗИМЕСТАНУ

Беседа на Васркс - Св. Владика
Велимировић у Чикагу, 1946. год.

Николај

После најтамније ноћи освануо је најсветлији дан у
историји рода људског. После Великог Петка
грануо је Васкрс. Ово се догодило како је видовити
Господ наш рекао и прорекао. Осуђени Христос
јавио се као Судија света. Избијено и убијено тело
Његово оживело је. Попљувано лице засветлило се
као сунце. Место трнова венца - круна Цара над
царевима. Место осамљености - војске су га анђелске
окружиле. Место десетак разбеглих ученика - пола
милијарде следбеника славе га данас.
Христос воскресе, браћо и сестре!
Христос воскресе, радост донесе!

Месечни извештај за април 2015.
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Хуманитарни
СМС број 7763

Месечни извештај за април 2015.
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Донаторске
кутије
- Продавница здраве хране СВЕТ ЗДРАВЉА
Булевар Зорана Ђинђића 44,лок. 20 (Н.Београд)
СУБОТИЦА
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ
- Продав. здраве хране БИО СВЕТ, Лајоша Јоа бб
- Пекара АНДОНОВИЋ, Сегедински пут 76
РУМА
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3
МЛАДЕНОВАЦ
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11
- Бутик UNIQUE STORE, Kраља Петра I 214
- Апотека САНА, Војводе Путника 22
- Апотека САНА, Вука Караџић 44
- Апотека САНА, Краља Петра I 243
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- Књижара MOJA KЊИГА, I српског устанка 130
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

ПАЛЕ
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ, Српских ратника бб (канц.)
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1
..................................................................................................................................

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, Запљањска 86а
(Браће Јерковић)
- Кафић РАГИНА ГЛАВА, Ратних војних
инвалида бб (Борча)
- Паб ПАБРДО, Пожешка 56 (Тржни центар)
- Фото студиоExpress,Пилота Михајла
Петровића 65 (Видиковац)
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а
(Нови Београд)
- Кафе бар Горе доле,Милана Јовановића 14а
(Жарково)

Месечни извештај за април 2015.

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

Хуманитарна организација Срби за Србе

55

Хуманитарни
СЗС бутик

Месечни извештај за април 2015.
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА АПРИЛ 2015.
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 16
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 10
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 32
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 28
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 18
6. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10
7. Вељко Р. /Русија/ - 3.000 РУБ + 50 €
8. Ненад М. /Русија/ - 5.000 РУБ
9. Ненад К. /Русија/ - 6.000 РУБ
10. Лазо Ц. /Русија/ - 3.000 РУБ
11. Стеван Ц. /Русија/ - 3.000 РУБ
12. Александар Ј. /Русија/ - 3.000 РУБ
13. Сања П. /Русија/ - 1.500 РУБ
14. Слађан Б. /Русија/ - 1.500 РУБ
15. Ђорђе К. /Русија/ - 5.000 РУБ
16. Раденко С. /Русија/ - 5.000 РУБ
17. Александар Т. /Русија/ - 1.000 РУБ
18. Дамир О. /Русија/ - 3.000 РУБ
19. Ирена Н. /Русија/ - 1.000 РУБ
20. Миховиловић Д. /Русија/ - 500 РУБ
21. Јуриј Солнцев /Русија/ - 4.000 РУБ
22. Бранко П. /Русија/ - 10.000 РУБ
23. Милош К. /Русија/ - 15.000 РУБ
24. Срђан М. /Русија/ - 3.000 РУБ
25. Милан Д. /Русија/ - 2.000 РУБ
26. Игор К. /Русија/ - 500 РУБ
27. Братислав Г. /Русија/ - 1.000 РУБ
28. Никола Ј. /Русија/ - 2.000 РУБ
29. Златан С. /Аустрија/ - 15 €
30. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 €
31. Бранислав Ж. - 13.77 €
32. Бојана П. /Канада/ - 25 €
33. Миланка С. /Француска/ - 30 €
34. Филип А. /Норвешка/ - 30 €
35. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 €
36. Анонимно /Република Српска/ - 30 €
37. Нада К. /Италија/ - 30 €
38. Ненад Н. /Немачка/ - 10 €
39. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
40. Валентина С. /Канада/ - 50 €
41. Стефанија Н. /Немачка/ - 70 €
42. Мирослав С. /Немачка/ - 30 €
43. Никола О. /Немачка/ - 15 €
44. Данијела Р. /Немачка/ - 10 €
(за пројекат Космет је Србија)
45. Милош Л. /Немачка/ - 10 €

Месечни извештај за април 2015.

46. Габријела M. /Швајцарска/ - 30 CHF
47. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF
48. Вања и Аљоша М. /Швајцарска/ - 25 CHF
49. А.П.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
50. М.П. /Швајцарска/ - 40 CHF
51. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
52. М.Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
53. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF
54. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 100 CHF
55. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF
56. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
57. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF
58. Олга С.М. /Швајцарска/ - 30 CHF
59. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF
60. Мирјана Ј. /Норвешка/ - 57.33 €
(за пројекат Борба против поплава)
61. Сандра М. /Србија/ - 500 дин.
62. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин.
63. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин.
64. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
65. Биљана В. /Србија/ - 4.000 дин.
66. Медицински факултет у Приштини са прив.
седишетем у К. Митровици /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у К. Миторвици)
67. Фак. за физичку културу у Приштини са прив.
седишетем у Косовској М. /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у К. Миторвици)
68. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
69. Марко Г. /Аустрија/ - 20 €
70. Предраг М. /Аустрија/ - 65 €
71. Бранка К. /Република Српска/ - 10 КМ
72. Озренко /Луксембург/ - 50 €
73. Срђан Г. /САД/ - $ 15
74. Radomans F. /САД/ - $ 15
75. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25
76. Драган Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока"
77. Драган М. /Србија/ - 1.500 дин.
78. Мирјана М. /Србија/ - 2.010 дин.
79. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин.
80. Ксенија /Србија/ - 3.000 дин.
81. Фак. уметности у Приштини са прив. сед. у
Звечану-Косовској М. /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у К. Миторвици)
82. Вања П. - 30 €
83. Велемир Д. /Република Српска/ - 10 €
84. Петар Ж. /Србија/ - 10 €
85. Michael S. /САД/ - $ 10
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86. ISerbApparel.com /САД/ - $ 10
87. Radio Zelengrad /САД/ - $ 20
88. Миодрад Б. /САД/ - $ 100
89. Љубомир и Никола Р. /Србија/ - 1.000 дин.
90. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
91. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 2.000 дин.
92. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин.
93. Иван Л. /Србија/ - 5.000 дин.
94. Гала промет ДОО /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у Краљеву)
95. Општина К. Митровица /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у К. Миторвици)
96. Недостојни Богомољци Горњи Милановац
/Србија/ - 132.270 дин.+ 250€
(за породицу Сретеновић из Г. Милановца)
97. Александра Д. /Канада/ - 10 €
(за пројекат Крајина)
98. Банијац /Исланд/ - 15 €
99. Анонимно /Канада/ - 10 €
(за пројекат Крајина)
100. Анонимно /Канада/ - 10 €
(за пројекат Косово и Метохија)
101. Анонимно /Канада/ - 50 €
102. Бојан П. /Словачка/ - 15 €
103. Анонимно /Република Српска/ - 10 €
(за пројекат Косово и Метохија)
104. Милан М. /Хрватска/ - 5 €
105. Синиша Н. /Србија/ - 20 €
106. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 €
107. Алекс М. /Аустралија/ - 100 €
108. Милан Д. /САД/ - $ 15
109. Жељка Б. /САД/ - $ 25
110. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
111. Милован П. /Шведска/ - 30 €
112. Александар С. /Србија/ - 25 €
113. Славиша К. /САД/ - $ 25
114. Драган М. /Србија/ - 500 дин.
115. Милица А. /Србија/ - 500 дин.
116. Марија и Славиша С. /Србија/ - 1.000 дин.
117. Учитељски факултет у Призрену са прив.
седишетем у Лепосавићу /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у К. Миторвици)
118. Костком доо /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у К. Миторвици)
119. Металац-Електро доо /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у Ужицу)
120. Анонимно /Србија/ - 5 €
(за пројекат Борба против поплава)

Месечни извештај за април 2015.

121. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 €
122. Лазар Г. /Велика Британија/ - 15 €
123. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
124. Кристина Д. /Русија/ - 30 €
(за пројекат Космет је Србија)
125. Иван А. /САД/ - $ 25
126. Илија П. /Аустралија/ - $ 450
127. Јелена К. /Србија/ - 200 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
128. Лука /Србија/ - 1.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
129. СТР Краш Комерц КМ /Србија/ - 1.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
130. Кристина Д. /Русија/ - 15 €
(за пројекат Космет је Србија)
131. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
132. Драган С. - 10 €
133. Игор М. /Аустрија/ - 15 €
134. Симке /САД/ - 15 €
135. Ulrich G. /Швајцарска/ - 30 CHF
136. Жана З. /Канада/ - $ 100
(за породицу Дукић из Котор Вароши)
137. Анонимно /Словенија/ - 100 €
138. Драгана Б. /Канада/ - $ 50
139. Филип Г. /Србија/ - 1.000 дин.
140. Ацо П. /Србија/ - 1.000 дин.
(за пројекат Космет је Србија)
141. Мирко П. /Србија/ - 1.400 дин.
142. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин.
143. Установа за спорт, омладину и специјализоване
услуге у Косовској Миторивици /Србија/ - 7.000
дин. (за пројекат "Тројка из блока" у
К.Миторвици)
144. Медицинска школа са домом ученика у
Косовској Митровици /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у К. Миторвици)
145. Бралум доо Звечан /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у К. Миторвици)
146. Анонимно /Србија/ - 10 €
147. Јелена К. /Аустрија/ - 15 €
148. Предраг М. /Аустрија/ - 20 €
149. Фрфе /Норвешка/ - 40 €
150. Драгана А. /Србија/ - 50 €
(за породицу Сретеновић из Г. Милановца)
151. Горан П. /Немачка/ - 10 €
152. Небојша М. /Канада/ - 10 €
153. Иво В. /Канада/ - 20 €
154. Данијела Ш. /Канада/ - 20 €
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155. Влад Д. /Аустралија/ - 70 €
156. Иван Р. /САД/ - $ 25
157. Бојана П. /Србија/ - 1.000 дин.
158. Филозофски фак. Приштинског унив. са прив.
сед. у Косовској Митровици /Србија/ - 7.000
дин.(за пројекат "Тројка из блока" у К.
Миторвици)
159. Драгомир В. /Србија/ - 6 €
160. Владислав Т. /САД/ - 10 €
161. Никола Ш. /Шведска/ - 20 €
162. Анонимно /Швајцарска/ - 100 CHF
163. Душко Ц. /Канада/ - $ 300 CAD
164. Турнир "Тројка из блока" у К. Миторвици
/Србија/ - 130.630 дин.
165. Јован Б. /Велика Британија/ - 30 €
166. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
167. Драган Н. /Аустралија/ - 10 €
168. Мила Л. /Шведска/ - 25 €
169. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 €
170. Биљана Ц. /Канада/ - 20 €
171. Анонимо /Чешка/ - 10 €
172. Јелена К. /Канада/ - 15 €
173. Гојко К. СиД4 /Немачка/ - 10 €
(за породицу Милетић са Косова и Метохије)
174. Natalye M. /Русија/ - $ 15
175. Александар М. /САД/ - $ 15
176. Ирена Г. /САД/ - $ 25
177. Милан З. /САД/ - $ 25
178. Весна К. /САД/ - $ 25
179. Младен и Милица С. /САД/ - $ 30
180. Милош Ј. /САД/ - $ 50
181. Милош и Милена С. /Канада/ - $ 50
182. Дарко Ј. /Србија/ - 800 дин.
183. Анонимно /Словенија/ - 11 €
(за породицу Лазаревић код Добоја)
184. Драгослав Ћ. /Канада/ - 70 €
185. Милош Л. СиД2 /Немачка/ - 50 €
(за породицу Крсмановић из Обреновца)
186. Данијел К. /Аустралија/ - 20 €
187. Љубиша Р. /Аустралија/ - 50 €
188. Андреј Ф. /Србија/ - 100 €
189. М. Јовичић /Немачка/ - 100 €
190. Стефан С. /Аустрија/ - 50 €
191. Danny V. /Холандија/ - 20 €
192. Nikoletta V. /Холандија/ - 20 €
193. Svetlana V. /Холандија/ - 20 €
194. Elizaveta V. /Холандија/ - 20 €
195. Ekaterina V. /Холандија/ - 20 €

Месечни извештај за април 2015.

196. Владан Ж. /Холандија/ - 80 €
197. Хелена У. /Канада/ - $ 15
198. Dragana W. /САД/ - $ 20
199. "Тројка из блока" Краљево /Србија/ - 84.160 дин.
200. Снежа и Миша М. СиД2 /Немачка/ - 10 €
(за породицу Крсмановић из Обреновца)
201. Анонимно /Француска/ - 20 €
202. Сања Л. /Италија/ - 20 €
(за породицу Ђорђевић из Штрпца)
203. Владимир Л. /Србија/ - 100 €
(за породицу Ђорђевић из Штрпца)
204. Александар и Властимир А. /Србија/ - 500 дин.
(за пројекат Крајина)
205. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин.
206. Милица Р. /Србија/ - 500 дин.
207. Данило Ж. /Србија/ - 1.000 дин.
208. Немања В. /Србија/ - 2.000 дин.
209. Вељко Н. /Србија/ - 4.000 дин.
210. Вељко-Комерц /Србија/ - 5.000 дин.
211. Suins sped, гр. терм. Хоргош /Србија/ - 5.090
дин.(СЗС донаторска кутија)
212. Татјана и Бошко Б. СиД4 /Немачка/ - 25 €
(за породицу Милетић са Косова и Метохије)
213. Татјана и Бошко Б. СиД2 /Немачка/ - 25 €
(за породицу Крсмановић из Обреновца)
214. Татјана и Бошко Б. СиД3 /Немачка/ - 25 €
(за породицу Лазаревић код Добоја)
215. Саво И. - 10 €
216. Маргарета Ћ. /Канада/ - $ 30
217. Горан Ђ. /Србија/ - 15 €
(за пројекат Косово и Метохија)
218. Лазар Д. - 5 €
219. Биљана Ц. /Канада/ - 10 €
220. Мирослав С. /Немачка/ - 50 €
221. Бранислав П. /Србија/ - 6.000 дин.
222. Велибор М. /Србија/ - 1.500 дин.
223. Урош С. /Србија/ - 500 дин.
224. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
225. Недељко П. /САД/ - 20 €
226. Предраг К. /САД/ - $ 50
227. Никола М. /САД/ - $ 15
228. Бранислав Ж. - 22.03 €
229. Драган Н. - 30 €
230. Зоран С. /САД/ - $ 20
231. Б. Бојанић /САД/ - $ 15
232. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25
233. Игор и Лана Г. /САД/ - $ 50
234. Даниел П. /САД/ - $ 25
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235. VIP Mobile - СМС 7763 /Србија/ 86.200 дин.
236. Ђорђије Б. /Србија/ - 10.000 дин.
237. Пекара Данијела /Србија/ - 1.193 дин.
- за пројекат ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
(СЗС донаторска кутија)
238. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
239. Александар П. /Република Српска/ - 10 КМ
240. Радан Ж. /САД/ - 15 €
241. www.designswww.com /САД/ - $ 15
242. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
243. Милован Т. /В. Британија/ - 15 €
244. Никола О. 99 /Немачка/ - 180 €
245. Toља /Србија/ - 50 €
246. Василиј Ф. /Русија/ - 60 €
247. Милош С. /Република Српска/ - $ 20
248. Protecta Electrо. Serv. /Аустралија/ - $ 15
249. Иван А. /САД/ - $ 25
250. Теодора С. /Француска/ - 10 €
251. Игор И. - 20 €
252. Васка Т. - 10 €
253. Биљана Ц. /Канада/ - 15 €
(за породицу Јовановић, Република Српска)
254. Благоје Т. /Аустрија/ - 15 €
(за породицу Лазаревић, Добој)
255. Бранислава Ђ. /Француска/ - 30 €
(за породицу Милетић, Косово и Метохија)
256. Милош П. /Сингапур/ - 10 €
(за пројекат Космет је Србија)
257. Анонимно /Словенија/ - 15 €
(за породицу Лазаревић, Добој)
258. Филип Ј. /Србија/ - 36.000 дин.
259. Бојан С. /Србија/ - 10.000 дин.
260. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин.
261. Иван В. /Србија/ - 1.000 дин.
262. Миливој К. /Немачка/ - 20 €
263. Татјана М. /САД/ - 10 €
264. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF
265. Роберт К. /Аустрија/ - 20 €
266. Кирил Г. /Русија/ - 5 €
267. Анонимно /Канада/ - 2 €
268. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
269. Милан Р. /САД/ - 25 €
270. Угљеша Ђ. /Швајцарска/ - 20 €
271. Руслан Б. /Русија/ - 70 €
272. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
273. Марко С. /САД/ - $ 30
274. Давид Г. /САД/ - $ 50
275. Зорка Б. СиД2 /Немачка/ - 5 €

Месечни извештај за април 2015.

276. Биљана Р. СиД2 /Немачка/ - 20 €
277. Татјана Б. СиД2 /Немачка/ - 5 €
278. Ратко Р. СиД2 /Немачка/ - 50 €
279. Катарина Р. СиД2 /Немачка/ - 5 €
280. Анонимно СиД2 /Немачка/ - 3 €
281. Зорка Б. СиД3 /Немачка/ - 5 €
282. Татјана Б. СиД3 /Немачка/ - 5 €
283. Ратко Р. СиД3 /Немачка/ - 50 €
284. Биљана Р. СиД3 /Немачка/ - 10 €
285. Катарина Р. СиД3 /Немачка/ - 5 €
286. Анонимно СиД3 /Немачка/ - 3 €
287. Зорка Б. СиД4 /Немачка/ - 5 €
288. Татјана Б. СиД4 /Немачка/ - 5 €
289. Бошко Б. СиД4 /Немачка/ - 10 €
290. Ратко Р. СиД4 /Немачка/ - 50 €
291. Биљана Р. СиД4 /Немачка/ - 10 €
292. Катарина Р. СиД4 /Немачка/ - 5 €
293. Анонимно СиД4 /Немачка/ - 3 €
294. Анонимно СиД4 /Немачка/ - 50 €
295. Слободан М. /Србија/ - 300 дин.
296. Анонимно /Србија/ - 500 дин.
297. Драган Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока"
298. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
299. Жељко Н. /Србија/ - 3.000 дин.
300. Марина К. /Србија/ - 10.000 дин.
301. Бојана Б. /Србија/ - 12.000 дин.
(за породицу Јанковић, село Младеновац)
302. Ђ. Т. /Србија/ - 50.000 дин.
303. Стан С. /Канада/ - 10 €
304. Стојан Џ. /САД/ - 100 €
(за породицу Ђорђевић из Штрпца)
305. Graca T. /Швајцарска/ - 100 €
306. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
307. Јован С. /Немачка/ - 40 €
308. Борис В. /Немачка/ - 15 €
309. Тамара Л. /Норвешка/ - 30 €
310. ОШ Свети Сава /Србија/ - 19.300 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у К. Миторвици)
311. Душко Г. /Србија/ - 3.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у Ужицу)
312. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
313. Николин /Србија/ - 1.000 дин.
314. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин.
315. Светлана У. /Канада/ - 50 €
316. Дарко /В. Британија/ - 35 €
(за породицу Томић, Младеновац)
317. Угљеша Е. /Република Српска/ - 50 €
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318. Марко-Атина /Грчка/ - 10 €
319. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
320. Марта С. /Канада/ - $ 25
321. Н. Живић /Србија/ - 4.000 дин.
322. Гордана и Милорад М. /Србија/ - 1.000 дин.
323. Лидия М. /Русија/ - 30 €
(за пројекат Косово и Метохија)
324. Општина Пале /Ребпулика Српска/ - 105 КМ
325. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
326. Бојан Ј. /САД/ - $ 25
327. Headfusion Inc /Шведска/ - $ 50
328. Биљана Б. /САД/ - $ 15
329. Срђан М. /САД/ - $ 25
330. Јовица Г. СиД2 /Немачка/ -10 €
331. Јовица Г. СиД3 /Немачка/ -10 €
332. Јовица Г. СиД4 /Немачка/ -10 €
333. Стефанија Н. /Немачка/ - 50 €
334. Вељко Д. /САД/ - $ 100
335. Ана В. /Србија/ - 400 дин.
(за пројекат Косово и Метохија)
336. Спортски клуб Алти /Србија/ - 3.000 дин.
337. СО ЈП Електродистибуција Ужице
/Србија/ - 15.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у Ужицу)
338. Лазар Г. /Велика Британија/ - 15 €
339. Red Star Johanesburg /Ј. Африка/ - 50 €
340. Анонимно /Русија/ - 15 €
(за пројекат Косово и Метохија)
341. Љиљана Т. /САД/ - 500 €
342. ДП Први Партизан /Србија/ - 20.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у Ужицу)
343. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин.
(за пројекат Крајина)
344. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин.
345. Зоран П. /Аустралија/ - 60 €
346. Драшко К. /Шведска/ - 100 €
347. Сима Б. /Аустралија/ - 206 €
348. Бранимир Т. и група пријатеља /Р. Српска/ - 50 €
(за пројекат Крајина)
349. Ивана Г. /Румунија/ - 10 €
350. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 €
351. Саша Ц. /Француска/ - 10 €
352. Младен Р. /Норвешка/ - 20 €
353. Борис В. /Немачка/ - 15 €
354. Срђан Л. /Шведска/ - 50 €
355. Анкица Д. /САД/ - $ 25
356. Никола М. /САД/ - $ 25
357. Марко С. /САД/ - $ 20
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358. Саша С. /САД/ - $ 30
359. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50
360. Милош Д. /Србија/ - 500 дин.
361. Данило К. /Србија/ - 1.000 дин.
362. On line IT /Србија/ - 2.000 дин.
363. Ивана Г. /Немачка/ - 30 €
(за породицу Томић, Младеновац)
364. Урош П. /Србија/ - 10 €
365. Смиљан Н. /Аустралија/ - 15 €
366. СД /САД/ - $ 50
367. Никола В. - 10 €
368. Синиша П. /САД/ - $ 50
369. Никола Б. /Србија/ - 300 дин.
370. Илија И. Скала /Србија/ - 4.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у Ужицу)
371. Јасмина Ђ. /Аустрија/ - 10 €
(за пројекат Косово и Метохија)
372. Златан С. /Аустрија/ - 15 €
373. Надица П. /Швајцарска/ - 20 CHF
374. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF
375. Сербоси /Канада/ - $ 510 CAD
376. Борислав М. /Република Српска/ - 20 КМ
377. Милан М. /Република Српска/ - 30 КМ
378. Биљана Р. СиД2 /Немачка/ - 20 €
379. Биљана Р. СиД3 /Немачка/ - 20 €
380. Биљана Р. СиД4 /Немачка/ - 20 €
381. Катарина Р. СиД2 /Немачка/ - 10 €
382. Катарина Р. СиД3 /Немачка/ - 10 €
383. Катарина Р. СиД4 /Немачка/ - 10 €
384. Мирјана Ш. СиД2 /Немачка/ - 10 €
385. Мирјана Ш. СиД3 /Немачка/ - 10 €
386. Мирјана Ш. СиД4 /Немачка/ - 10 €
387. Душица М. СиД2 /Немачка/ - 5 €
388. Душица М. СиД3 /Немачка/ - 5 €
389. Душица М. СиД4 /Немачка/ - 5 €
390. Верена Х. СиД3 /Немачка/ - 30 €
391. Н. Корица /Немачка/ - 10 €
392. Славиша М. /Немачка/ - 100 €
(за породицу Лазаревић)
393. Ауто центар ЕРЕ /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у Ужицу)
394. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин.
395. Александар Л. /Србија/ - 2.300 дин.
396. Милан П. /Србија/ - 1.000 дин.
397. Игор Л. /Србија/ - 240 дин.
398. Клара Т. /Канада/ - 20 €
399. Бошко С. /Швајцарска/ - 30 €
400. Бранкица П. /САД/ - $ 25
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Списак СЗС
донатора
401. Андреја С. /САД/ - $ 100
402. Александар Т. /Канада/ - $ 25
403. Зоран М. /САД/ - $ 100
404. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин.
405. Драган Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока"
406. Милош У. /Србија/ - 2.000 дин.
407. Макамараур /Србија/ - 3.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у Ужицу)
408. Фризерски салон Цока и Митровић
/Србија/ - 5.000 дин.
409. Телеком Србија - СМС 7763 /Србија/
- 37.900 дин.
410. Предраг М. /Аустрија/ - 75 €
(за Лазара Мајсторивића)
411. Бранка К. /Република Српска/ - 10 КМ
412. Верица В. /Канада/ - 50 €
413. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF
(за Србе на Косову и Метојији и
Републици Српској)
414. АНЕ 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
ПРИКУПЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ У АПРИЛУ: 18.202 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за април 2015. године
Србија
Почетно стање – 31.03.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ за породилиште у Косовској Митровици - медицинска опрема
Помоћ за породицу Сретеновић, Г.Милановац - куповина краве, г.материјал за купатило
Помоћ за породицу Менићанин - коке носиље и опрема за фарму
Помоћ за породицу Крсмановић, Обреновац - пластеник 1. рата
Помоћ поплављеним породицама у Обреновцу - бела техника
Помоћ за породицу Перовић, Чачак - грађевински материјал
Помоћ за породицу Јанковић, Младеновица - ел.шпорет, ормар и 2 троседа
Помоћ за породицу Ракић, Ваљево - куповина два лешаја
Помоћ за породице Симић и Пајић, Шабац - сандучар и веш машина
Помоћ за породицу Радановић, Љубовија - куповина троседа
Помоћ за породицу Крсмић, Шабац - набавка свиње, коза и кокошки
Помоћ за породице Глигорић и Пајић, Шабац - пилићи и концентрат
Помоћ за породицу Митровић, Лопаре, Р.Српска - грађевински материјал
Помоћ за породицу Мијатовић, Лопаре, Р.Српска - грађевински материјал
Помоћ за породицу Мијатовић, Бањалука, Р.Српска - градња куће
Помоћ за породице из Бањалуке, Р.Српска - бела техника и душеци
Помоћ за породицу Јокић, Лопаре, Р. Српска - градња куће
Помоћ за породицу Шиљеговић, Приједор, Р.Српска - грађевински материјал
Помоћ за породицу Иветић, Приједор, Р.Српска - бела техника
Помоћ за породицу Михајловић, Угљевик, Р.Српска
Помоћ за породицу Поповић, Бањалука, Р.Српска - семенска роба
Помоћ за породицу Јовановић, Угљевик, Р.Српска
Oперативни трошкови
Трошкови испоруке помоћи породицама у Крајини
Трошкови организације турнира Тројка из блока у К.Митровици
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Чачку
Трошкови пута у Љубовију и Шабац
Трошкови превоза хране за потребе народне кухуње
Трошкови набавка хране за народне кухиње на Космету
Трошкови пута у Републику Српску (два обиласка)
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
Трошкови плата запослених
Обавезни намети државе на плате запослених
Трошкови закупа канцеларије у Београду
Трошкови књиговодства у Србији
Трошкови закупа магацина у Београду
Трошкови комуналија канцеларије у Београду
Трошкови СЗС сајта у Немачкој
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Трошкови сервера за слање електронске поште
Трошкови маркетингшке кампање
Интерни трансфери новца
Трансфер новца из Аустрије у Србију
Крајње стање – 30.04.
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација у %)

Број примљених донација из света (више од 5 донација)
ДРЖАВА
Србија
Немачка
Сједињене Америчке Државе
Русија
Канада
Швајцарска
Аустрија

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
111
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61
60
30

Аустриалија
Република Српска
Холандија

Шведска
Француска

28

Велика Британија
Норвешка

25
19

Остале државе
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7
6
5
5
5
27
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2015. години

Број примљених донација у 2015. години
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за април од 2006. – 2015. године

Број примљених донација за април од 2006. – 2015. године
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Могућности
донирања СЗС

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.
7. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339
BLZ: 32000
Post code: 1030
City: Wien
Country: Austria

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

IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe

3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Динарски рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71
BancaIntesa, Београд

8. Рачун у Републици Српској:
КМ рачун: 5688061340001652,
Банка Српске, Бања Лука

5. Девизни рачун у Србији:
IBAN:RS35160005080002381269
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE
Banca Intesa, M.Popovica 7b,
11070 Novi Beograd, Serbia

9. Девизни рачун у Републици Српској:
IBAN: BA395688061200002134
SWIFT: BАLVBA22
Customer: Srbi za Srbe
Bank: Banka Srpske,
Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka

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

10. Рачун у Немачкој:
VR Bank, Konto: 2751992 BLZ: 760 606 18
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2
BIC: GENODEF1N02
Customer: Serben für Serben e.v.
11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com
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„Људи ликујте“ – Владика Николај
Људи ликујте, народи чујте:
Христос воскресе, радост донесе!
Звезде играјте, горе певајте
Христос воскресе, радост донесе!
Шуме шумите, ветри брујите
Христос воскресе ,радост донесе!
Мора гудите, звери ричите
Христос воскресе, радост донесе!
Пчеле се ројте, а птице појте
Христос воскресе, радост донесе!

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!
Месечни извештај за април 2015.
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