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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 У јеку припрема за велику Васкршњу акцију, 
коју традиционално организујемо за српске породице 
широм Балкана, спровели смо неколико акција 
помоћи за најугроженије породице, наставили са 
радовима на два пројекта, а посећено је неколико 
породица које ће бити у плану за конкретну помоћ у 
блиској будућности. Истичемо и неколико 
добротворних окупљања наших чланова из 
дијаспоре, као и успешан почетак сезоне турнира 
Тројка из Блока. 
 
 Поново смо били активни на подручју 
страдалних Пребиловаца. Овај пут смо уз помоћ 
пријатеља организације и локалног свештенства 
помогли четворочлану породицу Драгићевић 
материјалом и семеном за садњу и узгој лубеница. 
Вредност ове помоћи износила је 1.500€. 
 На Косову и Метохији започет је први од 
неколико планираних великих пројеката. За пројекат 
обнове куће породице Стојковић из села Извор 
уплаћено је 745.000 динара.   
 Још један велики пројекат подржан од стране 
нашег огранка у Канади успешно је започет током 
априла. Осмочланој породици Баљак из околине 
Обровца у Далмацији уплаћено је 6.403€ за 
грађевински материјал за обнову куће. 
 Што се тиче активности у Далмацији, 
издвајамо поново сарадњу са удружењем „Жене 
Косовске долине“ из Уздоља. Прво је послата помоћ 
у износу од 265€ за набавку грађевинског материјала 
за пројекат изградње будућих просторија овог 
удружења, а након тога је испоручен нови контигент 
књига за будућу библиотеку, као и два рачунара. 
Уручена нам је и грамата од стране Епископа 
Далматинског г. Фотија, као награда за уложен труд 
на пољу помоћи породицама широм те епархије.  
 Поново је помогнута породица Тодоровић из 
Смедеревске Паланке. Овај пут послато је 75.000 
динара као помоћ за набавку половног трактора. 
 У Републици Српској посетили смо породице 
Поповић из Челинца, Цвијетић из Гламоча која броји 
чак деветоро деце и Лазић из Угљевика са шесторо 
деце. Сврха посета била је упознавање са стањем и 
потребама у овим породицама, као и договор око 
врсте помоћи коју би могла да обезбеди наша 
организација. 

 Наши чланови широм света били су активни 
и током априла. Прво је у Мелбурну организован 
породични дан, на ком је скупљено 205 
аустралијских долара. Након тога у Нирнбергу на 
великом добротворном окупљању за потребе 
предстојеће  Васкршње акције прикупљено је 1.624€. 
 Започета је успешно сезона турнира Тројка 
из блока.  Први турнир ове године одржан је у 
Обреновцу где је од учесника и спонзора 
прикупљено 88.550 динара. Након тога у Земуну на 
другом овосезонском турниру прикупљено је 116.200 
динара. 
 
 Неколико великих тржних центара и маркета 
нам је изашло у сусрет, омогућавајући нам да 
поставимо наше донаторске кутије у њиховим 
објектима. Од сада се наше донаторске кутије налазе 
у ДИС-овим маркетима и тржним центрима Делта 
сити и Авив парк.  
 
 У припреми је велика Васкршња акција у 
којој се очекује да помоћ стигне до више од педесет 
породица, са посебним акцентом на помоћ српском 
народу у Крајини. Како би успели све планирано да 
спроведемо у дело потребна нам је константна помоћ 
свих људи добре воље и свих оних који саосећају са 
страдалним српским народом и са обесправљеним 
вишедетним породицама.  
 
 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

 

 

Писмо 

донаторима 
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У склопу подршке пројекту санације и обнове 
школских просторија у селу Риђане у Далмацији за 
потребе рада Удружења "Жене Косовске долине", 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
обезбедила је основни грађевински материјал у 
вредности од 265 €.  
 

 
Председница Удружења Радмила Дрезга са 

купљеним материјалом 

Радови конкретно на обнови просторије у којој ће се 
налазити и библиотека овог удружења ће започети 
ускоро. Рад будуће библиотеке је наша организација 
већ помогла обезбеђивањем 13 пакета књига. 
 

 
 
Наговештавамо да је за потпуну санацију школских 
просторија које ће ово удружење користити за своје 
и више него племените делатности потребно још 
3.200 €.  
 
Организација СРБИ ЗА СРБЕ ће се потрудити да 
обезбеди још средстава за овај пројекат, а 
истовремено позивамо и све добронамерне људе и 
заинтересоване организације да се прикључе овој 
акцији, како би се пројекат завршио у што краћем 
року, а све на општу корист нашег народа са тог 
подручја.  
Акцији наше организације се одазвао и Српски 
Народни Форум из Борова донацијом у износу од 
14.500 динара. 
 

 

Обнова српске 

школе 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
почетком децембра 2015. године покренула је акцију 
за помоћ породици Стојковић из села Извор, 
општина Ново Брдо, на Косову и Метохији. Јагош 
и Данијела подижу два сина, Андрију (5) и Луку 
(3), и помоћ коју су примили у склопу Божићне 
акције 2014. године само је открила у коликим 
проблемима живе и са каквим се проблемима не 
могу изборити. Стога, у сарадњи са огранком Serbs 
for Serbs Canada који су покренули кампању под 
називом "In Time For Bozic 2016", Хуманитарна 
организација Срби за Србе покреће пројекат 
помоћи породици Стојковић.  
 

 
Испорука грађевинског материјала 

Најнеопходнији су били грађевински материјал, 
врата и прозори, како би се обезбедили 
најосновнији стамбени услови за бољи живот, тако 
да је у материјал и мајсторе уложено 745.000 
динара. 
 

 
Андрија и Лука са мајком Данијелом поред 

достављеног материјала за кућу 

 

 
Отац Јагош помаже приликом истовара 

материјала 

 
Живот на Косову и Метохији данас за Србе није 
нимало лак, а Стојковићи сада ипак имају неку наду. 
Велики пројекат обнове њихове куће обновио им је и 
веру у људе, и сада знају да у целом свету живе 
добротвори доброг срца који ће учинити све да им 
помогну. 

Радови код 

Стојковића 
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Постављање изолације на кућу породице Стојковић 

 

 

 
Унутрашњи радови у породичној кући Стојковића 

 

 
Радови у току у кући Стојковића 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе заједно 
са огранком Serbs for Serbs Canada захваљује 
донаторима из целог света и позива све људе добре 
воље да и даље подржавају пројекте за помоћ 
социјално угорженим породицама. 
 

Радови код 

Стојковића 
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Будућа кухиња у дому Стојковића 

 

 
Водоинсталатерски радови су такође у току 

 

 

 
Спојена стара (лево) и нова (десно) кућа породице 

Стојковић 

 

 
Породица Стојковић са мајсторима 

 
Вратимо осмехе на лица Андрије и Луке Стојковића, 
јер - ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ. 

Радови код 

Стојковића 
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Након неколико година Хуманитарна организација 
Срби за Србе поново је спровела акцију помоћи 
једној породици на подручју страдалних 
Пребиловаца у Херцеговини. Овог пута помоћ је 
обезбеђена за повратничку породицу Драгићевић 
коју чине родитељи Никола и Славица и дечица 
Сара (1) и Павле (4). Набавком потребне опреме и 
семена за пројекат узгајања и производње 
лубеница у вредности од 1.500 евра, Драгићевићима 
је омогућено да се сами изборе за квалитетнији 
живот својим трудом и радом. Надамо се да ће у 
томе успети, како би превасходно малишани Сара и 
Павле имали безбрижно и срећно детињство. 
 

 
Засађено поље лубеницама 

 
 

 
Систем наводњавања њиве са засадом лубенице 

 

 
Родитељи Никола и Славица Драгићевић са децом 

Саром и Павлом 

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

Помогнути 

Драгићевићи 
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У сарадњи са дугогодишњим пријатељем 
Хуманитарне организације Срби за Србе г-дином 
Банетом Којићем и његовим сарадницима 
настављено је са пројектом помоћи удружењу "Жене 
Косовске долине" из Уздоља у Далмацији. Поред 
подршке у обнови старих школских просторија за 
потребе овог удружења, куповином грађевинског 
материјала, паралелно се одвијају активности у 
смеру набавке потребних књига за будућу локалну 
библиотеку.  
 
Овај пут испоручено је преко сто наслова књига и 
часописа, претежно за потребе најмлађих 
корисника, а поред књига достављена је значајна 
помоћ у виду компјутерске опреме.  
 

 

Два комплетна (половна) рачунара са 
мониторима и један мултифункционални 
штампач биће од велике користи целом удружењу 
након што се заврши са обновом школе у којој ће 
убудуће бити седиште удружења и где ће се одвијати 
велика већина активности. 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе ће 
наставити и у наредном периоду са прикупљањем 
књига и основне рачунарске опреме за потребе 
поменутог удружења. 
 

 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Помоћ за Србе 

у Далмацији 
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Представници Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ из Београда посетили су седмочлану 
породицу Тодоровић из села Водице код 
Смедеревске Паланке. Тодоровиће смо помагали у 
више наврата, а овог пута смо им помогли са 
донацијом од 75.000 динара неопходних за 
куповину половног трактора. Уз трактор су 
добијене и две прикључне машине (корпа и 
шпедитер кола). Породица Тодоровић има петоро 
деце - Његош (16), Јована (14), Јован (12), Лука 
(10), Стефан (9). 
 

 
Јован, Лука и Стефан Тодоровић испред свог 

трактора у дворишту 

 
Тодоровићи су нам се јавили недавно са новим 
проблемом. Син Јован, који читав свој живот има 
проблем са здрављем, имао је до сада преко 20 
операција и интервенција на грудном кошу.  

На жалост, пре пар месеци му се појавио и тумор 
који је је на срећу брзо отклоњен. Ипак, због 
истањености коже и честог отварања ране, као и 
редовних терапија, мајка је принуђена да га сада 
много чешће води на контроле и терапије у Београд, 
па су трошкови ове породице увелико порасли. 
 

 
Отац породице Ратко Тодоровић са купљеним 

трактором 

 
Пошто породица преживљава од повремених 
надница, држања стоке и пољопривреде, решили су 
да купе полован трактор чиме би се растеретили 
трошка изнајмљивања трактора од других на шта им 
одлази доста новца. Решили смо да им у томе 
помогнемо са 75.000 динара, колико им је фалило 
за набавку трактора. 
 
Изузетно нам је задовољство што смо и овај пут 
изашли у сусрет Тодоровићима јер је у питању 
часна и вредна породица која је сву нашу помоћ до 
сада паметно искористила и тиме нам исказала 
захвалност на најбољи могући начин. Када смо им 
обезбедили нове кревете и фрижидер, опремили 
купатило, реконструисали кров, вратили су нам 
одржавањем чистоће у кући и беспрекорном 
хигијеном.  
 

 

Трактор за 

Тодоровиће 
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Када смо им обезбедили теле, они су се тргли и сами 
подигли шталу од сламе и почели да држе и козе, 
овце и свиње. Данас уместо телета, имају две велике 
краве које носе и два нова телета. 
 

 
 

 
 

 
Ускоро нови рибњак у породичном домаћинству 

Тодоровића 

Породица се ту није зауставила. Вредни домаћин 
Ратко почео је да ископава рибњак у склопу свог 
имања како би држао рибе за потребе своје породице 
и продају. 
 
Породици Тодоровић не само да смо значајно 
побољшали услове живота и потмогли их да наставе 
сами да привређују, већ смо им улили нову наду за 
живот јер ова породица није иста ПРЕ и ПОСЛЕ 
наших посета. Њихове очи препуне захвалности 
довољна су награда за нас и све наше донаторе 
широм света без чијих несебичних донација ништа 
од овог не би било могуће! 
 

 
Породица Тодоровић шаље поздраве и захвалност 

свим донаторима широм света 

 
Зато вас подстичемо да наставите са слањем 
редовних месечних донација, па да и многе друге 
породице усрећимо на овај начин! 
 

 

Трактор за 

Тодоровиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
посјетила је почетком априла шесточлану породицу 
Поповић из села Бранешци, општина Челинац у 
Републици Српској. Отац Миланко живи са 
супругом Славком и четворо дијеце: Илијана (20), 
Милијана (17), Гојко (17) и Бојана (15). Поповиће 
су помогнути прошле године набавком семенске 
робе у износу од 485 КМ (рачун).  
 

 
Поповићи са урученом семенском робом у априлу 

2015. Године 

Породица живи од минималца које Миланко заради 
на пилани као сезонски радник.  
 
Поред куће имају доста земље, највише сију жито 
које после продавају како би прехранили породицу и 
обезбједили дијеци школовање. 
 

 
 

 
Кућа породице Поповић у селу Бранешци 

 
Отац Миланко је купио трактор на кредит, али су му 
неопходна приколица и прикључне машине које 
посуђује или изнајмљује у селу.  
 
Како је Поповићима најпотребнија приколица за 
трактор и плугови за орање у плану је да им се та 
помоћ и обезбеди, како би од рада са својим 
машинама могли више да привређују за породицу. 
 

СЗС у посети 

Поповићима 
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Илијана, Милијана, Бојана и Гојко са родитељима 

Славком и Миланком 

 

 
Домаћин Милако Поповић на улазу породичне куће 

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

 

 
 

 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС у посети 

Поповићима 
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У склопу акције „In time for Bozic“ коју је покренуо 
огранак Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Канаде, планирана је помоћ за обнову дела куће 
породице Баљак која живи у близини Обровца у 
Далмацији, а који би био намењен за живот деце. 
Уплаћено је 6.403 евра за потребе куповине 
грађевинског материјал и столарије. Породицу 
Баљак чине родитељи Тривун и Радмила и деца 
Петар (20), Бранко (18), Милана (16), Божидар 
(14), Биљана (13) и Жељко (11). Због великог броја 
деце одлучено је да се овај пројекат покрене, како би 
деца имала основне услове за живот, као и за 
несметано школовање. У склопу поменутог објекта 
планирана је санација крова, подова, претварање две 
старе просторије у нове собе, као и изградња 
одговарајућег купатила.  
 

 
Грађевински материјал у дворишту породице Баљак 

С обзиром да су комплетна средства за грађевински 
материјал већ обезбеђена, објављујемо фото-
извештај започетих радова.  
 
План је да се радови заврше до краја маја. 
 

 
Грађевински материјал у дворишту породице Баљак 

 

 
Радови на будућем киупатилу 

 

Радови на 

кући Баљака 
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Постављање ферт гредица и пуниоца 

 

 
Породица Баљак у будућем купатилу 

 

 
Бетониран спрат куће 

 

 
Бетоноран под у купатилу 

 

 
Срећна и задовољна породица Баљак 

 
Како би били у могућности да озбиљније помогнемо 
још сличних породица на подручју Крајине, 
позивамо вас да се сходно могућностима укључите 
у предстојећу велику Васкршњу акцију коју 
планирамо да спроведемо широм Далмације, Лике, 
Кордуна, Западне Славоније и Баније. 

Радови на 

кући Баљака 
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Породица Цвијетић је повратничка породица која 
живи у општини Гламоч (Федерација Босне и 
Херцеговине), село Скуцани који броји 15 српских 
домаћинстава. Село се налази 10 километара од 
Гламоча, (Гламоч је један мали град који броји око 
1.900 становника).  
 

 
Пут ка Гламочу 

 

 
Тренутно стање Гламоча, након тешких година 

рата, пропадања и заборава 

 

Почетком рата у БиХ, Цвијетићи су избјегли у 
Угљевик, гдје су живјели до августа 2002. године 
када су се вратили у Скуцане. У Скуцанима нису 
затекли оно што су оставили, као и већина 
повратника. Тежак живот је пратио породицу кроз 
избјеглиштво као и до данас. 
 

 
Српска црква у Гламочу посвећена Силаску Светог 

Духа на Апостоле 

 

 
Отац Радован са синовима Илијом и Милетом 

испред свог домаћинства 

СЗС посетили 

Цвијетиће 
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Глава породице и самохрани отац деветоро 
Радован Цвијетић (1956) тренутно живи у стричевој 
кући јер никад није успио да реновира своју коју је 
2002. године затекао у неусељивом стању. 
Најстарији син  Илија (1990), Илијана (1992), Миле 
(1993), Никола (1995), Стојан (1997), Анђелка 
(1999), Маринко (2001), Душан (2005) и Стоја 
(2008). Стојан је 3. разред средње угоститељске, 
Маринко је 8. разред а Стоја 2. разред основне школе 
и пјешаче до школе 10 километра. Анђелка живи у 
Београду код тетке и други је разред средње 
техничке школе. 
 

 
Кућа породица Цвијетић 

 
Кућа има два спрата стим да један није опремљен и 
нико не борави у њему. Кућа има дневну собу и 
кухињу, двије спаваће собе и купатило, још увијек 
немају воду у кући него се служе бунаром поред 
куће. Имају 30 дулума земље коју обрађују. Нјавише 
се сије кромпир, поред кромпира сије се пшеница и 
јечам у мањим количинама. 
 
Стару кућу, у коју се никад нису уселили, користе за 
складиштење сјемена и сијена. Посједују један 
стари трактор који више времена не ради него што 
ради, иако га стално поправља јер је дотрајао ипак га 
служи за потребе домаћинства. Од стоке имају 8 
крава, 16 оваца и 10 кока носиља. Немају 
никакво стално примање чак ни дјечији 
доплатак, нико нигдје није запослен. Зарађују 
продавајући млијеко и усјеве из њиве, али колико год 
зараде мало је за њих десет. Радованова жена је 
умрла прије 4 године тако да кућне послове 
домаћице раде дјевојчице. Немају довољно новчаних 
срестава да се школују и домаћин каже и ово четворо 
кад заврше школу чекају их послови у њиви. 

 
Стара кућа Цвијетића у коју се никада нису уселили 

 

 
Трактор са којим Цвијетићи обрађују 30 дулума 

земље 

 
Никола (1995) је тренутно у Мостару у болници, 
болује од рака кичме који је метастазирао и 
тренутно прима трећу терапију, Николино стање је 
мало боље и мало се боље осјећа али тешка је болест 
у питању и јако тежак опоравак. У болници је је 3,5 
мјесеца. Социјална служба сноси трошкове лијечења 
а Цвијетићи сносе трошкове лежања у болници. 
 
Цвијетићи су једна домаћинска кућа која нас је 
лијепо дочекала и испратила, неимаштину и 
проблеме нису дали показати на својим лицима, јако 
су поносни једни на друге и на свог оца који је 
велики радник, након сликања сви су наставили 
радити своје обавезе око куће и у њиви. Свака 
помоћ им је добро дошла. Да им треба гардеробе и 
храна било је очигледно, изразили су жељу за 
трактором (ипак живе од обрађивања земље), као и 
крава, овце, сјемена али за њих је већ касно осим 
за кромпир. 

СЗС посетили 

Цвијетиће 
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Након што нам се педагог основне школе „Никола 
Тесла“ у Пилици, општина Угљевик, обратио за 
помоћ, представници Хуманитарне организације 
Срби за Србе из Републике Српске посетили су 
осмочлану породицу Лазић. Ову школу похађа 
петоро дјеце од укупно шесторо Лазића.  
 
Радомир (1976) са супругом Снежаном (1981) има 
шесторо дијеце, Добрила (2001), Далиборка (2003), 
Мира (2004), Ратко (2006), Ранка (2008) и 
Свијетлана (2011). Живе у селу Горња Крћина, 
удаљеном 27км од Угљевика. 
 

 
Породична кућа Лазића 

 
Живе у породичној кући која је стара градња, кров је 
у веома лошем стању (прокишњава на пар мјеста), а 
имају четири просторије које су функционалне - 
спаваћа соба, кухиња, дневна соба и тоалет. Имау 
подршку од сестре из Швајцарске која им је купила 
намјештај и столарију на кредит. Снежанина сестра 
има здравствених проблема и она је тренутно у 
Угљевику, често је код њих и помаже им колико је у 
могућности али то уопште није велика подршка.  

Од шесторо дијеце петоро иде у основну школу 
Мира (6 разред), Ратко (4 разред), Ранка (2 разред), 
Добрила (9 разред) и Далиборка (7 разред) тако што 
пјешаче неколико километара.  
 
За наставак школовања ће бити веома тешко због 
финансија јер у близини нема средње школе, а 
најближа је у Угљевику до којег има 27 колиметара, 
тако да ће бити немогуће возарити или плаћати дом. 
 

 
 
Најстарија ћерка Добрила болује од епилепсије и 
већ дуже вријеме не иде у школу. Отац Радомир не 
ради као ни мајка Снежана која и нема времена од 
кућних послова и како каже велика обавеза су дјеца. 
Једино редовно примање је дјечији доплатак који 
износи 140км.  
 

 
Породично домаћинство Лазића 

СЗС у посети 

Лазићима  



 
 
 

Месечни извештај за април 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 19 

 

Радомир као глава породице се бори на разне начине 
како би дошао до новца да обезбједи дјеци боље, 
позив да ради за дневницу у комшилуку не одбија, 
иде да сјече дрва, цјепа, копа итд.  
 
Спосабан је за рад и не одбија нити се стиди било 
којег посла али су то углавном послови који трају 
дан, два и за ситне паре али зна да цијени новац и 
захвалан је сваком ко га зовне да га заради. Како 
каже често иде у шуму да спреми дрва која прода али 
и то је један од начина зараде. 
 

 
Скоро сви приходи које породица остварује долазе од 

пољопривреде и сточарства 

 
Поред социјалне службе и хуманитарних 
организација који их често обилазе, нема неке велике 
помоћи, мада су поједници и помогли на чему су 
Лазићи неизмерно захвални.  
Поред куће имају свињац, као и двије свиње које 
тове за зиму, имају велику њиву у којој сију колико 
им је потребно за њих, али на жалост немају пара за 
више. 
 
Када смо дошли до тога каква помоћ им је потребна, 
слијегали су раменима, док су дијеца као и све 
вријеме ћутљиво посматрала и слушала наш 
разговор. Нису знали одакле да почну, па су помало 
стидљиво почели. 

Немају веш машину, веш носе код сестре која живи 
у Доњој Трнави, 5 километара од њихове куће, као и 
шпорет на дрва пошто је стари у јако лошем стању. 
Затим су изразили велику жељу за сјеменима и 
фрезом којом би обрађивали земљу. Краву су имали 
до прије пар година. Моторна жага је потребна 
Радомиру јер доста ради у шуми (постојећа је у јако 
лошем стању). Коњ са којим би могао да ради 
послове око куће у шуми као и да заради са њим би 
такође био од велике помоћи. Добро би им дошло и 
хране као и основна средства за хигијену и наравно 
гардероба за дјецу. 
 
Наравно свјесни су да не могу добити све али и сами 
су рекли да би им свака помоћ добро дошла, велики 
је списак жеља али су свакако били захвални на 
самој посјети наше организације јер су упућени у 
наш хуманитарни рад. 
 

 
 
Лазићи су нас лијепо дочекали и у неких два сата 
подјелили са нама своје муке и проблеме, провели 
нас кроз имање и укратко испричали своју животну 
причу. Велики су борци и дјеца су им велико благо 
које их одржава да поред свих проблема буду срећни 
и насмијани. 
Ратко (2006) није на сликама јер је имао повреду 
главе приликом пада током играња са сестрама и 
налази се у болници у Угљевику, опрпавља се и 
убрзо излази из болнице. 

СЗС у посети 

Лазићима  
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Пета сезона Тројке из блока званично је отворена у 
Обреновцу у суботу 16. априла, на теренима преко 
пута Дома културе. Тачно у 14 часова, популарни 
Спрајтови терени били су премали да приме све 
заинтересоване који су дошли да виде спектакл који 
је одржан по први пут  у њиховом граду. Сјајна 
сарадња Хуманитарне организације Срби за Србе, 
Општине Обреновац и бројних поносних спонзора, 
донатора и техничких спонзора довела је до тога да 
се пријави 105 такмичара и да се од турнира укупно 
скупи 88.550 динара! Општина Обреновац је, 
поред техничког спонзорста, најавила и уплате на 
рачун Тројке из блока, тако да очекујемо да ова 
скупљена сума порасте! Атмосфера крај Саве дошла 
је до усијања када је сунце високо одскочило, а тачно 
у два се зачула химна Републике Србије, а сви 
окупљени устали да је са почашћу поздраве. 
 

 
Милош Симовић и Иван Јегоровић 

Милош Симовић, менаџер Тројке из блока и 
портпарол Хуманитарне организације Срби за Србе 
обратио се људима добре воље који су дошли да 
подрже мисију која траје већ пет година. Нагласио је 
да се у Обреновцу отвара највећа сезона до сада, а да 
број људи и њихови осмеси и енергија, шаљу снагу 
за свих 40 турнира који следе: ,,Ове године 
оборићемо све рекорде по броју турнира, а надамо се 
и по скупљеним средствима како би помогли што 
већи број социјално угрожених породица”, рекао је 
Обреновчанима Симовић. 
 
Након њега, својим суграђанима обратио се 
господин Иван Јегоровић, заменик председника 
Општине Обреновац, који није скривао одушевљење 
и захвалност, најпре према свим људима доброг срца 
који су дошли и узели учешће на турниру, а наравно 
и према Хуманитарној организацији Срби за Србе 
која, како је истакао, несебично помаже Обреновцу 
од трагичних поплава 2014. године. Шутнувши на 
кош, Јегоровић је и званично отворио турнир, а 
затим су се смењивали сви, од најмлађих до 
најстаријих, момци и девојке, девојчице и дечаци, уз 
музику, шутирали су тројке за боље сутра. 
 

 
Јегоровић шутира прву тројку 

 
Помоћ скупљена на турниру не мери се ни на један 
од начина које показује статистика, мери се снагом 
јединства и братољубља које су данас показали 
Обреновчани. Шутирајући тројке и окупивши се 
показали су суграђанима који су угрожени да их неће 
оставити и саме и да ће им помоћи као што је и 
Обреновцу помогла цела Србија када је било 
најтеже. 

„Тројка“ у 

Обреновцу 
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Окупили су се медији, телевизија Маг, локалне 
новине Обреновац, фоторепортери, љубитељи 
спорта, хуманитарци, бизнисмени, деца и сви из 
комшилука – био је то дан у коме се славио живот и 
који је у свима будио наду у боље сутра. 
 

 
Обреновачка телевизија Маг је испратила догађај 

„Тројка из блока“ 

 
Певало се у Обреновцу, као и увек на турнирима 
Тројке из блока. Анкл Џо, као домаћин турнира, и 
локални репери Тајмпис и двојац ЈСП.  
 
Они су, заједно са легендарним дискџокејом Пајом 
КобаЗЗом, дали све од себе да испрате невероватну 
атмосферу на првом турниру у петој сезони. 
 

 
Анкл Џо – о херојима 

 

 
Паја КобаЗЗ – Ди џеј 

 

 

„Тројка“ у 

Обреновцу 
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Сребро, злато и бронза у Обреновцу – честитамо! 

 

На турниру на коме су сви победници, зато што 
помажу и чине велико и добро дело, Лука 
Милосављевић дао је највише кошева, чак 18, и 
освојио прво место и златну медаљу и пехар. Друго 
место је освојио Јован Шеховић, са 16 кошева за 
које је добио сребрну медаљу. Треће место је, након 
изједначеног резултата и додатних шутирања, 
освојио Бранимир Миленковић (15 кошева). 
 

 
Велико хвала Обреновцу и дивним Обреновчанима! 

 
Пицерија Маратонци, Пекара код Жике, Ц – 
маркет, Пекара Пире, Миша Jell Д.О.О, Пекара 
Саша и Ауто школа Бане стали су у ред поносних 
спонзора на челу са техничким спонзором 
Општином Обреновац који су омогућили да турнир 
заблиста у пуном сјају какав заслужује јубиларна 
пета сезона.  

 
 

 
 

 
 
Компанија НИС и ланац брзе хране Аги паста 
наставили су сјајну традицију и ове године од самог 
старта стали уз нас!  Хвала спонзорима, донаторима 
и техничким спонзорима, а понајвише хвала 
волонтерима и такмичарама који су учинили да се 
турнир у Обреновцу дуго памти.  Буди део Тројке из 
блока! 

„Тројка“ у 

Обреновцу 
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Друга Тројка из блока у новој, јубиларној сезони, 
одиграла се у Земуну, 17. априла, на теренима КК 
Младост. Са обала Саве, из Обреновца, велики 
караван добрих жеља и дела, стигао је на питоме 
обале Дунава, у један од најчувенијих српских 
крајева – Земун. Тамо где годинама настаје магија 
земунске кошарке, дошао је спортско-хуманитарни 
пројекат организације Сри за Србе, Тројка из 
блока, на позив и жељу правих, добронамерних 
Земунаца. Након успеха на прошлогодишњој, првој 
Тројци у Земуну, ове године успех је подигнут на 
још виши ниво – 111 такмичара, десет поносних 
спонзора и техничка подршка Општине Земун и КК 
Младост довели су до прикупљених 116.200 динара 
за помоћ социјално угроженој породици из Земуна!  
 

 
 

Честитамо Земунцима који су на делу показали чудо 
братољубља и моћ добрих дела – терени КК Младост 
одзвањали су смехом и музиком и то је највећа 
подршка и порука најугроженијим суграђанима – 
нису сами! 
 
Тачно у 18 часова зачула се химна Републике Србије 
Боже Правде, а окупљени су поносно стајали и 
поздравили најлепшу песму нашег народа са 
почастима које заслужује. Дивна атмосфера 
употпуњена је дивним речима господина Милоша 
Симовића испред Хуманитарне организације Срби за 
Србе и господина Ненада Врањевца, члана 
привременог органа Општине Земун. Они су 
поздравили дивни скуп и нису могли сакрити 
одушљевљење – Симовић је укратко представио 
досадашње успехе Хуманитарне организације 
Срби за Србе и њеног највећег пројекта Тројка из 
блока, док је Врањевац захвалио Земунцима и 
истакао традиционалну доброту и приврженост 
ближњима ове велике општине. 
 

 
Милош Симовић и Ненад Врањевац поздрављају 

Земунце 

 
Такмичење у брзом шутирању тројки у Земуну било 
је увеличано подршком репера који су већ две 
године уз највећи спортско-хуманитарни пројекат на 
овим просторима. CYA, Ђанс, и наравно домаћини 
на свим турнирима ТХЦ Ла Фамилија, заједно са 
легендом сцене и великим пријатељом пројекта 
Пајом Коба33ом, испратили су турнир на најбољи 
могући начин. Подржали су своје комшије, а и 
одреповали неке од својих хитова.  

„Тројка из 

блока“ - Земун 
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У ритму њихових песама летеле су тројке, док су се 
палили рефлектори на теренима КК Младост, и док 
су питомци Православног спортског друштва Света 
Србија играли пријатељски меч са омладинцима КК 
Младост.  
 
Невероватан дан за кошарку, невероватан дан за све 
људе доброг срца!  
 
Атмосферу су додатно подигле прелепе девојке из 
плесног клуба Еволушн, које су дале све од себе да 
сви присутни остану без даха, а видео и део њиховог 
наступа можете погледати на нашој званичној 
фејсбук страници! 
 

 
Велико интересовање медија за спектакл у Земуну 

 

 
Српске реп легенде из Земуна града – CYA 

 
Млади Земун – старе вредности – група Ђанс – 

Газда Паја, Бураз, Војке 

 

 
Стефан ТХЦФ и млада нада српског репа Ивана 

Зечевић 

 

 

„Тројка из 

блока“ - Земун 
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Хвала свима који су учествовали у турниру у 
Земуну, а највише хвала поносним спонзорима, на 
челу са техничким спонзорима Општином Земун и 
Кошаркашким клубом Младост.  
 
Спонзори у Земуну били су КУД Друштво аматера 
Бранко Радичевић, Студио Ромб, Кафе Семлин, 
Моделиа, Либерти, Никола промет, Кетеринг 
плус, Конектед шпед, Палачинкарница Пинокио, 
Кафе Холивуд Старс, као и појединци који су 
подржали турнир као спонзори – Милан 
Милисављевић и Богољуб П.  
 
Окупљени Земунци могли су да уживају у дивној 
вечери у њиховом дивном крају и да пробају изврсне 
Аги пасте, од којих је сав приход такође придодат 
укупним средствима скупљеним на турниру.  
 
Свака част свима, а понајвише омладинцима КК 
Младост и Свете Србије који су заиста дали 
максимум на терену, јурењем лопти, играњем 
кошарке, шутирањем тројки и бодрењем својих 
другова. Навијању није било краја, а када су 
проглашени победници, терени су прокључали.  
 
Дугујемо захвалност комшијама које су навијале са 
нама са својих тераса и прозора, у удобном и мирном 
крају Земуна, какав се само ту виђа. 
 

 
Добитник захвалнице Хуманитарне организације 

Срби за Србе Владан Тегелтија и генерални 

секретар КК Младост господин Ненад Пујаз 

 
 

 
Пријатељски меч КК Младост – Света Србија – 

резултат: заједничка победа! 

 

 
 
Најбољи шутери на другом турниру у Земуну и на 
другом турниру у петој сезони били су Дејан 
Ветецки са 16 кошева и заслуженом бронзом, 
Александар Зечевић са 17 кошева и сјајним 
сребром и Ренато Цветковић са чак 19 кошева и 
најсјајнијим одличјем и пехаром Тројка из блока 
Земун 2016!  
 
Њихове савршене тројке само су диван крај 
савршеног турнира у Земуну! Магија Тројке из блока 
не може се описати речима, она се мора осетити 
испод кошева, у разговору такмичара и гостију, 
видети у реакцијама посетиоца. Дух добрих дела, сјај 
спорта и чудо братољубља враћају осмех на лица!  

„Тројка из 

блока“ - Земун 
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Финалисти турнира са домаћином Стефаном 

 

 
Земунски шампиони – сребро, злато и бронза – 

честитамо! 

Сада ћемо наставити да враћамо осмехе и прелазимо 
даље на дела – помажемо благословену потомством 
и мудрошћу породицу из Земуна, а о свим детаљима 
ћемо вас обавештавати на сајту Тројка из блока! 
 

 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

„Тројка из 

блока“ - Земун 
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Представници Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ учествовали су на традиционалном 
Породичном дану у Мелбурну који организује 
фудбалски клуб Westgate Sindjelic што је уједно био 
и почетак фудбалске сезоне.  
 
Бројни посетиоци нашег штанда били су у прилици 
да се по први пут упознају са радом наше 
хуманитарне организације а такође прикупљенo je 
укупно 205 аустралијских долара у донацијама за 
помоћ породици Ристић са Косова и Метохије.  
 
Посебну захвалност дугујемо господину Вуловићу, 
председнику ФК Westgate Sindjelic који нам је 
домаћински изашао у сусрет и омогућио промоцију 
нашег хуманитарног рада. 
 

 

 
 

 
Хуманитарни СЗС штанд у Мелбурну 

 

 

СЗС гости у 

Мелбурну 
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Хуманитарна организација Срби за Србе у 
сарадњи са компанијом ДИС маркет поставила је 
почетком априла донаторске кутије у приземљу три 
продавнице и то у Београду, Новом Саду и Нишу. 
Укупан приход који буде прикупљен у кутијама биће 
искоришћен за помоћ српским вишедетним 
социјално угроженим породицама. Овом приликом 
се захваљујемо пријатељима из ДИС маркета на 
подршци и поверењу. Срби за Србе донаторске 
кутије можете наћи у маркетима који се налазе у 
улицама Аутопут 18 (Београд), Сентандрејски пут 11 
(Нови Сад) и Булевар Медијана 15 (Ниш). 
 

 
ДИС маркет у Београду 

 
ДИС маркет у Београду 

 

 
ДИС маркет у Новом Саду 

 

 
ДИС маркет у Новом Саду 

СЗС кутије у 

ДИС-у  
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ДИС маркет у Нишу 

 

 
ДИС маркет у Нишу 

 
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)  
- 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) 
- 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) 
- Printy Star - Никшићка 5/1 (Вождовац) 
- Сервис компјутера Xelart –  
   Антифашистичке борбе 24, лок. 43 (Нови Београд) 
- Кафе бар/паб Хемингвеј - Бежанијска 55 (Земун) 
- ТЦ Стадион - Заплањска 32 (Насеље Јерковић) 
- Теретана Колосеум - Јурија Гагарина 140-142 
   (Нови Београд) 
- Гирос плус - Милана Јовановића 14ц (Жарково) 
- Гирос плус - Јурија Гагарина 231б (Нови Београд) 
- Београдски синдикат свим срцем –  
   Цара Душана 29 (Дорћол) 
- Факултет политичких наука - Јове Илића 165 
- Београдска пословна школа - Краљице Марије 73  
- ДИС маркет - Аутопут 18 
- Авив Парк Звездара - Живка Давидовића 86 
 
ВРШАЦ  
 
- Пицерија Беба - Зелена пијаца бб 
 
СУБОТИЦА 
 
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ 
 
ОБРЕНОВАЦ 
 
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119 
 

СЗС кутије у 

ДИС-у 
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МЛАДЕНОВАЦ 
 
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11 
- 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 
- ДИС маркет, Сентандрејски пут 11 
 
РУМА 
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3 
 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
- Књижара MOJA KЊИГА,  
  Првог српског устанка 130 
 
НИШ 
- ДИС маркет, Булевар Медијана 15 
 
ПАЛЕ - РЕПУБЛИКА СРПСКА 
 
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ, Српских ратника бб 
  (канцеларија) 
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1 
 
ЧИКАГО - САД 
 
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road 
- NADA'S DELI & BAKERY,  
   7316 West Lawrence Avenue, Harwood Heights 
- 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 
 

НЕМАЧКА 
- Храм Светих Српских новомученика у 
  Фридрисхафену –  
   Adelheidstr. 4 , 88046 Friedrichshafen 
 
ШВАЈЦАРСКА 
- Ресторан "Il posto accanto" –  
  Via Coremmo 2 , Lugano 
 

 
 

 
 

 
 

СЗС кутије у 

ДИС-у  
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
поставила је средином априла две донаторске 
кутије у Београду и то у приземљу хола ТЦ Delta 
city и на међуспрату ТЦ Авив Парк Звездара. 
Укупан приход који буде прикупљен у кутијама биће 
искоришћен за помоћ српским вишедетним 
социјално угроженим породицама.  
Захваљујемо се људима из тржних центара Delta 
city и Авив Парк Звездара који су подржали 
највећи пројекат организације „Деца су наша 
будућност". ТЦ Delta city се налази у улици Јурија 
Гагарина 16, а ТЦ Авив Парк Звездара у улици 
Живка Давидовића 86. 

 

 
СЗС донаторска кутија у ТЦ Delta city 

 
СЗС донаторска кутија у ТЦ Delta city 

 

 
СЗС донаторска кутија у ТЦ Авив Парк Звездара 

 

 
СЗС донаторска кутија у ТЦ Авив Парк Звездара 

СЗС кутије у 

т. центрима  
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У склопу „Васкршње акције 2016“ Хуманитарна 
организација Срби за Србе у Немачкој 
организовала је хуманитарно вече са 
информативним и забавним програмом. Место 
окупљања је било у Нирнбергу, 09.04.2016. Одзив је 
био и више него добар, сала је била попуњена 
људима различитих генерација, од најмлађих до 
најстаријих. Пуштен је кратак филм о раду 
организације Срби за Србе и завршеним акцијама у 
протеклих 10 година, који није никога у сали оставио 
равнодушним.  
 

 

Могле су се приметити разне емоције: радозналост, 
понос, туга, невера, одушевљење, смех, плач, жалост, 
кривица, гнев, радост, љубав. Одлазећи својим 
кућама, једни по једни су се изјашњавали како одлазе 
пуни утисака, како је наша борба исправна и добра, 
како смо пример за братољубље и милосрђе. На 
крају вечри прикупљено је 1.624 евра од донација 
које ће бити употребљене за помоћ угроженим 
породицама на Космету и у Крајини. 
 

 
 
Много нових лица смо приметили што доказује да се 
наша прича шири све више и више у свим сферама. 
Као и што је уобичајено код оваквих манифестација, 
продавали смо заставе, капе, дуксеве и мајице из 
нашег СЗС бутика, делили годишње извештаје и 
разговарали са заинтересованима и тако одговарали 
на сва могућа питања око начина рада саме 
организације Срби за Србе.  

Добротворно 

вече у Немачкој 
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Овим путем се захваљујемо музичком дуету „Зорану 
и Дејану“, који су забављали присутан народ својим 
програмом, власницима ресторана „Sportgaststätte 
SC Viktoria“ на понуђеној услузи у виду просторије, 
хране и пића и наравно свим присутним гостима који 
су то вече доказали својим присуством да ипак 
постоји вера у хуманитарни рад, да се гради 
поверење у Хуманитарну организацију Срби за Србе, 
да људи заиста могу да кажу како њихова помоћ 
стиже тамо где треба. 
 

 
 

 
 

Добротворно 

вече у Немачкој 
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Средином априла Хуманитарној организацији 
Срби за Србе, у име Епископа далматинског 
Фотија, уручена је Грамата признања за добра 
дела и показану љубав према својој цркви.  
 

 

Протонамесник обровачки Слађан Тубић уручио је, 
испред СПЦ Епархије далматинске, Грамату 
признања Игору Рашули, председнику Хуманиратне 
организације Србе за Србе. 
 

 
 

 

Признање за 

СЗС 
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У суботу 23. априла, у склопу традиционалне 
манифестације Витез Фест, која се сваке године 
одржава на београдској тврђави Каламегдан. 
 
Хуманитарној организацији Срби за Србе 
омогућено је да заинтересованим посетиоцима 
изложи начин рада, остварене резултате, као и 
планове за будуће акције помоћи социјално 
угроженим вишедетним породицама.  
 
У току дана, уз пријатно дружење у донаторској 
кутији прикупљено је 5.100 динара. Овом приликом 
захваљујемо се људима из организационог одбора 
Витез Феста, као и свим људима који су својим 
прилозима подржали рад организације Срби за Србе. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

СЗС штанд на 

„Витез фесту“ 
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2. ХУМАНИТАРНИ ДЕРБИ У 
ЛОЗНИЦИ 

 

 
 
Ускоро почиње продаја улазница за предстојећи 2. 
по реду фудбалски дерби између навијача 
Партизана и Црвене Звезде у Лозници у склопу 
велике Васкршње акције наше организације. Цена 
улазнице је 200 динара а продаја места у Лозници 
су: Cafe Beer Barr, Мућке, Подморница, Good Times, 
Фризерски студио Image и Marco Polo. Све донације 
можете уплатити и на рачун број 160-279491-71 
Хуманитарне организације Срби за Србе са 
назнакон ''За децу Лознице''.  
Контакт: 062/128-28-28 
.......................................................................................... 
  

ПОКРЕНУТ СМС БРОЈ У 339 У 
ШВАЈЦАРСКОЈ 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе са 
задовољством обавештава све донаторе, чланове и 
пријатеље организације из Швајцарске да је коначно 
покренут хуманитарни СМС број 339 путем којег 
ће сви људи добре воље моћи да донирају за 
предстојеће пројекте помоћи социјално угроженим 
породицама широм Балкана.  
 
Потребно је у поруци написати текст SZS, затим 
размак и цифру која се донира а може бити у 
распону од 1 до 99 франака нпр: SZS 10 на број 339 
(донира се 10 франака) или SZS 45 на број 339 
(донира се 45 франака) итд.  

 
............................................................................................. 

У МАРТУ 3.278 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 марта 
пристигло је укупно 3.278 порука. Хуманитарна 
кампања СМС НА 7763 се наставља. Довољно је 
послати празну поруку или са текстом по жељи. 
Цена поруке је 100 динара (без провизије 
оператера). Упућујемо велику захвалност свим 
донаторима и пријатељима организације који су се 
укључили у хуманитарну кампању организације 
СРБИ ЗА СРБЕ. 

Активности 

током априла 
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СЗС ПОКРЕЋЕ ВЕЛИКУ 
ВАСКРШЊУ АКЦИЈУ 

 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
покреће нову ВАСКРШЊУ хуманитарну акцију. 
У плану је помоћ за десетине породица у Србији, 
Републици Српској, Црној Гори а посебно у Крајини, 
како би помогли и охрабрили што већи број 
повратничких породица. За реализацију ове велике 
Васкршње акције потребно је преко 45.000 евра, па 
позивамо све Србе широм света да својим 
донацијама улепшају најсвечанији хришћански 
празник празнике угроженим малишанима! 
 
Донаторска платформа: 
www.srbizasrbe.net/donacije/ 
Пошаљи СМС на 7763 и донирај 100 динара 
(из Србије) 
Динарски рачун: 160-279491-71 
Пошаљи "SZS" на 81190 и донирај 2.99 евра 
(из Немачке) 
Pay Pal: szsaustrija@gmail.com , 
szsamerika@gmail.com 
 
Свака донација биће јавно евидентирана и 
гарантујемо да ће завршити на правом месту о чему 
ћемо свакодневно обавештавати јавност путем 
извештаја на нашем сајту и друштвеним мрежама. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 

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

 

 Активности 

током априла 
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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) 
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А  
   (Браће Јерковић)  
- Клуб друштвених игара "Као некад", Јна ББ   
   (Борча - Стадион Фк БСК) 
- Паб ПаБрдо, Пожешка 56 (Тржни центар) 
- Фото студио Express, Пилота Михајла  
   Петровића 65 (Видиковац)  
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а 
    (Нови Београд) 
- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а  
   (Жарково) 
- Продавница СВЕТ ЗДРАВЉА, Булeвар Зорана 
    Ђинђића 44, локал 20 (Нови Београд) 
- ОШ "Драгојло Дудић", Булевар краља 
     Александра 525 (Мали Мокри Луг) 
- Фитнес клуб Голиат- Милана Ракића 75 (Звездара) 
- Слик. атеље и креативна рад. за малу и велику 
децу "Цвеће и умеће", Косанчићев венац 5/1  
- ТЦ Карабурма - Миријевски булевар 18б  
- ТЦ Мекрур - Партизанске авијације 2 (Н. Београд) 
- Printy Star - Никшићка 5/1 (Београд) 

- Сервис компјутера Xelart - Антифашистичке  
    борбе 24, лок. 43 (Нови Београд) 
- Кафе бар/паб Хемингвеј - Бежанијска 55 (Земун) 
 

СУБОТИЦА 
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ 
 

ОБРЕНОВАЦ 
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119 
 

МЛАДЕНОВАЦ 
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11 
- Бутик UNIQUE STORE, Kраља Петра I 214 
- Апотека САНА, Војводе Путника 22 
- Апотека САНА, Вука Караџић 44 
- Апотека САНА, Краља Петра I 243 
- ТЦ Младеновац, Браће Баџак 2 
 

ВРШАЦ 
- Пицерија Беба, Зелена пијаца бб 
 

НОВИ САД 
- ТЦ Меркур, Руменачка 150 
 

РУМА 
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3 
 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
- Књижара MOJA KЊИГА, I српског устанка 130 
.................................................................................................. 
ПАЛЕ – РЕПУБЛИКА СРПСКА 
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ, Српских ратника бб  
   (СЗС канцеларија) 
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1  
 

ФРИДРИХСХАФЕН - НЕМАЧКА 
- Храм Св. Срп. новомученика у Фридрисхафену,  
Adelheidstr. 4 , 88046 Friedrichshafen 
 

ХАМИЛТОН - КАНАДА 
- Scaut cafe,100 King St W, Stoney Creek, On L8G 1C2 
-Golden Grain Bakery,Hwy 8,Stoney Creek,On L8G1 C2 
 

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

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА АПРИЛ 2016. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 15 
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10 
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 29  
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 10 
5. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10 
6. Анка В. /Србија/ - 500 дин. 
7. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
8. Стеван Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
9. Анонимно /Србија/ - 2.000 дин. 
10. Анонимно /Србија/ - 20.000 дин. 
      (за пројекат "Тројка из блока") 
11. Лазар Д. - 5 € 
12. Елена и Бојан В. /Аустралија/ - 30 € 
      (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
12. Јово К. /Шведска/ - 50 € 
13. Радан Ж. /САД/ - 20 € 
14. Бојана П. /Канада/ - 25 € 
15. Филип А. /Норвешка/ - 30 € 
16. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 € 
17. Четници Север 99 /Норвешка/ - 20 € 
18. Danny V. /Холандија/ - 5 € 
19. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 € 
20. Svetlana V. /Холандија/ - 5 € 
21. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 € 
22. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 € 
23. Даниела Р. /Немачка/ - 10 € 
      (пројекат за Косово и Метохију) 
24. Весна Д. /Немачка/ - 10 € 
25. Мира Д. /Немачка/ - 10 € 
      (пројекат за Косово и Метохију) 
26. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 € 
27. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 € 
28. Весна Васић /Канада/ - $ 25 CAD 
29. Биљана Ждрале /Канада/ - $ 50 CAD 
30. Раде Рајевац /Канада/ - $ 50 CAD 
31. AE Serbian Parties, донаторска кутија 
      (24. март at Cube) /Канада/ - $ 229,5 CAD 
32. Viz connection /Србија/ - 200 € 
       (за пројекат "Тројка из блока") 
33. Viz connection /Србија/ - 600 € 
      (пројекат за Крајину) 
34. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
35. Жељко М. /Аустрија/ - 10 € 
36. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
37. Cafe Lav Linz /Aустрија/ - 100 € 
      (за пројекат "Тројка из блока") 

38. Влајко Б. /Аустрија/ - 20 € 
39. Славица Т. /Црна Гора/ - 15 € 
40. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
41. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
42. Фрфе /Норвешка/ - 20 € 
43. Давид /Аустралија/ - $ 5 AUD 
      (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
44. Боби Вуловић /Аустралија/ - $ 50 AUD 
      (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
45. Јасмина Араповић /Аустралија/ - $ 12 AUD 
      (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
46. Станимир Крајишник /Аустралија/ - $ 10 AUD 
      (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
47. Mилан Пузмановић /Аустралија/ - $ 20 AUD 
      (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
48. Иван и Дуња /Аустралија/ - $ 60 AUD 
      (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
49. Исидор Б. /Аустралија/ - 70 € 
50. Милена Д. /Немачка/ - 10 € 
      (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
51. Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
      (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
52. Милка Д. /Немачка/ - 15 € 
      (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
53. Небојша Ј. /Аустралија/ - 30 € 
      (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
54. Бојана Х. /САД/ - 30 € 
(помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
55. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
56. Ана В. /Србија/ - 10 € 
       (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
57. Бојан М. /Аустрија/ - 15 € 
      (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
58. Миленко П. /Грчка/ - 5 € 
      (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
59. Бојана В. /Израел/ - 15 € 
60. Жељка В. /САД/ - 50 € 
      (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
61. Милица К. /Данска/ - 50 € 
62. Стево К. /Норвешка/ - 50 € 
63. Јасмина М. /Србија/ - 10 € 
      (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
64. Драга и Бора Драгашевић /Канада/ - $ 120 CAD 
65. Aнонимно /Република Српска/ - 5 € 
      (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
66. DK Graphix Limited /САД/ - $ 10 
67. Зоран З. /САД/ - $ 15 
68. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
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69. www.snd-us.com /САД/ - $ 25 
70. Radomans F. /САД/ - $ 15 
71. Милош К. /САД/ - $ 50 
72. Неда И. /Канада/ - $ 20 CAD 
      (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
73. Драганa Н. /САД/ - $ 30 
74. Милорад Б. /САД/ - $ 30 
75. Милош В. /САД/ - $ 100 
76. Сека М. и Драгомир И. /САД/ - $ 100 
77. Ангелиа Д. и Ранко Ш. /САД/ - $ 100 
78. AT&T Employee /САД/ - $ 97.56 
79. Даниела Д. /САД/ - $ 140 
80. Bank of America /САД/ - $ 100 
81. Benvity Impact Fund Microsoft /САД/ - $ 95 
82. Тhomson Reuters /САД/ - $ 1.000 
83. Миланка С. /Француска/ - 30 € 
84. Хуманитарни дечији концерт плесног студија 
      ''Fly'' у Београду /Србија/ - 3.600 дин. 
85. Пицерија ''Маратонци'' /Србија/ - 8.000 дин. 
      (за пројекат "Тројка из блока") 
86. Биљана В. /Србија/ - 5.000 дин. 
87. Божо Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
88. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
89. Јелена Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
90. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
91. Марко Т. /Србија/ - 200 дин. 
       (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
92. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
93. Дејан Бељић /Канада/ - $ 20 CAD 
94. Горан Б. /Србија/ - 30 € 
      (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
95. Мартин М. /Чешка/ - 50 € 
96. Тања П. /Аустралија/ - 50 € 
      (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
97. N. Magay /Русија/ - 30 € 
98. Хуманитарни фудбалски турнир ''Никола 
      Секулић'' на Новом Београду /Србија/ - 13.250д. 
99. Тихомир Б. /Италија/ - 10 € 
100. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
101. Анонимно /Србија/ - 300 £ 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
102. Данијела Б. /Немачка/ - 20 € 
103. Александар П. /Немачка/ - 20 € 
104. Мирослав С. /Немачка/ - 30 € 
105. Милош Л. /Немачка/ - 10 € 
106. Дејана Ч. С. /Немачка/ - 15 € 
107. Борис В. /Немачка/ - 30 € 
108. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 € 

109. Мирослав С. /Немачка/ - 20 € 
        (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
110. Oпштина Велико Градиште /Србија/ - 20.000д. 
111. Пекара ''Код Жике'' /Србија/ - 10.000 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
112. Иван Д. /Србија/ - 5.000 дин. 
         (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
113. Олга Р. /Србија/ - 4.000 дин. 
         (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
114. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин. 
115. Ксенија М. /Србија/ - 3.000 дин. 
116. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
117. Ненад С. /Србија/ - 2.000 дин. 
118. Јосиф В. /Србија/ - 1.500 дин. 
119. Иван и Саша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
120. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
121. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин. 
122. Вук и Ана Т. /Србија/ - 15 € 
         (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
123. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
124. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
125. Милан Д. /САД/ - $ 15 
126. Јована Ћ. /САД/ - $ 20 
        (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
127. Наталија В. /САД/ - $ 25 
        (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
128. Милица Ц. /САД/ - $ 30 
129. Мирослав П. /Србија/ - 3.000 дин. 
130. Јасмина М. /Аустралија/ - 10 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
131. Милена Р. Ћ. /Канада/ - 30 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
132. Бојана П. /Канада/ - 50 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
133. Милан М. /Хрватска/ - 10 € 
         (пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
134. Тамара Ђ. /САД/ - 50 € 
         (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
135. Анонимно /Аустралија/ - 150 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
136. Дарко Г. /Република Српска/ - 20 КМ 
137. СТР Камелеон /Република Српска/ - 100 КМ 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
138. Милан Р. /Црна Гора/ - 173 € 
139. Зорица М. /Немачка/ - 10 € 
140. Синиша и Лидија М. /Немачка/ - 50 € 
141. www.designswww.com /САД/ - $ 15 
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142. Славиша К. /САД/ - $ 25 
143. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
144. Анонимно /САД/ - $ 50 
         (пројекат за Крајину) 
145. Александар и Мира Бркић /Канада/ - $ 150 
         (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
146. Наташа К. /Канада/ - 50 € 
147. Бојан П. /Канада/ - $ 100 CAD 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
148. Ненад С. - 20 € 
149. Банијац /Исланд/ - 15 € 
150. Catering + /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
151. Пекара Саша /Србија/ - 5.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
152. Никола Љ. /Србија/ - 5.000 дин. 
153. Дејан М. /Србија/ - 5.000 дин. 
154. Вељко Н. /Србија/ - 500 дин. 
155. Предраг П. /Црна Гора/ - 0.3 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
156. Стака Радовановић /Канада/ - $ 50 CAD 
157. Марта Стојановић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
158. Иван А. /САД/ - $ 25 
159. Богдан Г. /САД/ - $ 20 
160. Анонимно /Србија/ - 15 € 
161. Тео Ш. /Данска/ - 10 € 
        (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
162. Сања М. /Данска/ - 20 € 
        (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
163. Александра Б. /Канада/ - 15 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
164. Илина Т. /Канада/ - 100 € 
165. Биљана Ц. /Канада/ - 20 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
166. Никола М. /Велика Британија/ - 100 € 
167. Алекс М. /Аустралија/ - 100 € 
168. С-Маркет /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
169. Пекара Пире /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
170. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
171. Стефан Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
172. Срдан З. /Србија/ - 300 дин. 
173. Бошко Ожеговић /Канада/ - $ 600 CAD 
174. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
175. Иван Р. /САД/ - $ 25 
176. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 

177. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
178. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
179. Милица П. /Канада/ - 700 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
180. Боса Ј. /САД/ - 50 € 
181. Анонимно /Србија/ - 50 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
182. Н. Корица /Холандија/ - 10 € 
183. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 200 CHF 
184. Хум. вече у Нирнбергу /Немачка/ - 1.624 € 
        (за Васкршњу акцију) 
185. Александар и Ирина М. /Аустрија/ - 20 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
186. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
187. Гордана /Аустрија/ - 20 € 
188. Анонимно /Аустрија/ - 15 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
189. Анонимно /Аустрија/ - 45 € 
190. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
191. Дражен П. /Аустрија/ - 10 € 
192. Здравко и Марина К. /Швајцарска/ - 100 € 
193. Никола Ш. /Шведска/ - 100 € 
194. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
195. Ненад Ф. /Република Српска/ - 30 КМ 
196. Никола Б. /Србија/ - 300 дин. 
197. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
198. Раде Ђ. /Србија/ - 5.000 дин. 
199. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
200. Miša-Jell доо /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
201. Бранка К. /Република Српска/ - 10 КМ 
202. Миле Ј. /Република Српска/ - 20 КМ 
203. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
204. Љиљана М. /Аустрија/ - 50 € 
205. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF 
206. Александар М. /САД/ - $ 15 
207. Милан З. /САД/ - $ 25 
208. Драган К. /Чешка/ - 10 € 
209. Иво В. /Канада/ - 20 € 
210. Мирко П. /Србија/ - 1.100 дин. 
211. Јасмина и Милован Р. /Србија/ - 2.000 дин. 
212. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
213. Мабиз Београд /Србија/ - 15.000 дин. 
214. Горан Р. /Канада/ - 480 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
215. Миодраг Г. /Аустралија/ - 50 € 
         (пројекат за Републику Српску) 
216. Мирјана К. /Црна Гора/ - 10 € 
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217. Небојша Ј. /Аустралија/ - 30 € 
218. Анонимно /Аустралија/ - 15 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
219. Катарина и Саша П. /Немачка/ - 10 € 
220. Борис С. /Швајцарска/ - 35 € 
221. Весна К. /САД/ - $ 25 
222. Вујица Ж. /САД/ - $ 40 
223. Vozi Inc. /САД/ - $ 50 
224. Драгана О. /САД/ - $ 100 
225. Мирјана П. /Србија/ - 1.000 дин. 
226. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин. 
227. Штит /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
228. Пинокио /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
229. КУД Дом аматера „Бранко Радичевић" /Србија/ - 
        7.000 дин  (за пројекат „Тројка из блока") 
230. Biro design /Србија/ - 7.000 дин. 
       (за пројекат „Тројка из блока") 
231. Ауто школа Бане /Србија/ - 8.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
232. Душан Р. /Србија/ - 10 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
233. Велемир Д. /Република Српска/ - 10 € 
234. Давид К. /Немачка/ - 20 € 
235. Анонимно /Аустралија/ - 50 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
236. Анонимно /Аустралија/ - 50 € 
        (помоћ породици Тодоровић из С. Паланке) 
237. Анонимно /Шведска/ - 50 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
238. Александар М. /Словенија/ - 10 € 
239. Томислав П. /САД/ - $ 10 
240. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
241. Милош К. /САД/ - $ 15 
242. Милош А. /САД/ - $ 15 
243. Иван М. /САД/ - $ 50 
244. Иван Р. /Србија/ - 100 дин. 
245. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
246. Никола и Милан К. /Србија/ - 1.000 дин. 
247. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
248. Драган Б. /Србија/ - 1.500 дин. 
249. Никола П. /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
250. VIP mobile-СМС 7763 /Србија/ - 66.400 дин. 
251. Magistrat Linz /Аустрија/ - 100 € 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
252. Раде Р. /Немачка/ - 20 € 

253. Србољуб К. /Немачка/ - 150 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
254. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
255. Владица С. /САД/ - 20 € 
256. М /Русија/ - 530 € 
257. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
258. Милан М. /Србија/ - 10.000 дин. 
         (за пројекат „Тројка из блока") 
259. Урош С. /Србија/ - 500 дин. 
260. Тириен /Србија/ - 5.000 дин. 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор на КиМ) 
261. Анонимно /Србија/ - 5.000 дин. 
262. Никола Промет доо /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
263. Маћадо кафана /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
264. Бошко Л. /Црна Гора/ - 20 € 
        (пројекат за видео надзору у Гораждевцу) 
265. Бошко Ђ. /Србија/ - 30 € 
266. Спасоје Р. /Данска/ - 15 € 
        (пројекат за Крајину) 
267. Младен Р. /Норвешка/ - 20 € 
268. Милица К. /Канада/ - 150 € 
269. Драган Н. - 30 € 
270. Владимир М. /Словенија/ - 50 € 
        (пројекат - Васкршња акција) 
271. Марија И. /Швајцарска/ - 400 CHF 
        (пројекат за Републику Српску) 
272. Mackmar Group Ltd /Велика Британија/ - 10 € 
        (пројекат - Васкршња акција) 
273. Зоран С. /САД/ - $ 20 
274. Даниел П. /САД/ - $ 25 
275. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
276. Биљана Д. /САД/ - $ 50 
277. Пекара „Код Жике" /Србија/ - 4.430 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
278. Анонимно /Аустрија/ - 10 € 
279. Били Питон /Шпанија/ - 50 € 
280. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" 
        у Обреновцу /Србија/ - 27.550 дин. 
281. Студио „Ромб" /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
282. Моделиа д.о.о. /Србија/ - 7.000 дин. 
         (за пројекат „Тројка из блока") 
283. Semlin Extra /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
284. Богољуб П. /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
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285. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" 
         у Земуну /Србија/ - 42.000 дин. + 10 € 
286. Васка Т. - 10 € 
287. Анонимно /Словенија/ - 100 € 
         (пројекат за Косово и Метохију) 
288. Александар и Властимир А. /Србија/ - 400 дин. 
289. Liberty trgovina doo /Србија/ - 7.000 дин. 
         (за пројекат „Тројка из блока") 
290. Анонимно /САД/ - 50 € 
291. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
292. Драган З. /Немачка/ - 10 € 
293. Миодраг П. /Република Српска/ - 20 КМ 
294. Protecta El. Services /Аустралија/ - $ 15 
295. Иван А. /САД/ - $ 25 
296. Саша С. /САД/ - $ 30 
297. Срђан П. /САД/ - $ 50 
298. Драгомир С. /Канада/ - $ 50 
299. Татјана М. /САД/ - 10 € 
300. Александар С. /Велика Британија/ - 100 € 
301. Ненад С. /Србија/ - 500 дин. 
302. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
303. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин. 
304. Момчило М. /Србија/ - 2.000 дин. 
305. Весна Н. /Србија/ - 20 € 
306. Ненад С. - 50 € 
307. Анонимно /Велика Британија/ - 10 € 
308. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
309. Црква Свети Ђорђе /Црна Гора/ - 10 € 
310. Анонимно /Словенија/ - 30 € 
311. Анонимно /Француска/ - 30 € 
312. Анонимно /Велика Британија/ - 70 € 
313. Анонимно /Аустрија/ - 56 € 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
314. Братислав и Маријана Ц. /Швајцарска/ - 100CHF 
315. Милан Ђ. /САД/ - $ 20 
316. Ненад М. /САД/ - $ 25 
317. Владимир М. /САД/ - $ 25 
318. Бранко Л. /Србија/ - 2.500 дин. 
319. Телеком Србија-СМС 7763 /Србија/ - 31.300д. 
320. Ђ. Т. /Србија/ - 200.000 дин. 
321. Александар Д. /Република Српска/ - 10 КМ 
322. Момчило П. /Аустрија/ - 39,61 € 
323. Анонимно /Аустрија/ - 30 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
324. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
325. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
326. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
327. Славица П. /САД/ - $ 25 

328. Давид Г. /САД/ - $ 50 
329. ДГ /САД/ - 200 € 
        (пројекат - Васкршња акција) 
330. Оливера С. /Србија/ - 400 дин. 
331. Немања В. /Србија/ - 10 € 
332. Лазар Г. /Велика Британија/ - 15 € 
        (пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
333. Биљана Ц. /Канада/ - 25 € 
334. Бојан Б. - 50 € 
335. Ненад Ђ. /Србија/ - 3.000 дин. 
336. Телеком Србија-СМС 7763 /Србија/ - 49.000 д. 
337. Момчило М. /Велика Британија/ - 25 € 
         (пројекат за Крајину) 
338. Катарина С. /САД/ - 50 € 
         (пројекат - Васкршња акција) 
339. Цветковићи /Канада/ - 50 € 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
340. Александар Ј. /Немачка/ - 300 € 
         (пројекат - Васкршња акција) 
341. Драгана А. - $ 30 
342. Стеван П. /Немачка/ - 50 € 
343. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
344. Немања Н. /Србија/ - 500 дин. 
345. Стефан В. /Србија/ - 1.000 дин. 
346. Недељко Б. /Србија/ - 7.000 дин. 
347. Данијел Ш. /Србија/ - 200 € 
348. Дејан Ђ. /Црна Гора/ - 20 € 
        (пројекат за видео надзору у Гораждевцу) 
349. Анонимно /Италија/ - 15 € 
350. Небојша М. /Србија/ - 15 € 
351. Бране Т. /Република Српска/ - 15 € 
352. Анонимно /Канада/ - 15 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
353. Томислав П. /САД/ - 10 € 
354. Милош П. /Сингапур/ - 10 € 
355. Миленко П. /Велика Британија/ - 20 € 
356. Анонимно /Канада/ - 100 € 
         (пројекат за Републику Српску) 
357. Маргарета Ћ. /Канада/ - 20 € 
358. Недељко П. /САД/ - 30 € 
359. Бојан Н. /Италија/ - 50 € 
360. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
361. Дијана и Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
362. Томислав П. /САД/ - $ 10 
363. Биљана Б. /САД/ - $ 15 
364. Марта С. /Канада/ - $ 25 
365. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25 
366. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 

Списак СЗС 

донатора 



 
 
 

Месечни извештај за април 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 46 

 

367. Срђан М. /САД/ - $ 25 
368. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50 
369. Nick J. /САД/ - $ 25 
370. Виолет В. /САД/ - $ 25 
371. Милорад Б. /САД/ - $ 30 
372. Network for Good /САД/ - $ 222 
373. Удружење Крајишко Прело Чикаго /САД/ - $500 
374. Удружење Крајишко Прело Чикаго /САД/ -  
          $500  (пројекат за Баљаке, из Обровца у 
           Крајини) 
375. Зоран П. /Аустралија/ - 30 € 
376. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
377. СЗС штанд на „Витез фесту" /Србија/ - 5.100дин. 
378. Марко и Никола Р. /Немачка/ - 20 € 
379. Марко Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
380. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
381. Бранислав П. /Србија/ - 6.200 дин. 
382. Жељко Б. /Република Српска/ - 5 € 
383. Милош М. /САД/ - 10 € 
        (пројекат - Васкршња акција) 
384. Анонимно /Холандија/ - 35 € 
385. Влајко Б. /Аустрија/ - 20 € 
386. Joво Д. /Швајцарска/ - 20 CHF 
387. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF 
388. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
389. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 100 CHF 
390. Yvonne M. /Велика Британија/ - $ 25 
391. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
392. Никола М. /САД/ - $ 40 
393. Слободан Боби В. /Канада/ - 30 € 
394. Милош Д. /Србија/ - 500 дин. 
395. Иван М. /Србија/ - 1.500 дин. 
        (пројекат - Васкршња акција) 
396. Ана и Бранислав Б. /Србија/ - 2.000 дин. 
         (пројекат - Васкршња акција) 
397. P.S. Fashion Design /Србија/ - 10.000 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
398. Connest Šped /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
399. Анонимно /Србија/ - 18.000 дин. 
400. Теленор-СМС 7763 /Србија/ - 84.249 дин. 
401. Анонимно /Аустрија/ - 15 € 
402. Анонимно /Канада/ - 30 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
403. Анонимно /Канада/ - 100 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
404. Далибор В. /Шведска/ - 20 € 
405. Срђан Л. /Шведска/ - 50 € 

406. Анонимно /Аустрија/ - 53,5 € 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
407. SZS на 81190 /Немачка/ - 304,55 € 
408. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
409. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF 
410. Биљана Ф. /Швајцарска/ - 50 CHF 
411. Александар П. /Република Српска/ - 20 КМ 
        (пројекат за Поповиће, из Челинца у Р. Српској) 
412. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
413. Бојан Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
414. Анонимно /Србија/ - 2.000 дин. 
415. Сервис компјутера „Xelart" /Србија/ - 2.500 дин. 
         (СЗС донаторска кутија) 
416. Петар Д. /Србија/ - 10.000 дин. 
417. Ана В. /Србија/ - 15 € 
        (пројекат - Васкршња акција) 
418. Анонимно /Канада/ - 15 € 
419. Небојша Ј. /Аустралија/ - 15 € 
         (пројекат - Васкршња акција) 
420. Анонимно /Шведска/ - 100 € 
421. Наташа Л. /Немачка/ - 30 € 
422. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 30 € 
423. Лара С. /Швајцарска/ - 20 CHF 
424. Драган П. /САД/ - $ 25 
425. СД /САД/ - $ 25 
426. Ђорђе С. /Србија/ - 400 дин. 
427. Александар Ж. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (пројекат - Васкршња акција) 
428. Бранка М. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (пројекат - Васкршња акција) 
429. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
430. Бојана Б. /Србија/ - 12.000 дин. 
431. Дражен Г. /Република Српска/ - 50 КМ 
432. ДГ /САД/ - 200 € 
433. Александра Д. /Норвешка/ - 100 € 
         (пројекат - Васкршња акција) 
434. Гордана М. /Србија/ - 50 € 
         (пројекат - Васкршња акција) 
435. Дејан Ш. /Канада/ - 20 € 
436. Миљан Д. /Шведска/ - 20 € 
437. Данијела Ш. /Канада/ - 20 € 
438. Наталья М. /Русија/ - 35 € 
439. Репчанин /Канада/ - 50 € 
440. Милица К. /Канада/ - 150 € 
        (пројекат - Васкршња акција) 
441. Александра П. /Швајцарска/ - 300 € 
442. Марина Г. /Швајцарска/ - 150 € 
        (пројекат - Васкршња акција) 
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443. Љубо С. /Немачка/ - 50 € 
444. Милош М. /Швајцарска/ - 10 CHF 
445. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
446. Protax GMBH /Швајцарска/ - 50 CHF 
447. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
        (за пројекте у Р. Српској и Косову и Метохији) 
448. Јованче Т. /Швајцарска/ - 100 CHF 
449. Јована Попић /Канада/ - $ 150 CAD 
450. Сербоси из Калгарија /Канада/ - $ 180 CAD 
451. Tabatha M. /САД/ - $ 5 
452. Vincent J. /САД/ - $ 10 
453. Милош С. /САД/ - $ 15 
454. Бранкица П. /САД/ - $ 25 
455. Александар Т. /Канада/ - $ 25 
456. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50 
457. Зоран М. /САД/ - $ 100 
 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У АПРИЛУ: 27.421 € 
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Преглед новчаних токова за aприл 2016. године 
 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД ЕУР

Почетно стање – 31.03. 672.136 738 2.110 24.919 2.223 2.348 1.595 14.890
Примљене донације 1.124.699 248 310 1.420 2.529 5.423 1.575 8.382
Трошкови донација 0 0 0 0 0 -71 0 -185

Донирана средства -1.286.950 0 -19.263 0 0 0 0 -10.600
Набавка мешаоне сточне храна за фарму у Прековцу, Косово и Метохија -431.000
Помоћ за породице Миладиновић и Филић, Косово и Метохија - столарија и крава -335.000
Помоћ породицама на Косову и Метохији у склопу Васкршње акције - 1. део -206.000
Помоћ за породицу Стојковић, Извор, Косово и Метохија - намештај за кућу -129.250
Помоћ породицама у Старој Србији (Македонија) -110.700
Помоћ за породицу Тодоровић, Смедеревска Паланка -75.000
Помоћ за породицу Мандић-Ћосовић, Пале, Р.Српска - куповина куће и услуге нотара -19.263
Помоћ за породицу Вујасиновић, Крајина - трактор -2.700
Помоћ за породицу Сладоја, Крајина - куповина бика и пресе за сено -2.000
Помоћ за Котараше, Крајина - три кревета, по два ормара и радна стола -1.100
Помоћ за породицу Симић, Крајина - прикључна фреза за трактор -1.000
Помоћ за породицу Суботић, Крајина - котао за централно грејање у кући -900
Помоћ за породицу Бабић, Крајина - 10 оваца -900
Помоћ за породицу Дамјановић, Крајина - грађевински материјал за свињац -700
Помоћ за породицу Марић, Крајина - грађевински материјал за санацију влаге у кући -500
Помоћ за обнову школе у Усдољу, Крајина - грађевински материјал -500
Помоћ за породицу Кнежевић, Крајина - комбиновани фрижидер -300

Oперативни трошкови -486.005 -11 -378 -166 -109 -969 0 -1.190
Набавка материјала за ормар за потребе СЗС канцеларије -30.270
Израда промотивног материјала за потребе организације -16.962
Уплата горива за обиласке угроженим породицама -15.000
Трошкови штампања плаката за турнире Тројка из блока -14.000
Трошкови штампања плаката и флајера за хуманитарни турнир у Лозници -13.320
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Обреновцу -12.420
Набавка рекламног материјала СЗС (беџеви) -11.900
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Земуну -8.500
Трошкови слања годишњег извештаја СЗС у Аустралију -8.080
Трошкови пута у Гораждевац у склопу акције за видео надзор -6.578
Трошкови турнира Тројка из блока (лопте, везице, селотејп) -5.890
Трошкови испоруке СЗС донаторских кутија у Нови Сад, Ниш и Београд -5.440
Набавка ручног семафора за пројекат Тројка из блока -2.800
Трошкови пута у Руму за пројекат Тројка из блока -2.305
Трошкови обиласка породица у Обреновцу -2.000
Трошкови пута у Обреновац за пројекат Тројка из блока -2.000
Трошкови обиласка породице у Смедеревској Паланци -2.000
Трошкови штампања плаката за турнир Тројка из блока -2.000
Трошкови превоза током промоције турнира Тројка из блока у Земуну -2.000
Трошкови израде СЗС мајци за потребе турнира Тројка из блока у Њујорку -818
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Њујорку -49
Трошкови слања документа за турнир Тројка из блока у Њујорку -13
Трошкови закупа простора за хуманитарно вече у Лозани -162
Трошкови посете породицама у Угљевику и Гламочу -70
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -4.968 -11 -32 -4 -30 -59 -42
Трошкови плата запослених -165.000 -185
Обавезни намети државе на плате запослених -100.802 -91
Трошкови закупа канцеларије у Београду -24.460
Трошкови књиговодства у Србији -8.610
Трошкови закупа магацина у Београду -5.000
Трошкови комуналија канцеларије у Београду -13.700
Наканада за коришћење Вивеум платформе -96
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a -20
Трошкови сервера за слање електронске поште -10
Трошкови СЗС организације ван Србије -30 -32
Трошкови СМС сервиса у Немачкој -49
Трошкови регистрације организације у Канади
Трошкови маркетинга -20 -1.000

Интерни трансфери новца 1.093.265 0 26.383 -11.594 -3.000 -4.500 0 -5.000
Трансфер новца из САД у Србију 480.168 -4.500
Трансфер новца из Аустрије у Србију 613.097 -5.000
Трансфер новца из Швајцарске у Р.Српску 20.536 -11.594
Трансфер новца из Немачке у Р.Српску 5.847 -3.000

Крајње стање – 30.04. 1.117.145 975 9.162 14.579 1.643 2.231 3.170 6.297

САД Канада
Аустрија и 

остале 
Србија Црна Гора

Република 
Српска

Швајцарска Немачка

 

Финансијски 

извештај 



 
 
 

Месечни извештај за април 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 49 

 

Примљене донације из света (број донација у %) 
 

 

 
Број примљених донација из света (више од 5 донација) 

 

ДРЖАВА БРОЈ 
ДОНАЦИЈА 

Србија  130 
Сједињене Америчке Државе 94 

Канада 45 
Немачка 32 
Аустрија  25 

Швајцарска 24 
Аустралија  24 

Република Српска  14 
Велика Британија 9 

Шведска  8 
Холандија  8 
Норвешка 7 
Црна Гора 7 

Словенија 5 

Остале државе 25 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације у 2016. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2016. години 

 

 
 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације за април од 2006. – 2016. године 
 

 
 

Број примљених донација за април 
 од 2006. – 2016. године 

 

 

Финансијски 

извештај 

Финансијски 

извештај 
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Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и 
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ 
породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове 
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света. 
 
1. Путем PayPal система: 
Европа:  szsaustrija@gmail.com 
САД:  szsamerika@gmail.com 
 

2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на 
    званичном сајту организације:  
    www.srbizasrbe.net/donacije 
 

3. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 

4. Донирање путем смс порука: 
- пошаљите поруку na 7763 (у Србији) 
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој) 
 

5. Рачун у Србији: 
Бр. рачуна: 160-279491-71 
BancaIntesa, Београд 
Девизни: IBAN: RS35160005080002381269 
SWIFT: DBDBRSBG 
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija 
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia 
 

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

 

6. Рачун у Аустрији: 
Account: 10364339 BLZ: 32000 
Девизни: IBAN: АT973200000010364339 
SWIFT: RLNWATWW 
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 
 

7. Рачун у Републици Српској: 
Бр. рачуна: 56201281300241-58,  
Девизни: IBAN: BA39 5620 1281 3002 5031 
SWIFT BIC: RAZBBA22 
Customer: Srbi za Srbe, NLB Razvojna banka,  
Dobroslava Jevñevića, Pale 71420 
  

8. Рачун у Немачкој: 
VR Bank 
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2 
BIC: GENODEF1N02 
Customer: Serben für Serben e.v. 
 

9. Рачун  у Црној Гори: 
Бр. рачуна: 510-91548-03 
Девизни: IBAN ME25 5100 0000 0009 1548 03 
SWIFT: CKBCMEPG 
Customer: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe 
Bank: Crnogorska Komercijalna banka 
 

10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com 

 

Могућности 

донирања СЗС 
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Хуманитарна организација  
СРБИ ЗА СРБЕ 

 

www.srbizasrbe.org 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 

Charity organization Serbs for Serbs 
www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE! 
 

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe 
www.srbizasrbe.at 

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

„Хвалите Бога“ – Владика Николај 

 

Хвалите Бога, млади и стари, 

Кнежеви земни и господари, 

Хвалите Сина и Оца вечног, 

И духа Светог Оцу савечног. 

 

Сунце га хвали топлим сијањем,  

Хвалте га и ви добрим владањем. 

Месец и звезде висином лете, 

Ко да их збуни, и с пута смете? 

Светила моћна и звезде мале 

Слушају Бога , и Бога хвале. 


