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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 Август је месец Тројке из блока! Чак 
једанаест турнира одржано је широм српских 
земаља, плус један сестрински турнир Одбојке из 
блока. Паралелно са караваном Тројке из блока, 
стигла је помоћ до дванаест вишедетних породица, 
широм крајева где још увек опстаје наш народ. 
Успели смо и да посетимо неколико породица које ће 
бити у плану за помоћ до краја године. 

Прво ћемо редом истакнути све локације на 
којима су одржани турнири Тројка из блока. 
Република Српска је као и увек оправдала очекивања 
у сваком погледу. Седам турнира одржано је редом 
у: Козарској Дубици (прикупљено 4.267км, 10€ и 
1000 дин.), Лакташима, Приједору, Требињу, 
Власеници, Теслићу  и на крају у Брчком. Раме уз 
раме, са Р. Српском, били су турнири у Црној Гори, 
овога пут на две локације. У Котору је прикупљено 
2.431,50€ док је на још једном сјајном турниру у 
Херцег Новом прикупљено 3.695,66€. На подручју 
централне Србије одржана су два турнира. Први у 
Лозници, где је прикупљено 242.590 дин, и други у 
Параћину где је прикупљено 104.940 дин. 

Као пратеће активности, издвојили би прво 
одржан турнир у Новом Саду – Одбојка из Блока, где 
смо прикупили 12.000 дин. У Бачкој Паланци 
пријатељи организације су поново организовали 
сјајан турнир у баскету, где је прикупљено 110.400 
дин. Пријатељи из Земуна су се одлучили за 
организацију меморијалног турнира у малом 
фудбалу, а сав прикупљени приход у износу од 
70.220 дин је прослеђен нашој организацији. 

У Чикагу као и увек обрадовали су нас наши 
чланови и поштоваоци организације. На новом Серб 
Фест окупљању прикупљено је од донација и продаје 
наших артикала 2.840$. Са друге стране на скромном 
али занимљивом палачинка окупљању, добијено је 
360$ за текуће акције наше организације. 

Настављено је са трендом информативних 
обилазака породица. Посетили смо две породице у 
Црној Гори, на подручју Херцег Новог. Прво је 
посећена породица Милиша са петоро деце, а затим 
и породица Гугољ где самохрани отац брине о 
шесторо деце. Трећа породица која је посећена током 
августа били су Савановићи који живе недалеко од 
Бања Луке, а који броје чак десеторо малолетне деце.  

Активности на пољу помоћи породицама 
започели смо новом акцијом на подручју БЈР 
Македоније где су помогнуте четири породице у 
укупној вредност од 1.626€. Помоћ се огледала 
углавном у набавци беле технике, као и материјала за 
уређење једног купатила.  

У централној Србији испоручили смо велику 
помоћ за пет породица. Редом је прво помогнута 
породица Илић из Земуна са четворо деце. Изграђено 
је купатило у вредности од 106.691 динара. 
Намученој породици Одобаша, самохраној мајци са 
четири сина, помогли смо куповином кревета на 
спрат са душецима, троседа, столица, фрижидера, 
шпорета на дрва, веш машине, тримера, 
грађевинских колица и материјала за купатилске 
инсталације, а све у вредности од 201.903 дин. 
Помоћ је стигла и до Крантића, из Омољице, у којој 
живи четворо малолетне деце. За њих је обезбеђена 
следећа помоћ: кревет на спрат са душецима, 
креветац и душек за бебу, прозор, веш машина, козе 
и материјал за уређење собе, у вредности од 156.362 
дин. Даље обезбеђујемо помоћ Симићима код Уба, 
који имају петоро деце, у виду фрижидера, 
комбинованог шпорета, судопере, кухињских 
елемената, веш машине, туш кабине и довод воде до 
куће са канализацијом, а све у вредности од 
203.750дин. Последња породица на подручју Србије 
за коју је испоручена помоћ током августа, били су 
Богићевићи из Нове Црње. Овој породици, са петоро 
синова, купљена је брикетара у вредности од 187.000 
динара. 

Овог месеца су помогнуте две породице из 
Републике Српске. Прво је помоћ стигла до 
Марковића из Лопара који броје седморо деце. Њима 
смо обезбедили половни трактор са каретом за дрва, 
за шта је издвојено 6.600км. Велика помоћ стигла је 
и до породице Шиник из Градишке, за које смо 
обезбедили, такође, половни трактор са 
утоваривачем ђубрива у вредности од 12.500км. 

Настављамо до краја године са испуњавањем 
зацртаних циљева. Обесправљених и унесрећених 
породица је све више, а деца су та која највише трпе. 
Придружите нам се и помозите сходно својим 
могућностима, како би помоћ коју обезбеђујемо била 
на много вишем нивоу него до сад. 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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У најновијој хуманитарној акцији кроз утврђену 
сталну сарадњу између Хуманитарне организације 
Срби за Србе и Културно информативног центра 
„Спона“ из Скопља, наменски је уручена помоћ за 
четири социјално угрожене породице у БЈР 
Македонији - Бојкићима у Кучевишту на Скопској 
Црној гори, Серафимовићима у Младом 
Нагоричану, Спасићима у Новом селу крај 
Куманова, и самохраној мајци малене Данијеле 
Валентини Цветковски у Кошину у централном 
делу земље. У најновијој акцији помоћи социјално 
угроженим породицама у БЈР Македонији, први 
контигент помоћи који је екипа „Споне“ допремила 
стигао је у село Кучевиште на обронцима Скопске 
Црне горе. И овога пута на услузи и активностима 
на терену од помоћи у целој акцији предано посвећен 
био је Милутин Станчић, уз свесрдну помоћ младе 
сараднице из Кучевишта - Мирјане Нешковић. 
 

 
Помоћ уручрна породици Бојкић 

 
У кући Бојкића тик до зграде сеоске школе, уз 
поздраве и и осмехе добродошлице, помоћ - 
електрични шпорет и машина за прање веша, 
уручена је самохраној мајци Дејани Бојкићу 
укупној вредности од 385 €.  

На почетку видно збуњена, касније знатно 
опуштенија, домаћица осмехом и несхкривеном 
радошћу поклон је примила све време држећи у 
рукама свог двогодишњег сина Луку (2). Не стиди 
се, показује нам негде, нешто у неком његовом 
правцу. Ту су и Дејанин брат и ујак са којима 
заједно живи у кући. Након разговора, 
фотографисања у дворишту, улазимо у кућу са 
високим плафоном. Осетна хладовина „осваја“ у 
одајама дебелих зидова старе куће. На једном зиду 
погледе нам задржава повећа слика манастира 
Хиландар. Поздрављамо се уз констатације и 
прибелешке „инвентара“ шта је друго потребно овој 
породици за неке будуће акције. Скромним додатним 
даровима активниста „Споне“ уручујемо пакете 
производа хемијских средстава за домаћинство, 
пелена и хране. 
 

 
Породица Серафимовић 

 
Другог дана хуманитарне акције „на терену“ 
северног дела Македоније, екипа „Споне, у којој су 
Милутин Станчић, Јелена Брауновић и Драган 
Трајковић циљано одлази у село Младо 
Нагоричане.Са леве стране главног пута од Старог 
Нагоричана према магистрали Куманово - Крива 
Паланка, живи породица Саше и Тијане 
Серафимовић. То је једина српска породица у 
Младом Нагоричану. Снаха, пореклом из села 
Вртогоша са југа Србије. Саша Серафимовић и 
његова супруга Тијана имају кћерке Анастасију (4) 
и Клару (2). 
Упекло сунце, жежи, просто пржи. Возила 
остављамо на главном путу. Осећа се мирис 
испарења узаврелог асфалта. Пешачимо до куће 
домаћина, а комби се пробија прашњавим околним 
прилазом. Дочекује нас лавеж паса „у пару“. Један 
зељов је везан, а други слободно „шета“.  

Помоћ стигла 

у Македонију 
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Обазриво нам прилази подвијеног репа. То је, кажу, 
„добар знак добродошлице“. Дечица у дворишту нас 
дочекују „у трку“, жагором, не марећи за врелину. 
Намсмејана, раздрагана и причљива. Спремно 
одговарају на свако питање. 
 

Испоручујемо Серафимовићима помоћ у виду 
електричног шпорета „Алфа плам“ у вредности од 
204 €. После заједничког фотографисања улазимо у 
кућу и разговарамо о приоритетним потребама за 
додатну помоћ у некој од наредних хуманитарних 
акција, јер ова породица живи у отежаним условима, 
без купатила, опремљене кухиње, а недовољно је и 
кревета за све укућане. Уз искрене осмехе, стисак 
руке у знак захвалности и поздрава, „до скорог 
виђења“, полазимо уз обећање за поновни сусрет, 
када се стекну нови услови за помоћ. Пролазимо 
поред уређене баште крај куће. Иза је стаја и свињац.  
На повратку, свраћамо у Старо Нагоричане на 
обавезну чашицу разговора - “за срећан пут”. 
Испијамо „по једну лозу“ код старог знанца 
Далибора и зацртавамо на списку нове породице 
којима је потребна помоћ у овом крају. Уписано - 
следи нам посета пограничном засеоку Татариновац 
изнад Алгуње. У ново топло летње јутро, у само 
праскозорје, пут нас из Скопља води у околину 
Прилепа. Бистрих видика, и нових погледа на 
крајолике централног дела земље још зарана где 
стижемо најпре до села Дебреште. Не скрећемо 
одмах, код бензинске пумпе, већ на следећем завоју 
улазимо у село. Штрчи у небо џамија са два 
минарета. Турске заставе иистакнуте успут и испред 
џамије, иако у селу живе - Горанци. На неким кућама 
видљиви графити нове албанске партије Беса. У 
Кошину нам је од помоћи као домаћин и водич - 
аутохтони Србин, Јовица Боцевски. У доњој 
махали нам показује гробље и цркву. Он је, каже, 
потомак славног војводе Јована Долгача. Прави 
добродушни, оштроумни сељак, који очито одвећ 
скромно и рекло би се оскудно живи. 
 
А, испорука помоћи у селу је за самохрану мајку 
Валентину Цветковску и њену ћеркицу Данијелу 
(6). Њима смо допремили вредну помоћ у виду 
електричног шпорета, машине за веш и 
усисивача у укупној вредности од 424 €. На крају 
акције помоћи српским породицама у Македонији 
поссетили смо и помогли породицу Спасић у Новом 

селу, на старом путу Кумнаово-Скопље, надонак 
села Матејче, из којег су ратне 2001. у налету 
албанских терористичких групација прогнани сви 
Срби. Родитељи Горан и Соња Спасић имају 
петоро деце: Христијан (9), Луција (8), Илина (7), 
Давид (4) и Данило (1). Велику логистику у овом 
месту пружио је Ненад Станојевић, као и Саша 
Арсић. 
 

 
Валентина и Данијела Цветковски 

 

 
Породица Спасић 

 
За Спасиће смо испоручили неопходан 
грађевински материјал за изградњу купатила у 
кући у вредности од 613 €. Радови су увелико у току 
и ускоро ће купатило бити готово на радост 
родитеља и петоро мале дечице који живе у веома 
тешким условима. Додатне невоље Спасићи су 
имали недавно када су им у пожару изгореле 
помоћне просторије до стаје. 

Помоћ стигла 

у Македонију 
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Дана 25.07.2017. године волонтери Хуманитарне 
орхганизације Срби за Србе из Црне Горе обишли 
су породицу Милиша из мјеста Бијела, у општини 
Херцег Нови. Породицу чине отац Драгослав, мајка 
Ранка и дјеца: Марко (18), Матеј (13), Мила (11), 
близанци Лана (8), Лука (8) који болује од 
церебралне парализе. 
 

 
 

Чланови породице Милиша су подстанари и плаћају 
кирију 150 €. Мајка је незапослена, тако да је 
посвећена максимално домаћинству. Отац Драгослав 
је радио у Бродоградилишту прије стечаја тог 
предузећа, а сада ради повремене послове. Добијају 
надокаду за обољело дјете. 
 

Најстарији син Марко, помаже породици тако што 
ради сезонски као конобар. Њихова највећа мука и 
бол породице Милиша је за сином Луком, око кога 
имају велике трошкове за љекове. 
 

Породици Милиша најпотребније је: наддушек и 
јастук за Луку, 6 метара дрва за огрев, линолеум или 
тепих, школски прибор за сву дјецу,  књиге за VI и 
III разред основне школе, као и књиге за средњу 
школу. 

 
 

 
 

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

СЗС код 

Милиша 
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Крајем јула волонтери Хуманитарне организације 
Срби за Србе Црна Гора обишли су седмочлану 
породицу Гугољ из мјеста Дреновик, општина 
Херцег Нови.  
 
Породицу чине самохрани отац Јован и дјеца: 
Ђорђе (26), Ђорђина (20), Милош (18), Урош 
(17), Мирослава (14)  и Никола (12). Највећи 
проблем породици Гугољ представља стамбени 
простор, јер тренутно живе у 25 m². 
 

 
 

Отац Јово повремено надничи, а велику помоћ има 
од најстаријих синова Ђорђа и Милоша који раде 
повремено код приватника и тако помажу оцу 
финансијски. Са немаштином се боре, како умју и 
знају. Дјеца се баве спортом, тачније рукометом и 
стони тенисом. 

 
 

 
 
Породици Гугољ је најпотребнија помоћ у виду 
доградње нове собе, шпорета, фрижидера, кревета и 
ормара. 
 
Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана. 

СЗС обишли 

Гугоље  у  ЦГ 
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је седмочлану породицу Илић из Земуна, коју је 
претходно посетила почетком маја.  
 
Отац Урош и мајка Николинка, млади брачни пар 
живи поштено, тешко и у љубави одгаја 4 деце. 
Тодор (12), Анастасија (11), Роберт (9) и Никита 
(2) живе са мамом и татом и баком Горданом. 
 

 
Стање купатила приликом прве СЗС посете 

Илићима је уређено купатило, а вредност 
обезбеђеног материјала износила је 106.691 динара. 
Овом приликом упућујемо захвалност учесницима и 
спонзорима турнира Тројка из блока одржаног у 
Земуну на ком су обезбеђена средства за помоћ 
породици Илић, а захваљујемо се и донатору из 
Новог Сада који је поклонио плочице. 
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Илићи добили 

купатило 
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Породица Марковић поред свог трактора 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе помогла је 
деветочлану породицу Марковић која живив у 
Милином селу, 13 километара од  Лопара у 
Републици Српској. Крајем маја посећена је 
породица Марковић, коју чине родитељи Недељко 
и Драгана и 7 дјеце:  Андријана (1997), Алкесандар 
(2000), Александра (2003), Љубица (2005), Валентина 
(2006), Милица (2008) и Немања (2012). 
 

 

Помоћ се огледала у куповини половног трактора 
ИМТ 560 и шумске карете за извлачење и превоз 
дрва. Укупна вредност помоћи износи 6.600 КМ. 
 
Недељко са супругом тренутно школује петоро 
дјеце. Најстарија ћерка се удала, а најстарији син 
помаже родитељима око домаћинства. Донацијом 
трактора омогућн је већи приход у сјечи шуме и 
продаји огревног дрвета. Тата Недељко има у свом 
посједу нешто шуме које жели експлоатисати. Када 
дође до новчаних средстава намјерава од шумског 
газдинства куповати дрво и продавати за огрев. 
 
Уз шумску карету продавац је дао продужетак који 
се може наставити на ову карету или заквачити на 
трактор. Тај прикључак ће му служити да у 
неприступачним дјеловима изнесе малу количину 
дрва, или да продужи карету и сигурно натовари 
већу количину дрва. Уз то му је дао корпу коју може 
заквачити на трактор и вући ситну стоку (свиње, 
овце, теле, козе и сл.) Поред тога, дао му је кајише за 
везање робе (дрва, сијена, сламе и сл.) Показао се 
љубазан када смо објаснили да је отац седморо дјеце. 
Понудио му је да може са времена на вријеме доћи 
код њега да ради у дневницу. Измјенули су бројеве 
телефона. 
 

 
 
Неколико дана после трактора стигла је у 
домаћинство Марковића и шумска карета. 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Трактор за 

Марковиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је породицу Одобаша из Сонте код Апатина, коју је 
претходно посетила средином марта.  
 
Самохрана мајка Душанка подиже четири сина, 
Златка (26), Душка (26), Драгана (20) и најстаријег 
Радислава (29) који живи код баке у Славонији. 
 

 
Златко и Драган са новим креветом на спрат 

 
Породицу су, после много невоља, од истеривања из 
Хрватске, преко Босне и Херцеговине до данашње 
тешке финансијске ситуације, погодиле трагедије: 
Златко има уграђен пејсмејкер и није способан за 
било какав рад, Драган има говорну ману и ишао је у 
школу за децу са посебним потребама, док је Душку 
несрећним случајем воз одсекао обе ноге. 
 
Помоћ породици Одобаша се огледала у набавци 

кревета на спрат са душецима, троседа, 
трпезаријских столица, фрижидера, шпорета на 
дрва, веш машине, тримера, грађевинских 
колица,  као и уређењу купатилских инсталација.  
Укупна вредност помоћи износи 201.903 динара. 
Део средстава за помоћ породици Одобаша 
обезбеђен је на хуманитарном баскет турниру у 
Бачкој Паланци 1. јула. 

 
 

 
Шпорет на дрва и веш машина много ће олакшати 

живот породици Одобаша 

 

 
 

 
Тример и грађевинска колица за самохрану мајку 

Душанку и њене синове 

Помоћ за 

Одобаше 
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је породицу Крантић из Омољице у близини 
Панчева. Породицу Крантић, која је посећена 
средином фебруара, чине бака, тата Златко и мајка 
Тамара и четворо деце. Вукашин (5), Огњен (4), 
Кристина (2) и беба Софија одрастају у тешким 
условима, зато што су оба родитеља незапослена, а 
кућа је недавно претрпела и поплаву. 
 

 
 
Породици Крантић обезбеђени су кревет на спрат 
са душецима, креветац и душек за бебу, прозор, 
веш машина, козе, као и уређење соба (ламинат и 
кречење). Вредност помоћи износи 156.362 динара. 
 
И поред незапослености, породица не прима никакву 
социјалну помоћ, а једини сигуран приход је само 
7.600 динара дечијег додатка месечно. Отац ради 
повремене, сезонске послове, молерај и остале 
физичке радове, али, како је сам рекао, има проблем 
са нередовном наплатом, а сваки посао га кошта зато 
што је најчешће потребно да путује у Београд. 
 
Живе у кући Златкове маме, која живи са њима и 
доста им помаже у одгоју деце.  

Немају земљу, па самим тим ни услове за 
пољопривреду, али имају жељу да обнове 
домаћинство са неколико коза и свиња. Тако да им је 
обезбеђено осам коза и јарац, како би имали сигурну 
храну у кући, и понеки приход. 
 

 
Нова веш машина у домаћинству Крантића 

 

 
 

 
Ћерка Кристина, мајка Тамара и  

синови Вукашин и Огњен 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Стигла помоћ 

код Крантића 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
посјетила је средином маја у Херцеговини, 25 km 
од Требиња, у селу Љубомир, засеок Угарци, 
осмочлану породицу Поповац. Млади барчни пар 
Драган и Марина са своје седморо дјеце су нас 
дочекали. Имају две дјевојчице Николину (9), бебу 
Теодору и пет синова Николу (7), Ђорђа (6), Павла 
(5), Сима (3) и Крста (1). 
 

 
Тата Драган показује синовима нови трактор 

 
Поповци живе од земљорадње. Највише гаје 
кромпир који пласирају по хотелима и ресторанима, 
али све ручно обрађују. Ове године су посијали 300 
kg сјеменског кромпира и надају се да ће имати 5 
тона на јесен. Све ће то ручно окопати, па загрнути и 
на крају повадити. Тежак посао којег се они не 
плаше. Тако да је породици Поповац купљен 

трактор ИМТ 558 са плугом укупне вредности од 
8.000 КМ. 

 
 

Трактору су се највише обрадовали најмалађи Део 
средстава за куповину трактора са плугом породици 
Поповац обезбеђен је од турнира Тројка из блока 
одржаног у Требињу. 
 

 
 

Ове године Хуманитарна организцаија Срби за Србе 
повећала је број активности у Републици Српској и 
куповина трактора са плугом породици Поповац је 
само једна у низу акција које су спроведене. 

Укључите се и ви у наредне акције и донацијама 
помозите да заједно усрећимо и економски ојачамо 
још много вишедетних породица широм Републике 
Српске, од Требиња до Приједора! 

 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Трактор за 

Поповце  
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Представнци Хуманитарне организације Срби за 
Србе обишли су крајем фебруара седмочлану 
породицу Симић из села Шарбане код Уба.  
 
Породицу чине отац Милутин, мајка Драгана и 
петоро деце, Иван (29), Горан (21), Ивана (17), 
Слађана (16) и Милица (13). Симићима је 2016. 
године изгорела цела кућа са свим покућством и од 
тада живе у помоћној кућици са две просторије и 
купатилом, а при томе немају воду у кући. 
 

 
Комбиновани шпорет (плин и струја) уручен је 

породици Симић 

 
Породици Симић обезбеђена је следећа помоћ: 

комбиновани фрижидер, комбиновани шпорет 
(струја и плин), судопера, кухињски елементи, 
веш машина, туш кабина и урађен је довод воде 
до куће и канализација.  
 
Укупна вредност помоћи износи 203.759 динара. 

 
Комбиновани фрижидер, кухињски елементи и 

судопера за Симиће 

 

 
Нова веш машина и туш кабина за породицу Симић 

 
Отац и синови су запослени и породица се издржава 
њиховим радом. Ивана и Слађана иду у школу у 
Ваљеву па ради мањих трошкова тамо и живе, а 
викендом долазе у Шарбане. Родитељима су 
комшије изашле у сусрет и уступиле у својој 
викендици собу за спавање, јер у породичној кући 
Симића имају два лежаја, а пет чланова домаћинства 
радним данима, када дођу сестре број укућана расте 
на седам тако да без комшијске помоћи не би имали 
где да спавају. 
 

 

СЗС помогли 

Симиће 
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У месецу јуну представници Хуманитарне 
организације Срби за Србе обишли су породицу 
Шиник, из Горњег Подградца, 20 километара од 
Градишке, коју чине самохрани отац Ранко и 
петоро деце: Дамјан (14), Андреја (13), Миленко 
(10) и Невена (6) и беба Јован. Мајка Јована умрла 
је на порођају у октобру 2016. године, дарујући 
својој породици дивног дечака Јована.  
 

 

Глава породице Ранко, уз помоћ родбине, бори се да 
својој деци обезбеди бољу будућност и чини све како 
она ни у чему не би оскудевала, али то је некада 
веома тешко јер мора да се брине и о њиховом 
васпитавању, и одласку у школу, и о одећи и обући, 
и о храни. И поред свих проблема, Ранко се не 
предаје! 
 
Ранко нас је замолио да му се обезбеди трактор са 
којим би из једног рејона шуме, који би му доделила 
општина, извлачио дрва, продавао их и остваривао 
приходе, а пошто му је шума близу куће, био би 
много ближе својој деци. 
 
Након прикупљања потребних средстава – 12.500 
конвертибилних марака, која су делимично 
обезбеђена на сјајном турниру Тројка из блока у 
Лакташима, породици Шиник у августу смо купили 
и допремили трактор са предњим утоваривачем и 
утоваривачем стајског ђубрива. 
 

 
Утоваривач стајског ђубрива - тракториски 

прикуључак за породицу Шиник 

 

 

Трактор за 

Шинике 
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Ранку смо испунили жељу, сада ће својим синовима 
и својим ћеркама моћи да обезбеди срећније и 
радосније детињство. 
 

 
Невена Шиник седи у предњем утоваривачу њиховог 

новог трактора 

 

 
Надамо се да ће наша помоћ да унесе мало радости 

у породицу Шиник, након велике туге која их је 

погодила смрћу мајке Јоване 

Породица Шиник је заједничким радом свих нас 
ојачана и надамо се да ће сада бити економски 
стабилна, а вас, наше донаторе, позивамо да својим 
донацијама помогнете да усрећимо још више 
породица и деце у Републици Српској и широм свих 
земаља где живе наши сународници. 
 

 
Фотографија коју нам је послао тата Ранко, на 

којој се види да је већ кренуо да ради  

са својим новим трактором 

 

 

Трактор за 

Шинике 
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У месецу марту чланови организације Срби за 
Србе обишли су породицу Богићевић из Нове 
Црње, коју чине отац Миљан, мајка Биљана и 
петоро синова: Никола (20), Бошко (19), Перо (17), 
Славко (16) и Стојан (14).  
 
Две ћерке су се удале и засновале своје породице и 
Миљан и Биљана већ имају шесторо унучади. 
Богићевићи и њихове ћерке су прави пример како се 
бори да нас буде више у време када у Србији сваке 
године умре 30.000 више људи него што се роди 
беба! 
 

 
 
Богићевићи су веома вредна породица – успели су да 
адаптирају малу и трошну кућу за живот и да 
направе помоћне објекте где држе стоку. Жеља им је 
и да купе и држе овце и да ти објекти буду што 
пунији. Обрађују и окућницу, па и на тај начин 
доприносе свом кућном буџету.  
Синови не чекају да им родитељи све обезбеде, већ 
помажу оцу у надничењу и прикупљању хране за 
стоку. 

 
 
Од ХО Срби за Србе су тражили брикетару, како би 
обезбедили још један приход за своје домаћинство и 
тиме били још економски стабилнији. Захваљујући 
донацијама широм света купљена је брикетара у 
вредности од 187.000 динара и допремљена 
Богићевићима! Тако је помогнута још једна српска 
вишедетна породица, која жели да у потпуности 
стане на ноге и сама себи обезбеђује све што је 
потребно за нормалан живот. 
 

 
 
Још један успех који је постигнут не треба да нас 
задовољи и ту не смемо да станемо, већ морамо још 
јаче да наставимо да радимо и да помогнемо још 
много вишедетних српских породица широм 
Балкана. Ништа од тога неће бити могуће без ваших 
донација, зато се укључите и помозите да, као 
Богићевиће, заједно усрећимо и друге породице! 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Брикетара за 

Богићевиће 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
недавно су обишли дванесточлану породицу 
Савановић из Ивањске код Бањалуке. Млади и 
храбри Жељко (36) и Сузана (32), у времену када 
се људи одлучују да имају једно или двоје деце, 
решили су да оснују велику породицу. Они су 
поносни родитељи чак десеторо деце: Драгане (14), 
Викторије (13), Немање (10), Милане (8), Иване 
(7), Жељке (5), Милана (4), Сунчице (2), и 
близанаца Лане (1) и Ненада (1).  
 

 
 

 

До недавно су живели само од дечијег додатка у 
износу од 140 конвертибилних марака, а од скоро 
отац Жељко се запослио у месари, где зарађује 600 
КМ, што много значи овој породици, али је и даље 
недовољно за све њихове потребе. 
 

 
 

 
 
Савановићима највећи проблем представља то што је 
кућа у којој живе у власништву државе, односно 
локалне пољопривредне школе. На то иде и дуг за 
струју од 1.000 КМ, који сами не могу да плате, и 
кредит од 2.500 КМ који су подигли за најосновније 
животне потребе. 
Проблемима ту није крај. У кући немају воду, па 
онда можете да замислите како је тешко да деца увек 
буду уредна и чиста, а све ствари опране. Кревети у 
којима спавају и ормани у којима држе ствари су 
одавно пропали, па би то хитно требало набавити за 

Савановиће. 

Савановићима 

треба помоћ! 
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Савановићи се боре колико могу, мајка брине о деци, 
отац ради, а држе и краву, која је сада стеона, козе и 
кокошке, па увек имају млека и јаја, а обрађују и 
башту за своје потребе. Дакле, спремни су да засуку 
рукаве и својој деци обезбеде оно најпотребније за 
одрастање. 
 

 
 

 

 
 
Као и много пута до сада, једној вишедетној српској 
породици је потребна помоћ како би стала на ноге и 
скроз преузела судбину у своје руке. Вредни Жељко 
и Сузана то заслужују, а вашим донацијама то врло 
брзо и може да буде остварено! 
 

 
 

 

Савановићима 

треба помоћ! 
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Тројка из блока стигла је и у Лакташе – у петак, 21. 
јула на теренима у строгом центру града одржан је 
турнир на коме су 123 шутера прикупила 790 
марака, а уз помоћ 11 поносних спонзора на челу 
са Спортплус спортском кладионицом, скупљено 
је укупно 3.108 конвертибилне марке за социјално 
угрожене породице! 
 

 
 
Уз велику подршку поносних спонзора и техничких 
спонзора постигнут је велики успех у борби против 
сиромаштва. Лакташи су се уписали у списак 
градова широм Српске Републике који су рекли не 
сиромаштву! Борба на кошаркашким теренима добро 
је позната овом градићу, који је дом КК Игокеа и у 
коме се кошарка воли 365 дана у години. Сада имају 
и један потпуно посебан дан – дан када се кошарком 
боре против сиромаштва!  

Ујединили су се сви – од Општине Лакташи, преко 
угледних привредника, до елитних ресторана и свих 
генерација испод обруча – Лакташи су велики део 
мисије Тројке из блока! 
 

 
 

Прелеп амбијент у главној улици окупио је много 
људи на трибинима који су уживали у вишечасовном 
турниру.  
За нас је химну Републике Српске отпевала наша 
другарица Анастасија, а наш брат Елдорадо је на 
полувремену одреповао неколико својих хитова.  
 
Диџеј Жози Жо био је задужен за добро 
расположење, а младе реперске снаге из Лакташа 
такође су биле са нама на терену и одреповали су 
једну песму коју су спремили посебно за ту прилику 
– посвећену чаролији Тројке из блока. 
 

СПОНЗОРИ:  
 

 Ресторан М&R 
 Еко-бел 
 Милан турс 
 Pop trade 
 Рогић Комерц 
 Општина Лакташи 
 Бутик Радан 
 Специјалистички центар Авала 
 Agrocop 
 Дрвекс 
 Ушће промет 
 Tourist company 

 

Одржан тур. у 

Лакташима 
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ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  
 

 Кошаркашки савез Републике Српске 
 Антикс пицерија 
 Дом културе Лакташи 
 КК Игокеа 
 АД Комуналац 
 Електродистрибуција 
 Будућност Лакташи 
 Бутик Авангарда 

 

Прелеп дан са нама на терену провели су и легенда 
светског рукомета, господин Неђо Јовановић и 
популарни глумац Предраг Васић, познатији као 
Мали Станоје. После дуге и занимљиве борбе, 
упаљени су рефлектори и дошли смо до великог 
финала. Летеле су тројке све прецизније и 
прецизније, а на крају смо добили три победника 
првог турнира у Лакташима. 
 

 

МЕДИЈСКА ПОДРШКА:  
 

 Контакт радио 
 Елта 
 РТРС 
 АТВ 
 БН телевизија 
 Наш реп и наш град 

 

ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:  
 

 Спортплус спортске кладионице 
 Maybach International Group 
 NONSTOP Fitness Serbia 
 Coffee & Love Kitchen 
 Stadion Event Centar 
 ПИП д.о.о. Нови Сад 
 Дизел центар и трговина Милићевић 
 WinWin 

 

 
 

ШАМПИОНИ:  
1. Стефан Грабљић 
2. Александар Батар 
3. Горан Вујановић 

 

 

Одржан тур. у 

Лакташима 



 
 
 

Месечни извештај за август 2017.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 21 

 

 
 

Тројка из блока се вратила у град који држи све 
рекорде Српске Републике – Козарска Дубица још 
једном је била домаћин спортско-хуманитарном 
пројекту који мења свет на боље! 157 тројкаша 
доброг срца прикупили су својим пријавама 916 КМ, 
10 евра и 1.000 динара, а уз помоћ 23 поносна 
спонзора и донатора на челу са Спортплус 
спортском кладионицом скупљено је укупно 
4.267,56 конвертибилних марака, 10 евра и 1000 
динара! 
 

 
 

Борили смо се подно Козаре за бољу будућност 
социјално угрожене породице Гачић из села Марини 
крај Приједора – Дубичани нису остали неми на 
велике проблеме са којима живи ова породица. 
Велика подршка из града који важи за главни град 
Тројке из блока у Српској Републици – препуне 
трибине, спонзорски зид препун застава, све 
генерације на терену и листом сви спортски клубови 
испод кошева! Мисија Тројке из блока живи пуним 
плућима у граду хероја Милана Тепића!  
Град који се поноси са безброј медаља и пехара из 
свих спортова, може да буде поносан и на водеће 
место на светској мапи Тројке из блока! 

 
 
Са нама на терену био је и легенда светског рукомета 
Неђо Јовановић, чије присуство је одушевило 
много младих рукометаша и рукометашица. Предраг 
Васић, познатији као Мали Станоје, поново је био на 
турниру у Козарској Дубици, брат Елдорадо 
наступао је за много одушевљених гостију, а за 
најквалитетнију музику побринуо се диџеј Жози Жо. 
 
Турнир је почео на најлепши могући начин, са 
једном од најлепших песама српског народа – 
химном Републике Српске коју су извеле девојке из 
етно групе Гугутке. На једном посебном столу 
истакнути су били сви пехари које су поосвајали 
наши пријатељи који су нам уједно били и спортска 
подршка у њиховом граду. Диван дан у коме смо 
прославили још једну победу против сиромаштва и 
истакли у први план оно највредније што има сваки 
народ – младе и успешне спортисте! 
 

 
 
СПОНЗОРИ:  

 Општина Козарска Дубица  
 Ланч Бар Маршал  
 Угоститељске Услуге Обућина  
 Пекара Марић  
 Први Мај Д.О.О  

Нови рекорд у 

Козар.  Дубици 
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 Прима С.Т.Р  
 Ауто-Мото Друштво К. Дубица  
 Дуб Гарден  
 Шумил Д.О.О  
 Фит Д.О.О  
 Кафана Стари Багрем  
 Арс Компанија  
 Млијекопродукт 
 Дом здравља Козма и Дамјан  
 Роки Комерц Д.О.О  
 Демсон Босна Д.О.О.  
 Удружење младих Фокус  
 Месница Бекон  

 
ДОНАТОРИ:  

 Кафе Бар Ратни Ветерани  
 Змија комерц Д.О.О.  
 Кафе Бар Домино  
 Етно ресторан Стара Чивија  
 Кафе Бар Визард  

 
ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  

 Кафе Бар Зебрано  
 Роштиљница Силвестер  
 Роштиљница Круна  
 Пицерија Цезар  
 Пекара Марић  
 Туристичка заједница Козарска Дубица 
 Ланч бар Маршал (донаторска кутија) 

 

 
 

ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:  
 Спортплус спортске кладионице 
 Maybach International Group 
 NONSTOP Fitness Serbia 
 Coffee & Love Kitchen 
 Stadion Event Centar 
 ПИП д.о.о. Нови Сад 
 Дизел центар и трговина Милићевић 
 WinWin 

ПРИЈАТЕЉИ ТУРНИРА:  
 

 Ф.К. Борац – Козарска Дубица 
 К.К. Уна – Козарска Дубица  
 Р.К. – Конежопољка Козарска Дубица  
 Р.К. – Козара Козарска Дубица  
 Р.К. Дубица – Козарска Дубица  
 Етно група Гугутка – Козарска Дубица  

 

МЕДИЈСКА ПОДРШКА:  
 

 Наш Реп и Наш Град  
 Јавни сервис РТРС  
 Центар за културу и информисање К.Дубица  
 Радио Феникс 

 
Турнир је трајао преко четири сата, али ни у једном 
тренутку није опало расположење! Етно група 
Гугутке је, испраћена светлосним ефектима момака 
из Дубице, отпевала и неколико песама које су 
запалиле срца присутних – Црвен цвете и Ој, Косово, 
Косово. У правој спортској атмосфери, како и 
доликује граду у коме је спорт суштина живота, 
дошли смо и до финала турнира. Најбољи од 
најхуманијих тројкаша добили су медаље и пехар, а 
сви су отишли кућама обогаћени за предивно 
искуство помагања другима у невољи. 
 

 
 

ШАМПИОНИ:  
 

1. Милош Кос 
2. Драган Пекић 
3. Марко Раниловић 

Нови рекорд у 

Козар.  Дубици 

Нови рекорд у 

Козар.  Дубици 
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У граду Приједору већ деценију живи идеја СРБИ ЗА 
СРБЕ, а сада је на велика врата дошла по први пут и 
Тројка из блока! 234 шутера прикупили су својим 
пријавама 1.261 марака, а уз помоћ 9 поносних 
спонзора и донатора на челу са Спортплус 
спортском кладионицом скупљено је укупно 
1.631,60 конвертибилних марака за породицу 
Гачић из села Марини! 
 

 
 
Приједор је сложно одговорио на мисију Тројке из 
блока и цео град се ујединио да помогне својим 
комшијама! Породица Гачић живи у удаљеном селу 
крај Приједора, и не жели да напусти своју ђедовину 
– Приједорчани су делима показали да ће им помоћи 
да опстану на свом огњишту! Оборени су рекорди 
Српске Републике по броју пријављених шутера, 
а атмосфера на турниру била је таква да је све 
оставила без даха. Препун терен младих људи који 
разумеју идеју СРБИ ЗА СРБЕ најлепша је слика с 
којом смо се срели на нашим турнирима. 

 
 

Град Приједор има много тога чиме се поноси, а сада 
је и поносни рекордер Тројке из блока! Братство 
манастира Клисина својим присуством 
благословило је турнир, а и шутирали су тројке са 
нама. Господин Неђо Јовановић, легенда светског 
рукомета, дружио се са Приједорчанима и 
препричавао младим генерацијама своје успехе, док 
је брат Предраг Васић опет био драг гост на још 
једном спектаклу хуманости, спорта и забаве. Диџеј 
Жози Жо није давао звучницима да одморе, а 
наступио је и локални репер Вуја. 
 

СПОНЗОРИ:  
 

 Роштиљница Бојић 
 Анонимни комшија 
 Приједор путеви 
 Фирма намештаја Виторог 

 

ДОНАТОРИ:  
 

 Пиљара Ана 
 Богојављенски пливачи 
 Тотал Тејић ТВ 
 Кафе бар Камењара 
 Прва српска кафаница 

 

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  
 

 Кошаркашки савез Републике Српске 
 Бутик Авангарда 

 

Сјајан турнир 

у Приједору 
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ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:  
 Спортплус спортске кладионице 
 Maybach International Group 
 NONSTOP Fitness Serbia 
 Coffee & Love Kitchen 
 Stadion Event Centar 
 ПИП д.о.о. Нови Сад 
 Дизел центар и трговина Милићевић 
 WinWin 

 

 
 

МЕДИЈСКА ПОДРШКА:  
 

 РТРС 
 Портал града Приједора 
 prijedor.live 
 Наш Реп и Наш Град 

 

Оборени су рекорди Српске Републике по броју 
шутера, што довољно говори о томе да је била љута 
борба за пехар Тројка из блока. Из Козарске Дубице, 
Бањалуке и околних места, скупило се и старо и 
младо да се бори за титулу најбољег шутера. На 
крају су се три момка изборила са највећим бројем 
кошева. 
 

 
 

 
 

ШАМПИОНИ:  
 

1. Бобан Ђурић 
2. Стефан Марић 
3. Никола Голубовић 

 

БУДИТЕ И ВИ  ДЕО „ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА“! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Сјајан турнир 

у Приједору 
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Други турнир у Требињу одржан је у среду 26. јула – 
114 шутера прикупили су 645 марака, 41 евро и 200 
динара својим пријавама за такмичење у брзом 
шутирању тројки. Уз подршку 12 поносних 
спонзора и донатора на челу са Спортплус 
спортском кладионицом прикупљено је укупно 
1.695 марака, 41 евро и 200 динара! 
 

 
 

Требиње важи за град сунца, али време није било 
наклоњено – сам почетак турнира прекинула је јака 
киша, а у граду је исти дан била организована 
традиционална фудбалска олимпијада. Упркос томе 
– преко 200 људи било је на трибинама и заједно 
смо сачекали да прође киша – појавиле су се две дуге 
на предивном херцеговачком небу и турнир је ипак 
одржан! Велика снага воље оставила је тројкаше на 
терену, а велики број људи нашао је времена да 
прође поред СЦ ,,Срђан Алексић” и да од срца 
донира за боље сутра за породицу Поповац из села 
Љубомир крај Требиња. Добри људи одговорили су 
на идеју СРБИ ЗА СРБЕ и ујединили се како би 
делима показали својим комшијама да нису сами! 

 
 

Незаборавна турнеја по Републици Српској довела је 
и у Требиње господина Неђу Јовановића, легенду 
светског рукомета и младог глумца у успону, 
Предрага Васића – Малог Станоја. Требињци воле 
да се друже и драги су им гости, а посебно тројкаши! 
Плесна група Марис је, након химне Републике 
Српске, извела своје плесне тачке – и то по киши! 
Девојке лављег срца нису хтеле да прекину свој плес 
– невероватна пожртвованост и посвећеност, велика 
љубав за музику и Тројку из блока! Наши пријатељи 
из Локопортала испратили су турнир са овим 
прелепим фотографијама које видите у извештају. 
 

Добар турнир је био још бољи захваљујући 
подршци великог броја поносних спонзора, 
донатора и техничких спонзора којима се и овом 
приликом од срца захваљујемо!  
 

СПОНЗОРИ:  
 

 Пицерија Ел Сашон 
 Ресторан Студенац 
 ТО Требиње 
 Делије ТБЦЗ 

 

ДОНАТОРИ:  
 

 Кафе Кењац 
 Кафе Аззаро 
 Кафе Доџ 
 Спортски бар 
 Пицерија Кансело 
 Мењачница Небац 
 Ресторан Стара Херцеговина 

 

Требиње воли 

„Тројку“ 
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ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  
 

 Кошаркашки савез Републике Српске 
 Тонус теретана 
 Кафе Брко 
 Аћимовић мотел 
 Мишо Брборић 
 Марис плесна група 
 Бутик Авангарда 

 
 

 
 

СПОРТСКА ПОДРШКА:  
 

 ОКК Леотар 
 ФК Леотар 

 

МЕДИЈСКА ПОДРШКА:  
 

 РТРС 
 Локопортал 
 Требиње лајв 
 Наш Реп и Наш Град 

 
 

ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:  
 NONSTOP Fitness Serbia 
 Maybach international group 
 ПИП д.о.о. Нови Сад 
 Дизел центар и трговина Милићевић 
 WinWin 
 Coffee & Love Kitchen 
 Stadion event center 

 

Требиње је град сунца и град срца! Док се спуштала 
прелепа ноћ на најлепши град на свету, турнир 
Тројка из блока је улазио у финале. Најбољи 
требињски тројкаши остали су до самог краја 
турнира да виде ко ће понети ласкаву титулу 
најпрецизнијег. Спортски ривалитет, навијање, сјајна 
музика за коју се побринуо диџеј Жози Жо учинили 
су финале још узбидуљивијим. 
 

 
 

ШАМПИОНИ:  
1. Срђан Миличић 
2. Филип Којовић 
3. Срђан Спаић 

Требиње воли 

„Тројку“ 
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У временском периоду од 13.-19. јула одржан је 

трећи по реду меморијални турнир у фудбалу 
„Немања Љубучић Шваба", на терену рукометног 
клуба „Земун" у Земуну. Надметале су се 23 тима, од 
којих је најбоља била екипа „Тим снова" и заслужено 
однела пехар, док су друго и треће место заузеле 
екипе „Кафана Пукни зоро" и „Семлин". 
 

 
 

Треба напоменути и да је турнир био хуманитарног 
карактера и сав приход који је прикупљен биће 
искоришћен за помоћ породици Туфегџић из 
Мионице. 
 

Током турнира прикупљено је 70.220 динара. 
 

Организатори турнира упућују захвалност 
пријатељима турнира, без којих ништа од овог 
спортског спектакла не би било могуће, а то су: 
 

 Рукометни клуб Земун 
 Бане Наја Грил 
 Мерак трговина 
 Никола промет д.о.о. 

 Кафе пикадо Семлин бар 
 Кафе пицерија Ортак 

 

 
 
 

 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Хум. турнир   

у Земуну 
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Спортско-хуманитарни пројекат који мења свет на 
боље – Тројка из блока – по први пут стигао је и до 
прелепог града Котора у Црној Гори. У четвртак, 27. 
јула, на спортским теренима Плагенти шутирали смо 
тројке са 185 тројкаша доброг срца – прикупљено је 
захваљујући њиховим пријавама 1.081,50 евра, а уз 
помоћ 9 поносних спонзора и донатора скупљено 
је укупно 2.431,50 евра! 
 

 
 
Велика победа против сиромаштва на прелепом 
турниру који је одржан у срцу Боке Которске! 
Терени су били премали да приме све 
заинтересоване који су хтели да виде и осете шта је 
то Тројка из блока. У крају који популарно зову 
Бруклин, чекала је екипа добрих људи који су 
организовали турнир као да је у срцу Новог 
Београда! Уз подршку Црквене општине Котор и 

Делија из Котора – све је ишло лако и лепо! 
Скупљена су значајна средства за социјално 
угрожене породице, али и делима је показано тим 
породицама да нису саме! 
 

 
 

Тројка из блока расте сваког дана, и осваја нове 
победе против сиромаштва – Котор се на најјачи 
могући начин укључио у мисију! Популарни репери, 
млади глумци, много спортиста свих генерација, 
господин Неђо Јовановић, легенда светског 
рукомета, наш брат Предраг Васић – Мали 
Станоје, Жози Жо и најбољи домаћи реп – заједно 
су допринели турниру за памћење!  
 
Дуго још ће се причати о снази Тројке из блока и о 
невероватним стварима које се дешавају испод 
кошаркашких обруча! 

 

 

„Тројка“ у 

Котору 
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Уједињени сви – од три до сто три – провели смо 
диван дан са драгим Которанима и доказали да се све 
може кад се хоће! Прошле године у Црној Гори 
организовали смо први турнир у Херцег Новом, а ове 
године одмах два – опет у Новом и у срцу Котора! 
Права прича која стоји на здравим ногама 
транспарентности и спортског спектакла нашла је 
Боки Которској много савезника! Посебно се 
захваљујемо нашим поносним спонзорима, 
донаторима и техничким спонзорима: 
 

СПОНЗОРИ:  
 Црквена општина Котор 
 Туристичка организација Котор 
 Дирекција за изградњу Котора 
 Hel company 

 

ДОНАТОРИ:  
 Александар Саша Ђурановић 
 Гиљача Љешевић – ресторан Грбаљ 
 Делије Котор 
 Фризерски салон Цомпа 
 Александра Станимировић 

 

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  
 Марко Контић (озвучење) 
 КК Котор 
 Ваја Дујовић 
 Предраг Пеђа Радошевић 
 Вујадин Суботић – Деда Who See 

 

Такмичење је потрајало, али нико се није померио од 
терена! Сво време људи су долазили да учествују на 
турниру, и да својим добротворним прилозима 
помогну борбу за боље сутра. 
 

 
Финалисти првог турнира Тројка из блока у Котору 

 
 

 
 

 
 

ШАМПИОНИ:  
1. Борис Јоличић 
2. Марко Голубић 
3. Александар Милосављевић 

 
Дружење, забава, много тројки, а на крају су била 
три најбоља тројкаша! Честитамо свима који су 
дошли и постали део Тројке из блока, а посебно 
честитамо напрецизнијима! 

„Тројка“ у 

Котору 
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1. јула 2017. на кошаркашким теренима у Бачкој 
Паланци одржан је други по реду хуманитарни 
турнир у баскету 3 на 3 - ове године пријавило се 16 
екипа, а сви учесници постали су део велике мисије 
Тројка из блока и скупили су својим пријавама и 
добровољним донацијама бројних гостију 110.400 
динара! 
 

 
 

Баскеташи доброг срца такмичили су се за титулу 
најбољег, али борили су се и за боље сутра за 
социјално угрожене породице са четворо и више 
деце! 

 

 
 

 
 

Прво место освојила је екипа Че пицерије, друго 
место екипа Спој старости и неискуства, а треће 
место освојила је екипа Кафе Менует. 
 

 
 
Добар баскет, добра забава, и скупљена значајна 
средства у великој борби против сиромаштва! 
Окупљамо се широм света и са заставом Тројка из 
блока мењамо свет на боље! 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Хум. турнир у 

Бачкој Паланци 
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Тројка из блока се вратила у град који је прошле 
године оборио све рекорде – Херцег Нови је био 
домаћин турнира у петак 28. јула, када су се на на 
терену на Карачи окупили добри људи и заједно 
рекли не сиромаштву! 195 шутера прикупили су 
својим пријавама 865,66 евра, а уз помоћ 13 
поносних спонзора прикупљено је укупно 3.695,66 
евра! 
 

 
 
Бисер Боке Которске још једном је прелепо 
одговорио на мисију Тројке из блока. Све генерације, 
од три до сто три године, свештеници из Црквене 
општине Херцег Нови, Делије, кошаркаш Суботић, 
рукометаш Неђо Јовановић, глумац Предраг 
Васић, диџеј Жози Жо – права чаролија састављена 
од хуманости, добре забаве и врхунског спорта. 
Шутирали смо тројке до касно у ноћ, а неколико 
хиљада људи прошло је поред легендарног 
херцегновског терена и испод магичне куле видело 
магичну Тројку из блока. 

Нико није остао равнодушан, а највише тројкаша 
били су најмлађи дечаци и девојчице, који су дошли 
да бодре једни друге, али и да помогну својим 
социјално угроженим вршњацима.  
 
Тројка из блока обилази цео свет али најлепши терен 
на коме је одржан турнир сасвим сигурно је на 
Карачи! 

 

 
 

Диван летњи дан и поред високих температура 
привукао је много драгих гостију, који су дошли из 
свих крајева Црне Горе, Републике Српске и Србије 
да подрже мисију која мења свет на боље! 
 
Враћамо осмехе на лица социјално угрожене дечице 
и кроз спорт и забаву, уз подршку поносних 
спонзора, сваког дана побеђујемо сиромаштво! 
 

 

2. спектакл у 

Херцег Новом 
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На Карачи се игра добар баскет и много момака је 
дошло да се бори за пехар Тројка из блока.  
Све генерације на терену имале су своје фаворите, а 
на крају су најмлађи били и најбољи! Деца су наша 
будућност! 

 

СПОНЗОРИ:  
 

 Сава осигурање 
 Коноба Стара Кућа 
 Кафе бар Рене 
 Дрво арс 
 Капри 
 Аналитика 
 Арицом 
 Network communication 
 Општина Херцег Нови 
 Туристичка организација Херцег Нови 
 Степан Младеновић 
 Лалатовић 
 Милош Вујовић 

 

 
 

ШАМПИОНИ:  
 

1. Андрија Мићуновић 
2. Илија Гардашевић 
3. Ненад Кнежевић 

 

Велико хвала свима који су подржали други турнир у 
Херцег Новом, на челу са поносним спонзорима и 
сјајном екипом људи која је организовала све на 
терену! Тројка из блока сваког дана расте! 

 
 

 
 

 
 

 
 

БУДИТЕ И ВИ  ДЕО „ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА“! 
 

2. спектакл у 

Херцег Новом 
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Мали град великог срца – Власеница – поново је 4. 
августа дочекала Тројку из блока! 102 такмичара 
прикупила су својим пријавама 570 
конвертибилних марака, а уз помоћ поносних 
спонзора, донатора и техничких спонзора 
прикупљено је укупно 1.320 марака за социјално 
угрожене породице! 

 

 
 

Кошаркашки терени СШЦ ,,Милорад Влачић” 
привукли су велики број људи доброг срца, на врх 
брда одакле поглед пуца, под кошаркашке обруче 
који мењају свет на боље! Добра музика привукла је 
цео комшилук, а велика мисија подигла је овај 
градић на ноге. Млада екипа која ради за идеју СРБИ 
ЗА СРБЕ од Власенице до Граца, поново је чврсто 
стала иза својих речи и делима још једном доказала 
братољубље и хуманост. 
 

Са нама се дружио и наш брат Елдорадо, млади 
репер из Лесковца који одушевљено иде са нама и 
прелази стотине и хиљаде километара за боље сутра! 
На самом почетку наступила су деца из КУД ,,Свети 
Сава” Власеница и песмом и игром започели смо 
још један турнир у Српској Републици! 

 

 
 

За комплетан музички програм побринуо се брат 
Едлорадо и управо је овај спој традиционалног и 
модерног једна од оригиналних вредности Тројке из 
блока! Смењивали су се на линији за три поена 
најбољи шутери у овом делу Републике Српске и 
свима су нам приредили спектакл за памћење! Сви у 
Власеници знали су за турнир, а ко је могао дошао је 
и на терен!  
 
На тај начин, међу људима је, и ван терена, заживела 
идеја – НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

 

 

„Тројка“  у 

Власеници 
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СПОНЗОРИ:  
 

 Ермико 
 Графоарт Бобар 
 Дрмоњић Милош 

 

ДОНАТОРИ:  
 

 Технометал 
 Савком 
 Аутошкола Зока 
 Кладионица Betlive 
 Кладионица Спорт 
 Клуб Sky 
 Гвожђара 

 
 

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  
 

 Кошаркашки савез Републике Српске 
 Хотел М 
 Огњиште Боема 
 СШЦ ,,Милорад Влачић” 
 Бутик Авангарда 
 КУД ,,Свети Сава” Власеница 

 

МЕДИЈСКА ПОДРШКА:  
 

 РТРС 
 БН телевизија 
 Наш Реп и Наш Град 

 

ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:  
 Спортплус спортске кладионице 
 NONSTOP Fitness Serbia 
 Maybach international group 
 ПИП д.о.о. Нови Сад 
 Дизел центар и трговина Милићевић 
 WinWin 
 Coffee & Love Kitchen 
 Stadion event center 

 

Након ватреног наступа Елдорада и говора којим је 
потресао све присутне, прешли смо на велико 
финале. Посебно нам је драго што је једна дама 
освојила турнир! Много девојака које се 
професионално баве кошарком дошле су да се 
такмиче, а једна од њих је освојила пехар Тројка из 
блока! 

 

 
 

 
 

ШАМПИОНИ:  
1. Анђела Делић 
2. Урош Жугић 
3. Славко Пешић 

 

 
 

Велико БРАВО за све у Власеници, а посебно на 
најлепшу освајачицу ове сезоне! 

„Тројка“  у 

Власеници 
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Теслић је оборио све рекорде Тројке из блока! У 
недељу, 6. августа, у СРЦ Радолинка у Теслићу, 
одржан је турнир за памћење – невероватних 325 
шутера донирали су 2.370 марака, а још 
невероватнијих 85 поносних спонзора, донатора, 
техничких спонзора и медијских и спортских 
покровитеља заједничким снагама скупили су 8.832 
конвертибилне марке!  
 

 
 

Шеста сезона је најуспешнија сезона икада, а сада 
имамо и најбољи турнир свих времена! 
Најтемељнија организација турнира до сада довела је 
до највећег успеха – ујединио се цео град за помоћ 
породици Миљић која има шесторо деце! Велику 
снагу показао је овај градић у срцу Српске 
Републике и велику вољу за борбу против 
сиромаштва! Велики турнир на полигонима на 
отвореном спречила је јака киша, па је спектакл 
пребачен у СРЦ Радолинка, а једно је сигурно – број 
шутера попео би се и до 500! Толика подршка за 
Тројку из блока заиста је оставила целу нашу 
хуманитарну породицу веома пријатно изненађену! 

Титулу најбољег носиће Теслић и дуго ће проћи 
док неки град не освоји ово престижно место! 
Отворили смо турнир на најлепши могући начин – са 
химном Републике Српске коју је за нас извела наша 
другарица Кристина из СКПД Просвјета, а онда је 
уследила права свечаност – играо се фолклор који је 
одушевио све присутне. 
 

 
 

Малишани из породице Миљић шутирали су прве 
тројке на једном кошу, а на другом кошу је била 
реперска тројка – браћа Млата и Цобран из Сик 
тача и брат Елдорадо! Спој традиције и модерног, 
фолклора и хипхопа, хуманости и забаве – чаролија 
Тројка из блока! 

 

Са нама су били и петлићи из ФК Пролетера који су 
дошли са медаљама директно са турнира, па су тако 
и шутирали тројке и подржали велику мисију наши 
мали другари фудбалери тројкаши. Апсолутно сви 
спортски клубови из Теслића стали су иза пројекта 
који мења свет на боље – Теслић је тврђава Тројка из 
блока! 

 

 

„Тројка“  у 

Теслићу  
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Идеја СРБИ ЗА СРБЕ живеће у овом граду 365 дана 
у години зато што је невероватна екипа на терену! 
Схватили су да је борба против сиромаштва велики 
приоритет за наш народ и стали у ред витезова 
Тројке из блока! Организовали су два Хуманитарна 
триатлона и турнира у шаху, и наставили су одмах 
после турнира да скупљају средства за следећу 
годину! Велико ХВАЛА поносним спонзорима, 
донаторима, техничким спонзорима и медијским 
и спортским покровитељима: 

 

СПОНЗОРИ:  
 Црква Светог Илије 
 Тексима 
 Стоматолошка ординација Др Софрић 
 Фризерски салон Слава 
 Геофон 
 Ауто сервис и дијелови Топић 
 Еуростар камен д.о.о. 
 Боје и лакови Колор 
 Екстрапром 
 Елинг инжињеринг 
 Иванић д.о.о. 
 Теком 
 Туристичка организација општине Теслић 
 Бродвеј 
 Удружење добровољних давалаца крви 

Теслић 
 Општина Теслић 
 Нискоградња 
 Пекара Рељић 
 Месница Багић 
 Дрвопрерада Смиљанић 
 Пекара Даша 
 Црквена општина Теслић 

 

ДОНАТОРИ:  
 

 Аутомеханичарска радња Борић 
 Кумал 
 Меганет 
 Младен Јурошевић 
 Трифке 
 Ресторан Екс – Рељић Бобан 
 Кафе бар Амбасада – Перановић Ангелина 
 Фризерски салон М&Р 
 Крунослав Ковачевић 
 Грађевинска механизација – Игњић 
 Породица Бебић 

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  
 Дестилација 
 КК WBS Теслић 
 Спортски центар Радолинка 
 Туристичка организација општине Теслић 
 Бањалучка пивара 
 Бања Брућица 
 КП Комуналац 
 Салдатура 
 Декор 
 Делта прес – штампарија 
 Витинка 
 Хотел Хајдучке воде 
 Антеш трговине 
 Кафе бар Бриљантин 
 Ђорђе Шкребић и Бојан Поповић 
 Срђан Марковић 
 ТЦ Злата 
 Елград 
 Сантос 
 Ристић – БДМ 
 Фагус 
 Васелић 
 Каменорезац Липовчић 
 Ефект – Мићо Готовац 
 Хромиш 
 Интерлигнум 
 Свето Радешић 
 Натура 

 

 
 
МЕДИЈСКА ПОДРШКА:  

 Елта ТВ 
 Студио М 
 Наш Реп и Наш Град 
 Теслићке новине 
 Теслић онлајн 
 Теслић старосједиоци 
 КомТел 

„Тројка“  у 

Теслићу  
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СПОРТСКА ПОДРШКА:  
 КК Теслић 
 Школа фудбала Пролетер 
 Фудбалска академија Спортинг 
 ФК Минерал 
 ФК Пролетер 
 ЖРК Борја 
 Рукометни клуб Теслић 
 Карате клуб Сошин 
 Шаховски клуб Младост 
 БЈЈ Панда 
 Клуб борилачких вјештина Spartan gym 
 СПКД Просвјета 
 Српско соколско друштво Свети Петар 

Цетињски 
 Светосавска омладинска заједница Теслић 
 Коло српских сестара Теслић 
 ПД Адреналин 
 Плесна група С.И.Т. 

 
 

ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:  
 Спортплус спортске кладионице 
 NONSTOP Fitness Serbia 
 Maybach international group 
 ПИП д.о.о. Нови Сад 
 Дизел центар и трговина Милићевић 
 WinWin 
 Coffee & Love Kitchen 
 Stadion event center 

 

Неколико сати трајало је надметање у брзом 
шутирању тројки. Све генерације бориле су се за 
боље сутра, а чекао се победник који ће освојити 
пехар. Озбиљно такмичење отишло је до великог 
финала, пред публиком која је до касне вечери 
остала да подржи први спектакл у њиховом граду! 
Дуго ће памтити Тројку из блока, а најдуже ће је 
памтити шампиони! 

 

ШАМПИОНИ:  
 

1. Никола Станишић 
2. Младен Маркочевић 
3. Драгиша Борић 

 

Овај турнир направио је велику разлику и поставио 
нове стандарде – видели смо снагу Тројке из блока у 
пуном сјају! 
  

 

 

 
 

Невероватне бројке доста говоре – али треба и лично 
доживети такав спектакл да би се стекао потпун 
утисак! Догодине у Теслићу! ПОЗДРАВ ИЗ 
ТВРЂАВЕ ТРОЈКА ИЗ БЛОКА 

 

 

„Тројка“  у 

Теслићу  
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Тројка из блока стигла је и до Параћина, у петак 11. 
августа – 70 шутера и много више радозналих 
гостију дочекали су пројекат који мења свет на боље, 
а скупљено је уз помоћ пријава и добротворних 
прилога 21.940 динара!  
 
Подршка за мисију борбе против сиромаштва стигла 
је од 10 поносних спонзора, донатора и техничких 
спонзора који су  довели до укупно скупљених 
104.940 динара! 

 

 
 

Параћин је постао део градова широм света који се 
боре за боље сутра за социјално угрожене малишане 
– малишани су и чинили највећи део публике и 
такмичара, од пионира локалног кошаркашког клуба, 
до малих тројкаша из краја. Кошаркашки терени 
месне заједнице Глождак по први пут били су 
домаћин једног оваквог спектакла, па су дошли људи 
свих генерација да виде шта је то Тројка из блока! 

 
Голден бој и Тасман код записничког стола 

 
Слушали смо светске хитове које је за нас пуштао 
локални диџеј Голден бој, а на турниру је по први 
пут наступио – репер Тасман! Тасман је један 
потпуно посебан репер за нашу организацију, зато 
што нам је посветио једну песму – СРБИ ЗА СРБЕ, 
СВИ ЗАЈЕДНО КО ЈЕДАН! Одјекивали су ове 
речи и носио их је ветар око целог света, а уживо 
преко интернета, пратили су спектакл наши верни 
саборци и донатори. 
 

Посебно се захваљујемо поносним спонзорима, 
донаторима и техничким спонзорима:  
 
СПОНЗОРИ:  

 Дрен апотека 
 Канал М 
 Еуролин Параћин 
 Централ кафе 
 Адвокатска канцеларија Симић 

 

ДОНАТОРИ:  
 Љуба инвест 
 Маркет Јагодњак 
 Pre Press 
 Fun travel agency 
 УТР ,,А.МР.” 
 Гвожђара Вулетић 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Прва „Тројка“  

у Параћину  
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ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  
 

 Апис пицерија 
 Бензинска пумпа Frosinone 
 Орвеа 
 Хотел Петрус 

 

ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:  
 

 NONSTOP Fitness Serbia 
 Maybach international group 
 ПИП д.о.о. Нови Сад 
 Дизел центар и трговина Милићевић 
 WinWin 
 Coffee & Love Kitchen 
 Stadion event center 
 Спортплус спортске кладионице 

 

 
 

Јак ветар дочекао нас је у финалу, мрежице на кошу 
број један нису издржале, али тројкаши доброг срца 
борили су се до последње лопте!  
 
Такмичење се приближило крају, а велико финале 
донело је титулу тројици најбољих тројкаша! 
 

 
 

 
 
ШАМПИОНИ: 
  

1. Марко Лукић 
2. Немања Петковић 
3. Никола Богдановић 

 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СЕБИ ЗА СРБЕ 

Прва „Тројка“  

у Параћину  
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Спортско-хуманитарни пројекат Тројка из блока 
стигао је премијерно и у Брчко у недељу 13. 
августа! Настављен је сјајан низ турнира – 160 
шутера прикупили су 1.923 KM а уз помоћ 18 
поносних спонзора, донатора и техничких спонзора 
скупљено је укупно 4.273 КМ за социјално 
угрожену породицу Божић. 
 

 
 
Турнири који широм света уједињују људе доброг 
срца стигли су и у срце Брчко дистрикта – на сред 
главне улице, на Тргу младих, одржано је такмичење 
у брзом шутирању тројки! Кош који је обезбедио 
поносни спонзор господин Перендија, био је центар 
сјајне манифестације која је трајала више од три сата 
и која је одушевила више од хиљаду пролазника! 
Једна од најатрактивнијих и најлепших локација на 
којима је одржан турнир, а на њему је и публика 
била једна од најсрчанијих и најгласнијих икада! 
Поздрављали су сваки кош са много узвика, а са 
нама су се дружили сви од три до сто три године, од 
најмлађих тројкаша до храбрих трудница и угледних 
старијих грађана. 

 
 

Турнир су шутевима отворили господин Суботић у 
име градоначелника Града Брчког, легенда светског 
рукомета Неђо Јовановић, и легенда 
новобеоградског асфалта, број један међу млађим 
реперима Србије, Републике Српске и региона 
Марлон Брутал. Јако добра екипа дочекала је наш 
турнир и главна улица на пар сати се претворила у 
кошаркашку арену светског гласа! 

 

 
 

Летеле су тројке за боље сутра, летеле су за помоћ 
социјално угроженим малишанима – свако од нас 
дао је по мало и заједно смо учинили много! Велико 
хвала публици која је неколико сати стајала са нама 
и бодрила све такмичаре!  
 
Велико хвала иде и нашим поносним спонзорима, 
донаторима и техничким спонзорима: 
 

Чаролија 

„Тројке“-Брчко   
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СПОНЗОРИ:  
 Фер плеј кладионице 
 Брчко гас осигурање 
 Апотека Здравље 
 Нула49.ком 
 Фризерски салон Заре 
 Салон за вјенчања Бранком 
 Удружење грађана Принцип 
 Градња ДМД д.о.о. 
 IEG 

 

ДОНАТОРИ:  
 Златара Голдштајн 
 Ауто-дијелови Заки 

 

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  
 Миленко Перендија 
 Цвијан Пајкановић 

 

МЕДИЈСКИ СПОНЗОРИ:  
 РТРС 
 БН телевизија 
 Нула49.ком 
 Град Брчко 
 Наш Реп и Наш Град 

 

ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:  
 Спортплус спортске кладионице 
 NONSTOP Fitness Serbia 
 Maybach international group 
 ПИП д.о.о. Нови Сад 
 Дизел центар и трговина Милићевић 
 WinWin 
 Coffee & Love Kitchen 
 Stadion event center 

 

 

Марлон Кустурица и Брчко прскалица (Фото: 
Град Брчко) Док се спуштало дивно вече, палила се 
прелепа улична расвета на Тргу младих, а уз јаке 
стихове Марлона Брутала, дошли смо и до великог 
финала. Спектакл су испратили момци из Брчког са 
светлосним ефектима, реп, улични баскет, хуманост 
на делу – чаролија Тројка из блока! 

 

 
 

Финалисти А у финалу – чак два омладинца 
локалног КК Лавови Брчко, а један од њих је и 
освојио турнир! Петар Стевановић је шампион 
првог турнира у Брчком, и најмлађи шампион икада 
на нашим турнирима – има само дванаест година! 

 

 
Неђо Јовановић са шампионима 

 

Брчко нас је оставило без даха – дивна публика, 
сјајна подршка, градска екипа која је препознала 
нашу велику мисију и подржала борбу против 
сиромаштва! Сви смо шутирали тројке за боље сутра 
и отворили простор за још много турнира у срцу 
градског језгра, на трговима и главним градским 
улицама! 

 

Чаролија 

„Тројке“-Брчко   
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Хуманитарна организација „Срби за Србе“ 
спојила је оно најбоље у нашем народу, комшијску 
солидарност и спорт, и успела од 2005. године да 
прикупи више од два милиона евра који су 
директно преусмерени за 1.700 породица у региону 
са више од једанаест хиљада деце. 
 

Савремени млад човек време проводи на глобалним 
мрежама, на тастатури и кликом миша износи идеје 
о бољем, хуманијем свету. Међутим, док „лајкује“ и 
„шерује“ апеле за помоћ, у пракси су све ређи 
примери истинске помоћи ближњима. Овај 
стереотип у последњој деценији руше млади људи 
који велику енергију поклањају хуманој мисији 
и помоћи српским породицама у целом региону. 
Хуманитарна организација „Срби за Србе“ спојила је 
оно најбоље у нашем народу, комшијску 
солидарност и спорт, и успела од 2005. године 
да прикупи више од два милиона евра који су 
директно преусмерени за 1.700 породица у региону 
са више од једанаест хиљада деце. 
 

 
Сара Аритоновић и њена породица из Великог 

Ропотова на Косову и Метохији добила је од 

организације "Срби за Србе" краву која се отелила 
када су је довезли на њено имање 

Све је почело у дијаспори, када се група пријатеља 
окупила како би скупила новац за једну породицу 
у матици која има пуно деце. Акције се шире, а у 
фокусу су породице са четворо и више деце. 
 
„Међутим схватили смо да је помоћ неопходна 
и мањим породицама на простору Крајине, Косова 
и Метохије, Федерације Босне и Херцеговине, 
Македоније, Црне Горе. У тим крајевима, нажалост, 
живи јако мали број српских породица. Желимо 
да их охрабримо да ту остану, да опстану на својој 
земљи, на вековним огњиштима, ту смо за њих као 
братска подршка. Сарађујемо са свештеницима 
и монасима Српске православне цркве, са 
мештанима, центрима за социјални рад, другим 
хуманитарним организацијама и медијима. Када 
сазнамо коме је помоћ потребна, прво обиђемо те 
људе, да видимо шта им је најпотребније“, каже 
за Спутњик Игор Рашула председник хуманитарне 
организације „Срби за Србе“. Ови млади људи 
изузетно су активни на простору Косова 
и Метохије, где су проширили своје деловање, па 
практично раде посао државе помажући великим 
пројектима целу српску заједницу, довели су воду 
у већину кућа у Метохији, обновили вртиће. 

 

Саговорник Спутњика не жели да акције „Срба 
за Србе“ дефинише на овај начин. Држава, има 
друге приоритете, велики број људи којима 
исплаћује социјалну помоћ, запослених 
у институцијама, међутим, у селима јужно од 
Косовске Митровице ситуација је јако тешка. „Ту 
ми наступамо“, каже Рашула.  
 

 
Захвалница једне од помогнутих породица 

СЗС  раде 

државни посао  
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„Превасходно желимо да људи раде, то је основни 
императив наше организације, да не будемо замена 
Црвеном крсту, желимо да људи живе од свог рада, 
на својој земљи. Највише им помажемо 
допремањем стоке, крава, оваца, коза, ситне 
живине. Велики број породица тражи помоћ у виду 
грађевинског материјала. Обновили смо велики број 
кућа, а неке и изградили из темеља, такође 
за породице са више деце. Више десетина села смо 
потпуно опремили системима за допремање пијаће 
воде. Трудимо се да помогнемо читавим 
заједницама у Великој Хочи, Ораховцу, Осојану, 
Гораждевцу, допремили смо пољопривредну 
механизацију коју може да користи двадесет 
или тридесет породица. Они који су остали имају 
пуно земље, желели смо да помогнемо да је 
обрађују, тамо где је колико-толико безбедно“, 
објашњава први човек организације за Спутњик. 
 

Домаћинима који су остали или су се после рата 
вратили на своју земљу довољан је мали подстицај 
да почну озбиљно да стварају, закључак је чланова 
ове необичне организације, који не само 
да прикупљају донације (где је отишао сваки динар 
или долар могуће је у сваком тренутку видети 
на сајту организације) већ са засуканим рукавима 
учествују у обнови кућа. Добро се добрим враћа, 
али се и множи, каже Рашула.  
 
„Једној породици у Крајини купили смо десетак 
оваца. Кад смо дошли након неколико година, 
затекли смо огромно стадо. То су изузетно вредни, 
радни људи. Велики број њих је после донације 
наше организације животиње проследио даље, 
другим породицама. Тако стварамо ланац 
доброчинства који се шири већ дванаест година, 
почев од наших људи из дијаспоре преко Београда, 
Новог Сада, Ниша, Бањалуке, Херцег Новог, преко 
целог света“, каже Рашула. 
 

По узору на НБА такмичење у шутирању тројки, 
„Срби за Србе“ организују турнир на коме се такође 
прикупљају донације за породице широм региона. На 
идеју су дошли размишљајући о томе колико су 
Срби познати по тројкама које су им донеле највеће 
трофеје. Тројка је некако усађена у наш народ као 
победнички шут, каже саговорник Спутњика. 
 
 

 
Благослов Патријарха Иринеја 

 
„Повезали смо спорт и музику, у почетку су само 
шутери плаћали котизацију, а затим су се укључиле 
и фирме које сада уплаћују озбиљне износе. 
Одржали смо више од 110 турнира за пет година, 
у Србији, на Косову и Метохији у Републици 
Српској, Црној Гори, Аустрији, Швајцарској, 
Америци, Канади, па и у Аустралији. На турнирима 
се не окупљају само Срби, већ људи који желе да се 
забаве и некоме помогну, добри људи. Помажу 
и куповином мајица које штампамо“, објашњава 
Рашула. 
 
Колико овај вид забаве може да помогне угроженима 
говори и последњи пример турнира у Руми, где је за 
једну породицу са много деце прикупљено 525 
хиљада динара. Ови млади људи очекују да ће 
„Тројка из блока“ и ове године у септембру 
на Калемегдану традиционално окупити највише 
учесника и новца за оне којима је помоћ 
најпотребнија. 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

СЗС  раде 

државни посао  
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Већ другу годину заредом, огранак Хуманитарне 
организације Срби за Србе из Чикага,  учествовао 
је на годишњем Серб Фесту, који је организовала 
СПЦ Светог Васкрсења у Чикагу, која је домаћин 
овог фестивала од 1991. године. 
 

 
 
Тешко је рећи да ли је због лепог времена, или неке 
чаролије у ваздуху, али овај фестивал је био најбоље 
посећен у последњих неколико деценија.  
 
Сва три дана фестивала су била препуна радосних 
посетилаца. 
 

 
 

 
 
Срби за Србе штанд је био врло посећен и био 
централна тачка за многе добре разговоре и 
дискусије. Заједно са прикупљањем донација и 
продајом мајица, уручено је много примерака нашег 
годишњег финансијског извештаја за 2016. годину. 
Непрекидно су се приказивали видео снимци 
завршених хуманитарних пројеката. Све у свему, 
скупили смо невероватаних $2.840 донација за три 
дана манифестације. Били смо заиста дирнути 
дарежљивошћу и ентузијазмом људи који прате рад 
организације Срби за Србе. Многи су се понудили да 
помогну и изразили су интересовање да постану 
волонтери наше организације. 
 
Неки од посетилаца су питали како могу да помогну  
акције за прикупљање већих финансијских седстава, 
а неки су се понудили да самостално организују 
своје акције за скупљање донација. Питали су да ли 
можемо да ставимо кутије за донације у њиховим 
парохијским црквама, а многи посетиоци су имали 
препоруке о томе како и где можемо да помогнемо. 
Сви ови предлози су нам веома корисни, а ми ћемо 
се потрудити да искористимо ове идеје у најкраћем 
могућем року. 
 
У међувремену, желели бисмо да кажемо велико 
ХВАЛА свима који су одвојили време да сврате до 
штанда Хуманитарне организације Срби за Србе, као 
и свима који су дали донације. Ваша подршка је од 
кључног значаја за наш рад и заиста ценимо ваше 
поверење у организацију Срби за Србе. Ми ћемо 
наставити да помажемо угрожене српске породице са 
још већим еланом. 
 

Поздрав из Чикага!  
СЗС Америка 
 

СЗС на Серб 

Фесту у Чикагу  
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У четвртак, 18. августа 2017. најновији члан 
Хуманитарне организације Срби за Србе из САД, 
Теодора Љубоја, топло је угостила своју прву 
Палачинка журку у околини Чикага. Гости су 
уживали у укусној храни и палачинкама уз пријатну 
музику. 
 

 
 

 
 
Омладина је упозната о организацији и њеном 
хуманитарном раду, такође су гледали дирљиве СЗС 
снимке са испоруке помоћи социјално угроженим 
породицама. Ово је њих навело да се више 
заинтересују за организацију. Овај догађај је био 
веома успешан да се шири реч о СЗС.  

Љубазни пријатељи и породица су прикупили $360 
у настојању да помажу нашој деци у матици. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Хум. палчинке 

у Чикагу  
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Спортско-хуманитарни турнир Одбојка из блока 
одржан је по трећи пут, а први пут на новосадском 
купалишту Штранд, на ком је учествовало осам 
екипа. Тимови су се такмичили по веома лошем 
времену у недељу 20. августа, и том приликом је 
прикупљено 12.000 динара донација. 
 

 
 
Екипе које су чинили две девојке и један мушкарац 
бориле су се за пехар Одбојка из блока, а кроз 
врхунски спорт борили су се и за бољу будућност 
социјално угрожених породица. 
 
Велико хвала пријатељима из ЈКП Градско 
зеленило које је надлежно за плажу Штранд, јер су 
омогућили да се на теренима за одбојку на песку 
одржи хуманитарни турнир као и техничком 
спонзору кафићу Оркус на шпицу купалишта. Ни 
киша ни повремени јак ветар нису могли спречити 
истинске заљубљенике у одбојку да дођу и да се 
такмиче и да покажу угроженим породицама да нису 
саме. 

 
 
Идеја турнира је била да свака пријављена екипа да 
одигра више утакмица, тако да је направљен систем 
од 8 екипа, подељене у две група по четри екипе, где 
је свака екипа играла минимум три утакмице у 
групи. Најбоље две екипе из групе пласирале су се у 
полуфинале, тачније у борбу за медаље. 
 
Посебну захвалност упућујемо и судијама које су 
помогле да турнир прође без грешке. 
 

 
 
А група:  

1. Љовисна 
2. Дунавци 
3. Еустахије Брзић 
4. Љубина деца 

 
Б група:  

1. Дрим биг 
2. Рековалесценти 
3. Вране 
4. И мирис и укус 

„Одбојка из 

блока“ у НС  
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Подршку турниру дао је и прослављени одбојкашки 

репрезентативац Андрија Герић 

 
После борбе по групама дошли смо и до три 
најбоље екипе:  

1. Дунавци 
2. Дрим биг 
3. Љовисна 

 

 
Победничка екипа Дунавци 

 

 
Друго место је заузела екипа Дрим биг 

 
Треће место припало је екипи Љовисна 

 

 
За одличну атмосферу побринуо се Ди џеј Сића 

 

 
 
Честитамо победницима који су нас све одушевили 
упорношћу и показаним знањем одбојке, и честитамо 
свима који су одвојили време и посветили се борби 
против сиромаштва! 
 

„Одбојка из 

блока“ у НС  
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Други турнир Тројка из блока у Лозници окупио је 
људе добре воље у СЦ Лагатор – 86 шутера су 
својим прилозима прикупили 50.388 динара, а уз 
помоћ 23 поносна спонзора, донатора и техничка 
спонзора прикупљено је укупно 242.590 динара за 
социјално угрожену породицу Поповић из села 
Воћњак крај Лознице. 
 

 
 
У Лозници живи идеја СРБИ ЗА СРБЕ – ове године 
организован је 3. Васкршњи хуманитарни дерби у 
фудбалу, 1. турнир у ПЕС-у, а сада и друга успешна 
Тројка из блока! Окупљају се људи у велику мисију 
која се широм света бори против сиромаштва! Сјајна 
екипа људи из Лознице организовала је много 
великих победа против највећег зла данашњице. У 
духу саборништва и братске љубави још једном смо 
се окупили на кошаркашким теренима и показали да 
се све може кад се Срби сложе!  

Са нама су се дружили и легенда светског рукомета 
господин Неђо Јовановић, легенда новобеоградског 
реп звука Марлон Брутал и популарни певач и наш 
дугогодишњи пријатељ Марко Булат, који је чак 
пробио свој пут и до финала! 
 

 
 

Сјајна забава је била у Лагатору, иако је првобитни 
план био да се турнир одржи у строгом центру града 
– киша је омела овај план, али није успела да 
поквари план да се још једном победи сиромаштво! 
Тако је и било – уз стихове химне Боже правде, које 
је извела ћерка Оца Борка, започет је и успешно 
одржан још један турнир који мења свет на боље! 

 

Велику захвалност дугујемо нашим поносним 
спонзорима, донаторима и техничким спонзорима, 
као и медијским покровитељима који су здушно 
подржали Тројку из блока у Лозници: 
 

СПОНЗОРИ:  
 Етно село Сунчана река 
 Продавница играчака Барбика 
 Мини маркет Макс 
 Машинско малтерисање Браћа Јевтић 
 Удружење привредника Лознице 
 Анин салончић 
 Пнеустар 
 Про футуро спорт 
 Ротари клуб 
 Фризерски студио Имиџ 
 Синерго 
 Анонимни комшија 
 Будимлија апартмани 
 Мењачница Трг 
 Јована П. 

2. „Тројка“ у 

Лозници  
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ДОНАТОРИ:  
 

 Црквена општина Лозница 
 Вероника П. 
 Чаброс 
 ЕС Биом 
 Милутин Живковић 
 Кафе Рома 
 Анонимни комшија 

 

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ: 
  

 Локал Локал 
 Град Лозница – Канцеларија за младе 

 
МЕДИЈСКИ СПОНЗОРИ: 
  

 Лотел 
 Курир 

 

ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:  
 

 Спортплус спортске кладионице 
 NONSTOP Fitness Serbia 
 Maybach international group 
 ПИП д.о.о. Нови Сад 
 Дизел центар и трговина Милићевић 
 WinWin 
 Coffee & Love Kitchen 
 Stadion event center 
 Аccolade Inc. 
 Брчкогас Осигурање 

 

 
Финалисти – поздрав из Лознице! 

 

После праве витешке борбе и великог броја убачених 
тројки, дошли смо и до финала, у коме се нас хумани 
тројкаши поново одушевили прецизношћу погодака! 
Честитамо свима који су допринели да турнир у 
Лозници поново буде изузетно успешан, а посебно 
честитамо шампионима Тројке из блока! 

 

 
Шампиони и рукометна легенда Неђо Јовановић 

 

ШАМПИОНИ:  
 

1. Александар Томић 
2. Растко Станковић 
3. Алекса Вучетић 

 

БУДИТЕ И ВИ ДЕО „ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА“! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

2. „Тројка“ у 

Лозници  
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У ЈУЛУ 2.645 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 јула 
пристигло је укупно 2.645 порука, а од почетка 
акције укупно 85.481 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. 
............................................................................................. 
 

ОБИЂИТЕ СВЕТИЊЕ  
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ 

 
Уз благослов Патријарха Иринеја, 1. септембра 
2017. године одржаће се дводневно хуманитарно-
ходочасно путовање током којег ће се обићи 
светиње и енклаве по Косову и Метохији, којима ће 

Независнa асоцијацијa студената „Сви за 
Космет’’ лично однети прикупљену помоћ.  
 
Полазак на ово ходочшће планирано је у петак 
увече, резервације на +381 (0) 64 40 40 579.  
 

 
 
ПЛАН ПУТА:  
Петак (1. септембар) - Полазак у вечерњим сатима 
из Београда од Храма Светог Саве. 
 
Субота (2. септембар) - Ујутру прво посећујемо 
Бабин мост. Даље обилазимо Газиместан, 
Грачаницу, Призрен (обилазе се црква 

Богородица Љевишка, Саборна црква Св. 
Ђорђа, Призренска Богослвоија и манастир 
Светих Архангела) и на бденије идемо у Зочиште. 
На вечеру, ноћење и дружење са мештанима иде се 
у Велику Хочу и Ораховац, где можемо посетити 
Дечанску виницу и цркву Светог Стефана. 
 
Недеља (3. септембар) - Ујутру посета Ораховцу. 
Одлазак у Високе Дечане на Свету Литургију. 
Обилазак Пећке Патријаршије, манастира 
Будисавци, Девич и Сочаница. У вечерњим 
сатима повратак у Београд.. 
 
Путује се аутобусом који ће бити под полицијским 
надзором. Број места је ограничен. Цена пута је 45 
евра (може и у динарској против-вредности). 
Преноћиште је у приватним кућама а вечера у 
црквеној трпезарији. Могућност плаћања на рате 
чековима. Пријаве до 25. августа 2017. 
Информације и пријављивање на број 064 40 40 579.  
ЗАМОЛИЛИ БИСМО ДА СЕ НЕ ПРИЈАВЉУЈУ 
ЉУДИ КОЈИ ЋЕ ПРАВИТИ ПРОБЛЕМЕ. ИДЕМО 
ДА НА ЈЕДАН МИРАН И КУЛТУРАН НАЧИН 
ОБИЂЕМО НАШ НАРОД И ПРУЖИМО ИМ 
ПОДРШКУ. 
Од хуманитарне помоћи, поред финансијске 
потребна је и друга у виду: 
- Хране: брашно, шећер, со, уље, поврће, воће, 
конзерве.. 
- Хигијена: прашак за веш, шампони, сапуни... 
Независна Асоцијација Студената  

Актовности 

током августа  
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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 
 

 Канцеларија Срби за Србе – Палмира 
Тољатија 5/III спрат (Нови Београд) 

 Бутик Отаџбина – Бункер –  
Булевар Деспота Стефана 48 

 Пицерија Walker – Кнеза Вишеслава 63 
(Тржни центар Видиковац) 

 Продавница Сани – Заплањска 86 А  
(Браће Јерковић) 

 Фото студио Express –  
Пилота Михајла Петровића 65 (Видиковац) 

 Сликарски атеље и креативна радионица 
„Цвеће и умеће“ – Косанчићев венац 5/1 

 Printy Star – Никшићка 5/1 (Вождовац) 
 Сервис компјутера Xelart – 

Антифашистичке борбе 24, лок. 43  
(Нови Београд) 

 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) 
 Бутик Београдски синдикат –  

Цара Душана 29 (Дорћол) 
 Факултет политичких наука –  

Јове Илића 165 
 Београдска пословна школа –  

Краљице Марије 73 
 ДИС маркет – Аутопут 18  

(аутопут за Шид) 
 ТЦ Авив Парк Звездара –  

Живка Давидовића 86 
 Кафаница Дрво јаворово – 

 Књегиње Зорке 3 (Врачар) 
 ТЦ Delta city – Јурија Гагарина 16 

 (Нови Београд) 
 Kaфe Имиџ – Нушићева 5 
 Играоница Кинг – Зрењанински пут 153х 

(Борча) 
 Кафана Павле Корчагин –  

Ћирила и Методија 2а (Звездара) 
 Кафана Лимун жут – Димитрија Туцовића 

88 
 Кафана Мала Маца – Синђелићева 3 

(Врачар) 
 Клуб 17 – Јужни булевар 17 (Калуђерица) 
 Бане Наја Грил – Миће Радаковића 4ц 

(Земун) 
 Кафана Сељачка прича – Владетина 10 

(Палилула) 
 Кухиња Мистер Вок –  

Палмира Тољатија 5/1 (Нови Београд) 
 Бутик Хорус – Теразије 35 
 Кафић Паркић – Цвијићева 93 
 Beo Caffe – Првомајска 10 (Земун) 
 Caffe Codex – Господска 15 (Земун) 
 Кафе Фибоначи – Тршћанска 44 (Земун) 
 The Rolling Burrel Pub –  

Књегиње Љубице 26 (Дорћол) 
 Це Кафе – Милешевска 3 
 Пицерија Ортак – Првомајска 35 (Земун) 
 Ресторан Код Даче – Булевар Михајла 

Пупина 165 (Нови Београд) 
 Кафић M-Team – ТЦ Пирамида, Јурија 

Гагарина 151 а (Нови Београд) 

Донаторске 

кутије 
Донаторске 

кутије 
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 Кафић Блок гаража – Вождовачки кружни 
пут 17 а (Вождовац) 

 Ребус СДК – Булевар Зорана Ђинђића 105 
(Нови Београд) 

 Кафана Савски бисери –  
Јурија Гагарина 80б (Нови Београд) 

 Кафана Без имена – Руска 1 (Сењак) 
 Кафана Боем – Карађорђева бб 
 Пекара Гак – Исмета Мујазиновића 23 д 

(Нови Београд) 
 Црвена трафика – Булевар уметности 27а 

(Нови Београд) 
 Стрит кафе – Ада Циганлија 

 (код ресторана Језеро) 
 Ресторан Рад – Црнотравска бб (Бањица) 
 San food – Булевар Михаила Пупина 145 

(Нови Београд) 
 Кафе Семлин – Првомајска 10 ц (Земун) 
 Кафана Стара дама Блок 45 – Др. Ивана 

Рибара 115а (Нови Београд) 
 Caffe Pub Black Velvet – Далматинска 62 

(Палилула) 
 Кафе Барка – Булевар Зорана Ђинђића 99 

(Нови Београд) 
 Спортско удружење Астра – Булевар 

Краља Александра 89 (Звездара) 
 Играоница Банка – Луке Војводића 77 а 

(Церак) 
 Базени Queen – Житна 35 (Добановци) 
 Кафе Пауза – Војвођанска 85 (Сурчин) 
 Кафе бар Бела ружа – Сурчинска 9г 

(Ледине) 
 УР Цока и смешко – 27. марта 14 

(Палилула) 
 Сувенир шоп – Призренска 13  
 (Зелени венац) 
 УР Мита жар – Видоковачки венац 83а 

(Видиковац) 
 Паб Градска прича – Ђуре Јакшића 3 

(Стари град) 
 Кафе Маршал – Џона Кенедија 10 (Земун) 
 Козметолошки центар Ива Дерма – 

Капетан Мишина 20 (Дорћол) 
 Кафе паб Робин Худ –  

угао Војводе Степе и Боже Јанковића 
 ТЗР Шкундрић – Вожда Карађорђа 73 

(Јаково) 
 СТР Пили 1 – Бољевачка 6 (Јаково) 

 СТР Пили 2 – Браће Николић 1 (Јаково) 
 The Klemenca – Булевар Зорана Ђинђића 12 

г (Нови Београд) 
 Ћевабџиница Пинк Пантер – Љубинке 

Бобић 26 а (Бежанијска Коса) 
 УР Јован 1 – Исмета Мујазиновића 6а 

(Бежанијска Коса) 
 Кафе Блинк – Булевар Арсенија 

Чарнојевића 184 (Нови Београд) 
 Сплав Гусар – Савски кеј бб  

(Нови Београд) 
 Кафе Фазон – Сердар Јанка Вукотића 1 

(Петлово Брдо) 
 Сплав Књаз – Савски кеј бб (Нови Београд) 
 Пекара 30 М&E – Булевар Михаила 

Пупина 141 (Нови Београд) 
 New’s bar – Браће Јерковић 134 (Вождовац) 
 Blue electronic – Палмира Тољатија 48 

(Нови Београд) 
 Agi Pasta Away – Змај Јовина 13 
 Кафе 33 – Стеријина 15 (Палилула) 
 Кафе Орион – Војислава Илића 13 

(Звездара) 
 Клуб пријатеља ФК Раднички Београд – 

Тошин Бунар 190 (Нови Београд) 
 Ресторан Ипак се окреће – Сурчинска 25 а 

(Ледине) 
 Пицерија Boss MB – Сурчински пут бб 

(Ледине) 
 Сплав Сидро – Кеј ослобођења 1б (Земун) 
 Филолошки факултет – Студентски трг 3 
 Продавница пелета Сам – Г – Војвођанска 

407 ф (Ледине) 
 Кафе Пит стоп – Сурчински пут 6а(Ледине) 
 Копирница Лола – Краљице Марије 61 

(Звездара) 
 Ресторан Стари Мајдан Авала – Фрицка 

Лоха 80 (Бели Поток) 
 Кафе Hardy – Ђаковачка 9 (Звездара) 
 Кафе Ниво – Краљице Марије 61 (Звездара) 
 La vie et la surprise – Булевар Арсенија 

Чарнојевића 95 (Нбгд) 
 Пекара Смешко 038 – Краљице Марије I/3 

(Звездара) 
 Ресторан Тара – Зрењанински пут 151б 

(Борча) 
 Кафе My rules – Голубачка 9 (Црвени Крст) 
 Кафе Парк – Пожешка 61а (Баново Брдо) 

Донаторске 

кутије 
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НОВИ САД 
 Канцеларија Срби за Србе – СПЕНС, 1. 

спрат, Сутјеска 2 
 Рода Центар – Руменачка 150 
 Кафе Паб Ладовина – Лазе Телечког 3 
 Кафе Спорт Меџик – Подунавска 12 
 Ресторан Цер – Хероја Пинкија 138 

 

ВРШАЦ 
 Пицерија Беба – Зелена пијаца бб 

 

СУБОТИЦА 
 Suins Sped – Гранични терминал Хоргош 

 

 ОБРЕНОВАЦ 
 Пекара Код Жике – Војводе Мишића 119 
 СКЦ Обреновац – Краља Александра I 63 
 С Димитрије – Немањина 9 
 Gama car – Љубе Ненадовића 19/4 

 

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 

 

ШАБАЦ 
 Мини маркет Платичево – Железничка бб, 

Платичево 
 Мини маркет Јабука – Краља Милутина 22 
 Мини маркет Бенска бара – Краља Петра 

Првог 3 
 Мини маркет Чавић – Поцерска 6 
 Мини маркет Мајур – Светог Саве бб, 

Мајур 
 Caffe Bora Bora beach bar – Савски кеј 
 Пашанац 1 брза храна – Карађорђева 57 
 Пашанац 2 брза храна – Масарикова 43 
 Кафић 4С – Војводе Јанка Стојићевића 109 
 Пицерија Кухињица – Масарикова 135 
 Ресторан Византија – Мачванска 43 

 

ЛОЗНИЦА 
 Кафе бар Локал – Миодрага 

Борисављевића 3 
 Фризерски студио Image – Гимназијска бб 

 Фризерски салон Марко Поло – 
Карађорђева 5 
 

РУМА 
 Златара Garuda Gold – Железничка 3 

 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
 Књижара Моја књига – Првог српског 

устанка 130 
 

ЧАЧАК 
 Кафе Маја & Дракче – Љубићска 50е 
 Кафе Врцало на Морави – Градски бедем 

бб 
 Каспер школица спорта – Солунска 30 

 

КРАГУЈЕВАЦ 
 ТП Морава „Белошевац“ – 9. маја 88 
 ТП Морава „Звезда“ – Драге Тодоровић 12 
 ТП Морава „Мале Пчелице“ –  

Петра Драпшина 25 
 ТП Морава „Корићани“ –  

Крагујевачког батаљона 256 
 ТП Морава „Шумарице“ – 

Горњомилановачка 60 
 ТП Морава „Сунчани брег“ –  

Радета Милосављевића 2 
 ТП Морава „Наш углед“ –  

Гаврила Принципа бб, Лапово 
 ТП Морава „Робна кућа“ – Краља Петра I 

1, Лапово 
.......................................................................................... 
 

ПАЛЕ 
 Канцеларија Срби за Србе – Српских 

ратника бб 
 Бутик Time out – Драгослава Јевђића бб 

 

ТЕСЛИЋ 
 Ресторан Лане – Светог Саве бб 
 Маркет Кошута – Првог Крајишког 

корпуса бб 
 Хотел Хајдучке воде – Планина Бори 
 Трговина Антеш – Прибинић бб 
 Кафе бар Бриљантин – Чечава бб 
 ТЦ Злата – Доњи Ружевић бб 

 

Донаторске 

кутије 
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ВЛАСЕНИЦА 
 Хавана Паб –  Светосавска 72 
 ТЦ Зворничанка – Илије Бирчанина 24 

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

              ЧИКАГО 
 Beograd CaffÉ – 2937 West Irving Park Road 
 Nada’s Deli & Bakery – 7316 West Lawrence 

Avenue, Harwood Heights 
 Црква Св. Николе – St. Nikola Church – 

4301 Prairie Ave., Brookfield 
 Lazich Deli – 7035 West Higgins Ave., 

Chicago 
 ABC Deli – 7701 Lawrence Ave., Norridge 

 

ВАШИНГТОН 
 Црква Св. Луке – St. Luka Church, 10660 

River Rd Potomac, MD 
 

ТОРОНТО 
 Bloor Optical – 2235 Bloor St. W., Toronto 

 

ФРИДРИСХАФЕН 
 Храм Светих Српских новомученика – 

Adelheidstr. 4, 88046 Friedrichshafen 
 

ХЕРЦОГЕНАУЕР 
 Југословенски клуб – Langenzennerstr 1, 

91074, Hercogenaurah  
 

ВИРСЕЛЕН 
 Храм Светог Вазнесења Господњег – 

Tannenweg 14 , 52146 Würselen 
 
.................................................................................................................................. 
 

 

 
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА АВГУСТ 2017. 

1. Lazich Deli /САД/ – $ 19 
2. Beograd Café /САД/ – $ 10 
3. Nada’s Deli & Bakery /САД/ – $ 44 
4. St. Nikola, Brookfield /САД/ – $ 10 
5. ABC Deli /САД/ – $ 25 
6. Весна П. /Србија/ – 2.000 дин. 
7. Пашанац /Србија/ – 2.110 дин. 
8. Зоран П. /Србија/ – 3.300 дин. 
9. Пешанац /Србија/ – 4.180 дин. 
10. Кухињица /Србија/ – 5.430 дин. 
11. Жељко Б. /Србија/ – 20.000 дин. 
12. Срби са Кариба /Кариби/ -$ 355 

13. III меморијални турнир „Немања 
Љубичић Шваба“ /Србија/ – 70.220 дин. 

14. Danny V. /Холандија/ – 5 € 
15. Nikoletta V. /Холандија/ – 5 € 
16. Svetlana V. /Холандија/ – 5 € 
17. Elizaveta V. /Холандија/ – 5 € 
18. Ekaterina V. /Холандија/ – 5 € 
19. Жељко М. /Аустрија/ – 10 € 
20. Мирослав Ч. /Шпанија/ – 10 € 
21. Саша Ц. /Француска/ – 15 € 
22. Синиша А. /Аустралија/ – 20 € 
23. Светлана Ј. /Холандија/ – 30 € 

(за породицу Стојановић са КиМ) 
24. Бојан С. /САД/ – 45 € 

(за породицу Газивода код Подгорице) 
25. Валентина С. /Канада/ – 50 € 
26. Весна Д. /Немачка/ – 10 € 
27. Драган Ј. /Немачка/ – 10 € 
28. Александер П. /Немачка/ – 10 € 
29. Даниела Р. /Немачка/ – 10 € 

(пројекти на Косову и Метохији) 
30. Александер Ж. /Немачка/ – 10 € 
31. Милош Л. /Немачка/ – 10 € 
32. Никола О. 99 /Немачка/ – 15 € 
33. Татјана Б. /Немачка/ – 20 € 
34. СКСД Немањићи /Немачка/ – 20 € 
35. Александар П. /Немачка/ – 20 € 
36. Данијела Б. /Немачка/ – 20 € 

37. Екста Пром /Република Српска/ – 100 
КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

38. Ермико /Република Српска/ – 100 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

39. Пекотека Рељић /Република Српска/ – 
100 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

40. Милена О. /Швајцарска/ – 5 CHF 
41. Јово Д. /Швајцарска/ – 20 CHF 
42. Александар М. /Швајцарска/ – 50 CHF 
43. iSerbApparel.com /САД/ – $ 10 
44. Radomans F. /САД/ – $ 15 
45. Срђан Г. /САД/ – $ 15 
46. Зоран З. /САД/ – $ 15 
47. Ненад М. /Аустралија/ – $ 25 
48. www.snd-us.com /САД/ – $ 25 
49. Марко Г. /САД/ – $ 25 

50. Породица 
Станојевић /Србија/ – 1.250 дин. 
(за породицу Шиник код Градишке) 

51. С. П. /Србија/ – 1.000 дин. 
52. Јасна В. /Србија/ – 1.000 дин. 
53. Наташа П. /Србија/ – 1.000 дин. 
54. Анонимно /Србија/ – 5.000 дин. 
55. Мирослав П. /Србија/ – 5.000 дин. 
56. Дејан М. /Србија/ – 5.000 дин. 
57. Аница Ј. /Србија/ – 4.300 дин. 
58. Александар К. /Србија/ – 5.000 дин. 
59. Срђан Р. /Србија/ – 1.000 дин. 
60. Нецко и Вера Ђ. /САД/ – $ 100 
61. Милорад Б. /САД/ – $ 40 
62. Ник Ј. /САД/ – $ 25 
63. Pepsi co. /САД/ – $ 43.32 
64. Никола О. /САД/ – $ 40 
65. С. Д. /САД/ – $ 25 
66. Наташа Р. /САД/ – $ 10 
67. Наталија В. /САД/ – $ 20 

(за Николиће из Братунца) 
68. Наталија В. /САД/ – $ 20 

(за Гачиће из Приједора) 
69. Наталија В. /САД/ – $ 20 

(за Павловиће из Коцељеве) 

Списак СЗС 

донатора 
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70. Наталија В. /САД/ – $ 20 
(за Петровиће из Рипња) 

71. Наталија В. /САД/ – $ 40 
(за Шинике из Градишке) 

72. Предраг П. /Црна Гора/ – 0.2 € 
73. Арна Г. /Немачка/ – 10 € 

(за Павловиће из Коцељеве) 
74. Eкстрапром /Р. Српска/ – 100 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
75. Panoss Власеница /Р. Српска/ – 30 км 
76. Ангелина П. /Р. Српска/ – 20 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
77. Toters Сарајево /Р. Српска/ – 200 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
78. Пекара Даса /Р. Српска/ – 100 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 

79. Дрвопрерада 
Смиљанић /Р. Српска/ – 100 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

80. Бутик Радана /Р. Српска/ – 100 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

81. Момчило В. /Аустрија/ – 10 € 
82. Борис В. /Немачка/ – 30 € 
83. Синиша Ј. /Немачка/ – 10 € 
84. Мирослава Ф. /Швајцарска/ – 5 CHF 
85. Mирослав П. /Швајцарска/ – 20 CHF 
86. M. П. /Швајцарска/ – 40 CHF 
87. Данило Р. /Србија/ – 1.000 дин. 
88. Милена И. /Србија/ – 1.000 дин. 
89. Гојко С. /Србија/ – 1.000 дин. 
90. Дејан Х. /Србија/ – 1.000 дин. 
91. Ђорђије Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
92. Александра Ђ. /Србија/ – 5.000 дин. 
93. Милош У. /Србија/ – 1.000 дин. 
94. Ауто сервис Топић /Р. Српска/ – 100 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
95. Горан Б. /Р. Српска/ – 100 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
96. Црква Св. Илије /Р. Српска/ – 100 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
97. СЗТР Месница /Р. Српска/ – 50 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
98. Фризерски салон М/Р /Р. Српска/ – 50 

км (за пројекат „Тројка из блока„) 

99. Крунослав К. /Р. Српска/ – 30 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

100. Анонимно /Словенија/ – 15.200 дин. 
101. Данијела Ш. /Канада/ – 20 € 
102. Тихомир Б. /Италија/ – 10 € 
103. Алекс М. /Аустралија/ – 100 € 
104. Илија В. /САД/ – 10 € 
(за Шинике из Градишке) 
105. Младен С. /САД/ – 50 € 
(за Николиће из Братунца) 
106. Никола Ђ. /Србија/- 300 € 
(за Апостоловиће из Прешева) 
107. Анонимно /Србија/ – 50 € 
108. Наталија М. /Русија/ – 20 € 
109. Срби у Кини /Кина/ – 1.100 € 
(за Апостоловиће из Прешева) 
110. Анонимно /Канада/ – 100 € 
111. Денис Р. /САД/ – 15 € 
(за Апостоловиће из Прешева) 
112. Анонимно /Румунија/ – 100 € 
113. Анонимно /Белгија/ – 20 € 
114. Анонимно /САД/ – 30 € 
115. Анонимно /САД/ – 15 € 
(за Апостоловиће из Прешева) 
116. Младен С. /Канада/ – $ 40 CAD 
117. Жељка Б. /САД/ – $ 25 
118. Дејан Д. /САД/ – $ 20 
119. Тихомир Б. /САД/ – $ 100 
120. Славиша К. /САД/ – $ 25 
121. Зоран С. /САД/ – $ 25 
122. Тања Ј. /САД/ – $ 25 
123. Александар Г. /Швајцарска/ – 10 CHF 
124. Породица Аксентијевић /САД/ – $ 25 
125. SOYA /Аустралија/ – 10.000 дин. 
126. ASW Inzenjering /Србија/ – 10.000 дин. 
          (за пројекат „Тројка из блока„) 
127. Анонимно /Србија/ – 3.000 дин. 
128. Fun travel agency /Србија/ – 3.000 дин. 
129. Павле К. /Србија/ – 2.000 дин. 
130. Александар Ј. /Србија/ – 1.500 дин. 
131. Небојша К. /Србија/ – 1.000 дин. 
132. Владимир Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
133. Мирјана П. /Србија/ – 1.000 дин. 
134. Ненад М. /Србија/ – 1.000 дин. 

Списак СЗС 

донатора 
Списак СЗС 

донатора 
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135. Милош Д. /Србија/ – 400 дин. 

136. Хуманитарни турнир Тројка из блока 
Теслић /Р. Српска/ – 2.370 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

137. Хуманитарни турнир Тројка из блока 
Власеница /Р. Српска/ – 569,80 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

138. Red Star Sport /Р. Српска/ – 100 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

139. Црквена општина 
Теслић /Р. Српска/ – 100 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

140. Александар П. /Р. Српска/ – 40 км 
(за Шинике из Градишке) 

141. Александар С. /Р. Српска/ – 30 км 
142. Зорица С. /Аустрија/ – 10 € 
143. Славиша С. /Аустрија/ – 10 € 
144. Гордана К. /Аустрија/ – 20 € 
145. М. Т. /Србија/ – 200 € + 100 км + 10.000 

дин. (за пројекат „Тројка из блока„) 
146. Бреза /САД/ – $ 50 
147. Скај /Р. Српска/ – 50 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
148. Бобар /Р. Српска/ – 100 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
149. Спорт /Р. Српска/ – 50 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
150. Ауто школа Зока /Р. Српска/ – 50 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
151. Бет лајв /Р. Српска/ – 50 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
152. Савком доо /Р. Српска/ – 50 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
153. Гвожђар Митровић /Р. Српска/ – 50 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
154. Милош Дрмоњић /Р. Српска/ – 50 € 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
155. РТВ Канал М /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
156. Pneustar /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
157. Слободан Б. /Србија/ – 5.000 дин. 
158. Небојша С. /Србија/ – 2.500 дин. 
159. Братислав А. /Србија/ – 1.389 дин. 

160. Анонимно /Србија/ – 1.000 дин. 
161. Брчко-гас осигурање /Р. Српска/ – 

1.010 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

162. Грађевинска механизација  
Игњић /Р. Српска/ – 50 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

163. Милан Ј. /Р. Српска/ – 50 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

164. Славиша М. /Р. Српска/ – 20 км 
165. Драгана Б. /САД/ – $ 50 
166. PayPal Giving Fund /САД/ – $ 81 
167. Иван Р. /САД/ – $ 25 
168. Сузана В. /Србија/ – 3 € 
169. Радан Ж. /САД/ – 25 € 
170. Милан С. /Аустрија/ – 50 € 
171. Милан М. /Хрватска/ – 10 € 
172. Снежана Ј. /Холандија/ – 30 € 
173. Горан П. /Немачка/ – 10 € 
174. Иво В. /Канада/ – 20 € 

175. ЕОН Информатички инжењерин 
/Србија/ – 26.000 дин. 

176. Статус доо /Србија/ – 7.000 дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

177. Будимља дрвни центар /Србија/ – 
7.000 дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

178. Удружење предузетника Лозница 
/Србија/ – 7.000 дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

179. ТП 9. Септембар /Србија/ – 5.000 дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

180. Весна В. /Србија/ – 5.000 дин. 
181. S-Biomcompany /Србија/ – 3.000 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
182. Донаторске кутије Теслић /Р. Српска/ 

– 300 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

183. Саша С. /Р. Српска/ – 100 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

184. Бранко С. /Р. Српска/ – 100 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

185. Младен Б. /Р. Српска/ – 100 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

Списак СЗС 

донатора 
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186. Данко Д. /Р. Српска/ – 100 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

187. Слободан Б. /Р. Српска/ – 50 км 
188. ТИБ Теслић /Р. Српска/ – 50 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
189. Младен Ж. /Немачка/ – 50 € 

(за Николиће из Братунца) 
190. Душко Т. /В. Британија/ – 50 € 
191. Бојан Ћ. /Аустрија/ – 10 € 
192. Југослав Р. /УАЕ/ – 50 € 
193. Зоран П. /Аустралија/ – 30 € 

(за Николиће из Братунца) 
194. Телеком СМС 7763 /Србија/ – 103.600 

дин. 
195. ВИП СМС 7763 /Србија/ – 56.200 дин. 
196. Eurolin doo /Србија/ – 20.000 дин. 
197. Владан К. /Србија/ – 10.500 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
198. Александар В. /Србија/ – 10.100 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
199. Pro Futuro Sports /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
200. Чаброс доо /Србија/ – 5.000 дин. 
201. Богдан Г. /Србија/ – 2.500 дин. 
202. Владан С. /Србија/ – 1.118 дин. 
203. Јасмина П. /Србија/ – 500 дин. 
204. Драган Т. /Србија/ – 200 дин. 
205. Фризерски салон Заре /Р. Српска/ – 100 

км (за пројекат „Тројка из блока„) 
206. Дијана Ј. /Р. Српска/ – 100 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
207. Младен К. /Р. Српска/ – 40 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
208. Миле Ј. /Р. Српска/ – 20 км 
209. Никола Ј. /САД/ – $ 250 

210. Свадбени поклон Дијане и Милинка 
Филиповић /Канада/ – $ 500 

211. Далибор С. /Швајцарска/ – 20 CHF 
(за Шинике из Градишке) 

212. Александар И. /Швајцарска/ – 50 CHF 
213. Браћа Јевтић /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
214. Барбика /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 

215. Вероника П. /Србија/ – 5.000 дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

216. VIP Central Kafe/Србија/ – 10.000 дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

217. Mis Logistic /Србија/ – 10.000 дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

218. Срдан Т. /Србија/ – 10.000 дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

219. Спектар инвест а.д. /Србија/ – 8.000 
дин. (за пројекат „Тројка из блока„) 

220. Дарко Д. /Србија/ – 7.000 дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

221. Макс /Србија/ – 7.000 дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

222. Соња М. /Србија/ – 1.500 дин. 
223. Немања Т. /Србија/ – 1.000 дин. 
224. Милорад В. /Србија/ – 500 дин. 
225. Mabax /Србија/ – 1.034 дин. 
226. Миленко П. /Р. Српска/ – 250 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
227. Радослав С. /Р. Српска/ – 150 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
228. Милош С. /Р. Српска/ – 100 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
229. Toters doo /Р. Српска/ – 200 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
230. Трговина Кум /Р. Српска/ – 100 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
231. Бранка К. /Р. Српска/ – 10 км 
232. Дражен П. /Аустрија/ – 20 € 

(за развој и јачање организације) 
233. Ненад Н. /Немачка/ – 50 € 
234. Милован 99 /Швајцарска/ – 50 CHF 
235. Милан Ж. /САД/ – $ 25 
236. Мирјана Б. /САД/ – $ 25 
237. Весна К. /САД/ – $ 25 
238. Огњен П. /САД/ – $ 3 

(за Николиће из Братунца) 
239. Милош А. /САД/ – $ 15 
240. Хелена У. /Канада/ – $ 15 
241. Милош К. /САД/ – $ 15 
242. Предраг Г. /САД/ – $ 100 
243. Vozi Inc. /САД/ – $ 100 
244. Димитрије Т. /Србија/ – 15 € 

Списак СЗС 

донатора 



 
 
 

Месечни извештај за август 2017.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 61 

 

245. Милован М. /Аустралија/ – 10 € 
246. Марко В. /Немачка/ – 15 € 

(за Николиће из Братунца) 
247. Драгиша С. /САД/ – 30 € 
248. Денис Р. /САД/ – 15 € 

(за Апостоловиће из Прешева) 
249. Анонимно /Србија/ – 3 € 
250. Анонимно /Србија/ – 5 € 
251. Илија В. /САД/ – 10 € 

(за Николиће из Братунца) 
252. Весна П. /Норвешка/ – 10 € 

(за Николиће из Братунца) 
253. Драган Р. /Р. Српска/ – 15 € 

(за Николиће из Братунца) 
254. Анонимно /Србија/ – 10 € 
255. Д. Г. /САД/ – 100 € 

(пројекат за Косово и Метохију) 
256. Д. Г. /САД/ – 150 € 

(пројекат за Крајину) 
257. Д. Г. /САД/ – 200 € 
258. Анонимно /Холандија/ – 10 € 
259. Тројка из блока Лозница /Србија/ – 

45.390 дин. + 50 CHF + 5 € 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

260. Тројка из блока Параћин /Србија/ – 
20.740 дин. + 10 € 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

261. Тројка из блока Брчко /Р. Српска/ – 
1.923 км 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

262. Петар Т. /Норвешка/ – 500 NOK 
263. Миљко П. /Норвешка/ – 600 NOK 
264. Mилица М. /Норвешка/ – 300 NOK 
265. Младен Р. /Норвешка/ – 500 NOK 
266. Бојан Р. /Норвешка/ – 200 NOK 
267. Роберт Ћ. /Норвешка/ – 250 NOK 
268. Владица Т. /Норвешка/ – 300 NOK 
269. Бојан Р. /Норвешка/ – 200 NOK 
270. Роберт Ћ. /Норвешка/ – 250 NOK 
271. Милош Р. /Норвешка/ – 200 NOK 
272. Дејан С. /Норвешка/ – 500 NOK 
273. Синиша С. /Норвешка/ – 50 NOK 
274. Нешо З. /Норвешка/ – 40 NOK 
275. Анонимно/Норвешка/ – 500 NOK 

276. Милован И. /Норвешка/ – 300 NOK 
277. Дејан С. /Норвешка/ – 250 NOK 
278. Недељко Љ. /Норвешка/ – 200 NOK 
279. Јасмина Л. /Норвешка/ – 200 NOK 
280. Снежана П. В. /Норвешка/ – 100 NOK 
281. Вељко П. /Норвешка/ – 200 NOK 
282. Вељко П. /Норвешка/ – 200 NOK 
283. Марија Л. /Норвешка/ – 50 NOK 
284. Александар Т. /Норвешка/ – 100 NOK 
285. Бобан В. /Норвешка/ – 100 NOK 
286. Стефанија С. /Норвешка/ – 200 NOK 
287. Весна Б. /Норвешка/ – 500 NOK 
288. Дејан С. /Норвешка/ – 250 NOK 
289. Владимир Т. /Србија/ – 20.000 дин. 
290. Дарио Д. /Србија/ – 10.000 дин. 
291. Ротари клуб Лозница /Србија/ – 7.500 

дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

292. СЗТР Љуба инвест /Србија/ – 5.000 
дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

293. Снежана М. /Србија/ – 2.000 дин. 
294. Божидар Ј. /Србија/ – 2.000 дин. 
295. Огњен Б. /Србија/ – 2.000 дин. 
296. Стеван О. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Николиће из Братунца) 
297. Владимир Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
298. Трифун Т. /Србија/ – 1.000 дин. 
299. Драган Б. /Србија/ – 500 дин. 
300. Александар В. А. /Србија/ – 470 дин. 
301. СПЦ Општина Лозница /Србија/ – 

6.000 дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

302. Милица и Димитрије К. /Србија/ – 
3.000 дин. 

303. Петар М. /Србија/ – 2.000 дин. 
304. Никола В. /Србија/ – 1.400 дин. 
305. Милена А. /Србија/ – 1.000 дин. 
306. Стево М. /Србија/ – 1.000 дин. 
307. Донација од пензије /Србија/ – 712 дин. 
308. ИЕГ доо Брчко /Р. Српска/ – 200 км 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
309. Жељко П. /Р. Српска/ – 100 км 

(за Николиће из Братунца) 
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310. Мирјана С. /Р. Српска/ – 100 км 
311. Илија Т. /Р. Српска/ – 50 км 
312. Станко С. /Р. Српска/ – 20 км 
313. Младен С. /Р. Српска/ – 10 км 
314. Предраг М. /Аустрија/ – 20 € 
315. Владимир Р. /Аустрија/ – 250 € 

(за Павловиће из Коцељеве) 
316. Раде Р. /Немачка/ – 20 € 
317. Срђан Е. /Немачка/ – 56 € 
318. Радован Г. /Немачка/ – 100 € 
319. Serb fest Chicago /САД/ – $ 2.840 
320. Душан С. /САД/ – $ 15 
321. Ђорђе Ђ. /САД/ – $ 100 
322. Јела Н. /САД/ – $ 15 
323. Милан С. /САД/ – $ 20 

(за Давидовиће из Сопота) 
324. Владица С. /САД/ – 40 € 
325. Анонимно /Немачка/ – 100 € 
326. Анонимно /Аустралија/ – 70 € 

(за пројекте на Косову и Метохији) 
327. Анонимно /В. Вританија/ – 30 € 
328. Младен С. /САД/ – 50 € 

(за Николиће из Братунца) 
329. Горан Р. /Шведска/ – 40 € 
330. Весна В. /Канада/ – $ 25 CAD 
331. Михајло Ж. /Србија/ – 4.000 дин. 
332. Александар Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
333. Марко Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
334. Александар М. /Србија/ – 1.000 дин. 
335. Маја К. /Србија/ – 1.000 дин. 
336. Игор Б. /Србија/ – 500 дин. 
337. Жељко Ш. /Србија/ – 200 дин. 
338. Ђ. Т. /Србија/ – 10.000 дин. 
339. Бојан К. /Србија/ – 2.000 дин. 
340. Николина Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
341. Стефан В. /Србија/ – 400 дин. 
342. Данијел П. /САД/ – $ 25 
343. Милан Д. /САД/ – $ 25 
344. Оља М. /САД/ – $ 25 
345. Предраг М. /Аустрија/ – 10 € 

(за Давидовиће из Сопота) 
346. Б. С. /Аустрија/ – 30 € 
347. Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ – 20 

€ 

348. Данијела М. /Немачка/ – 10 € 
349. Драган З. /Немачка/ – 10 € 
350. Анонимно /Канада/ – 15 € 

(за Павловиће из Коцељеве) 
351. Анонимно /САД/ – 50 € 

(за пројекте на Косову и Метохији) 
352. Клара Ш. /Канада/ – $ 100 CAD 
353. Александар Л. /Хрватска/ – 15 € 
354. Анка В. /Србија/ – 500 дин. 
355. Владан Ј. /Србија/ – 500 дин. 
356. Жељко Н. /Србија/ – 1.000 дин. 
357. Иван В. /Србија/ – 1.000 дин. 
358. Марко Б. /Немачка/ – 15 € 

(за пројекте у Крајини) 
359. Марко Б. /Немачка/ – 10 € 

(за Гачиће из Приједора) 
360. Penny B. /САД/ – 50 € 

(за Павловиће из Коцељеве) 
361. Денис Р. /САД/ – 15 € 

(за пројекте у Црној Гори) 
362. Зоран В. /Шведска/ – 50 € 

(за пројекте на Косову и Метохији) 
363. Анонимно /Канада/ – 15 € 

(за Николиће из Братунца) 
364. Александра и Бранко Б. /Словенија/ – 

10 € 
365. Анонимно /Израел/ – 10 € 
366. Били Питон /Шпанија/ – 50 € 
367. Татјана М. /САД/ – 10 € 
368. Радован А. /Немачка/ – 10 € 
369. Велемир М. – 1 € 
370. Анонимно /Велика Британија/ – 70 € 
371. Бојан Б. – 50 € 
372. Жељко П. /Швајцарска/ – 20 CHF 
373. М. К. /Швајцарска/ – 50 CHF 

374. АД Водовод и канализација И. 
Сарајево /Република Српска/ – 300 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

375. Турнир у баскету 3х3 Прњавор 
/Република Српска/ – 314 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

376. Наташа Р. /САД/ – $ 5 
377. Vuyas /САД/ – $ 15 
378. Protecta El. Serv. /Аустралија/ – $ 15 
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379. Породица Аксентијевић /САД/ – $ 25 
380. Владимир М. /САД/ – $ 25 
381. Славица П. /САД/ – $ 25 
382. Саша С. /САД/ – $ 30 
383. Душица С. /САД/ – $ 30 
384. Драгомир С. /Канада/ – $ 50 
385. Александар Д. /САД/ – $ 50 
386. Давид Г. /САД/ – $ 50 
387. AmazonSmile Found /САД/ – $ 65 
388. Палачинка журка Чикаго /САД/ – $ 

360 
389. Вељко Н. /Србија/ – 500 дин. 
390. Јелена М. /Србија/ – 500 дин. 
391. Милош Д. /Србија/ – 500 дин. 
392. Ненад Н. /Србија/ – 500 дин. 
393. Урош П. /Србија/ – 1.000 дин. 
394. Пашанац 1 брза храна /Србија/ – 3.060 

дин. 
395. Пекара ГАК /Србија/ – 4.950 дин. 
396. Радмила Л. /Србија/ – 5.000 дин. 
397. Кафана Савски бисери /Србија/ – 6.147 

дин. 
398. Пицерија Кухињица /Србија/ – 6.150 

дин. 
399. Сплав Књаз /Србија/ – 6.700 дин. 
400. Ћевабџиница Пинк Пантер /Србија/ – 

6.990 дин. 
401. Недељко Б. /Србија/ – 7.000 дин. 
402. Минимаркет Јабука  /Србија/ – 8.790  

дин. 
403. Минимаркет Платичево /Србија/ – 

9.500 дин. 
404. Одбојка из блока на Штранду /Србија/ 

– 12.000 дин. 
405. Љубица С. /Србија/ – 25.000 дин. 
406. Анонимно /Холандија/ – 15 € 
407. Миодраг В. /Швајцарска/ – 25 € 
408. Оливера И. /Немачка/ – 250 € 
409. Оливера И. /Немачка/ – 1.500 € 

(за Гугоље из Херцег Новог) 
410. Сината експорт-импорт /Р. Српска/ – 

100 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

411. Ermex /Република Српска/ – 100 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

412. Лагуна /Република Српска/ – 150 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

413. Edengarden /Република Српска/ – 200 
КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

414. Ђорђе Н. /Аустрија/ – 10 € 
415. Дарко С. /Аустрија/ – 30 € 
416. Јован С. /Немачка/ – 40 € 
417. Стеван П. /Немачка/ – 60 € 
418. Ђорђе С. /САД/ – $ 10 
419. Сања Т. /САД/ – $ 25 
420. Марта С. /Канада/ – $ 25 
421. Benevity giving platform /САД/ – $ 140 
422. Martin P. /Швајцарска/ – 500 CHF 
423. Југословенски клуб /Немачка/ – 110 € 
424. Немања С. /Србија/ – 600 дин. 
425. Пицерија Boss MB /Србија/ – 1.000 дин. 
426.  Милутин Ж. /Србија/ – 1.200 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
427. Петра Н. /Србија/ – 1.300 дин. 
428. СТР Пили 1 /Србија/ – 3.170 дин. 
429. Кафе Пауза /Србија/ – 3.400 дин. 
430. ТЗР Шкундрић /Србија/ – 5.630 дин. 
431. Novitas consult /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
432. Анонимно /Србија/ – 10.000 дин. 
433. Александар Г. /Србија/ – 10.000 дин. 
434. Мастер новоградња  /Србија/ – 20.000 

дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

435. ТЦ Авив Парк Звездара /Србија/ – 
26.120 дин. 

436. ТЦ Стадион /Србија/ – 34.760 дин. 
437. ТЦ Делта сити /Србија/ – 47.100 дин.+5 

€ 
438. Теленор СМС 7763 /Србија/ – 72.633 

дин. 
439. Бојан С. /САД/ – 50 € 

(за Миљиће из Теслића) 
440. Анонимно /Србија/ – 10 € 
441. Francisco C . /Шпанија/ – 50 € 
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442. Анонимно /Холандија/ – 30 € 
(за пројекте на Косову и Метохији) 

443. Анониммно /САД/ – 15 € 
(за Павловиће из Коцељеве) 

444. Жељко Г. /САД/ – 10 € 
(за пројекте у Крајини) 

445. Васили Ф. /Русија/ – 10 € 
446. Анонимно /Србија/ – 10 € 
447. Далибор Ф. /Немачка/ – 15 € 

(за Николиће из Братунца) 
448. Christian F. /Италија/ – 20 € 
449. Саша П. – $ 20 
450. Дарко М. /САД/ – 15 € 
451. Никола Ц. /Аустралија/ – 30 € 

(за Павловиће из Коцељеве) 
452. Вујица Ж. /САД/ – 50 € 
453. Алекса А. /Швајцарска/ – 20 € 
454. Ненад и Наташа К. /САД/ – 15 € 
455. Анонимно /Република Српска/ – 50 КМ 

(за Николиће из Братунца) 
456. СТУР Моцарт /Република Српска/ – 50 

КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

457. Cappuccino caffe bar /Р. Српска/ – 50 
КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

458. Cafe bar Mr. Elephant /Р. Српска/ – 100 
КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

459. Кафе бар Контра /Р. Српска/ – 100 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

460. MHSB /Република Српска/ – 120 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

461. Маринко Б. /Р. Српска/ – 150 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

462. Toters Сарајево /Р. Српска/ – 200 KM 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

463. Општина Источна Илиџа /Р. Српска/ – 
250 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

464. Весна Н. /Швајцарска/ – 5 CHF 
465. Ненад и Кристина А. /Швајцарска/ – 10 

CHF 
466. Дејан И. /Швајцарска/ – 10 CHF 

467. Никола А. /Швајцарска/ – 10 CHF 
468. Марко А. /Швајцарска/ – 10 CHF 
469. Стојан Ј. /Швајцарска/ – 30 CHF 
470. Цвија С. /Швајцарска/ – 50 CHF 
471. Сања и Петар А. /Швајцарска/ – 100 

CHF 
472. Биљана Б. /САД/ – $ 15 
473. PayPal Giving Fund /САД/ – $ 18,97 
474. Бојан Ј. /САД/ – $ 25 
475. Срђан М. /САД/ – $ 25 
476. Ранко М. /САД/ – $ 25 
477. Анкица Д. /САД/ – $ 25 

478. Canadian Online Giving platform 
/Канада/ – $ 396.20 CAD 

479. Младен С. /САД/ – 100 € 
(за Гачиће из Приједора) 

480. Бранислава Ј. /Аустрија/ – 50 € 
481. Дарко П. /Србија/ – 500 дин. 
482. ЈАЗИП /Србија/ – 588 дин. 
483. Светлана М. /Србија/ – 1.000 дин. 
484. Ивица С. /Србија/ – 1.200 дин. 
485. Анонимно /Србија/ – 30 € 

(за пројекте на Косову и Метохији) 
486. Бранислав Д. /Аустралија/ – 50 € 
487. Смиљан Н. /Аустралија/ – 50 € 
488. Анонимно /Белгија/ – 30 € 

(за пројекте у Црној Гори) 
489. Ђуро В. /САД/ – 50 € 
490. Анонимно /Шведска/ – 50 € 

(за пројекте на Косову и Метохији) 
491. Денис Р. /САД/ – 15 € 

(за пројекте у Републици Српској) 
492. Душан У. /Луксембург/ – 50 € 

(за Гачиће из Приједора) 
493. Маринко Ш. /Холандија/ – 10 € 
494. Никола С. /Србија/ – 10 € 
495. Радислав Ђ. /Италија/ – 10 € 
496. Иван Ђ. /Аустрија/ – 5 € 
497. Анонимно /Белгија/ – 27 € 
498. Срђан Л. /Шведска/ – 100 € 
499. Mira D. /Немачка/ – 10 € 

(за пројекте на Косову и Метохији) 
500. Дариа К. /Швајцарска/ – 10 CHF 

Списак СЗС 

донатора 
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501. Александар и Славица У. /Швајцарска/ 
– 20 CHF 

502. Лара М. /Швајцарска/ – 20 CHF 
503. Габријела С. /Швајцарска/ – 30 CHF 
504. Никола М. /Швајцарска/ – 30 CHF 
505. Даниел Ђ. /Швајцарска/ – 50 CHF 
506. Дејан Н. /Швајцарска/ – 50 CHF 
507. Александар Л. /Швајцарска/ – 100 CHF 
508. Душан Б. /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
509. Васо Б. /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
510. ЈУ Студенстски дом Фоча /Р. Српска/ – 

100 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

511. Стефан М. /Р. Српска/ – 100 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

512. Kompex Источно Сарајево /Р. Српска/ 
– 100 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

513. Ново Смиљић /Р. Српска/ – 200 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

514. Ауто мото друштво Фоча /Р. Српска/ – 
200 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

515. Предраг О. /Србија/ – 500 дин. 
516. Бранко К. /Србија/ – 1.500 дин. 
517. Анонимно /Србија/ – 2.000 дин. 
518. Beo caffe /Србија/ – 3.280 дин. 
519. Весна В. /Србија/ – 5.000 дин. 
520. Агенција Крупа /Србија/ – 6.100 дин. 
521. Запа бар /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
522. Зоран М. /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
523. Rebus SDK /Србија/ – 7.240 дин. 
524. Перионица Посејдон /Србија/ – 300 € 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
525. Dodge /Р. Српска/ – 20 КМ 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
526. Стево Б. /Р. Српска/ – 30 КМ 
527. Azzaro /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за пројекат „Тројка из блока„) 

528. Спортски бар /Р. Српска/ – 50 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

529. Ресторан Стара Херцеговина /Р. 
Српска/ – 50 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

530. Cancello /Р. Српска/ – 50 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

531. Кафе Кењац /Р. Српска/ – 50 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

532. Кафе Трезор Фоча /Р. Српска/ – 50 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

533. Вакон /Р. Српска/ – 50 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

534. Мепол /Р. Српска/ – 50 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

535. Карпе Дием /Р. Српска/ – 50 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

536. БУК /Р. Српска/ – 50 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

537. ФС Бети /Р. Српска/ – 50 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

538. Just Pub /Р. Српска/ – 60 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

539. Москва /Р. Српска/ – 100 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

540. Бела Дона /Р. Српска/ – 100 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

541. Александар Цинцар /Р. Српска/ – 100 
КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

542. Ресторан Студенац /Р. Српска/ – 100 
КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

543. Делије Требиње /Р. Српска/ – 100 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

544. Туристичка организација Требиње /Р. 
Српска/ – 100 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

545. Спорт суплементи Фоча /Р. Српска/ – 
100 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

546. Улични турнир Самоборска Фоча /Р. 
Српска/ – 147 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

Списак СЗС 

донатора 
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547. Пицерија L Shason /Р. Српска/ – 150 
КМ (за пројекат „Тројка из блока„) 

548. Дрина осигурање /Р. Српска/ – 200 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

549. ЈРТ-Град Источно Сарајево /Р. 
Српска/ – 250 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

550. Хуманитарни турнир Тројка из блока 
Фоча/Р. Српска/ – 601 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

551. Хуманитарни турнир Тројка из блока 
И.Сарајево/Р. Српска/ – 735 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

552. Анонимно /Канада/ – $ 50 CAD 
553. Дејан К. П. /Србија/ – 3 € 
554. Др Бранислав П. /Немачка/ – 10 € 
555. Michael D. /Аустрија/ – 15 € 
556. Никола С. /Шведска/ – 50 € 
557. Анонимно /Аустралија/ – 50 € 
558. Бојан С. /САД/ – 50 € 

(за Гугоље из Херцег Новог) 
559. Анонимно /САД/ – $  5 

(пројекат за Крајину) 
560. Бранкица П. /САД/ – $ 25 
561. Оља Ш. /САД/ – $ 30 
562. Синиша и Мирјана П. /САД/ – $ 50 
563. Зоран М. /САД/ – $ 100 
564. Матија М. /Србија/ – 600 дин. 
565. Никола В. /Србија/ – 1.500 дин. 
566. Анонимно /Србија/ – 5.000 дин. 

567. Друштво са ограниченом 
одговорношћу за производњу /Србија/ – 
5.000 дин. 

568. СКЦ Обреновац /Србија/ – 5.380 дин. 
569. Play Gym теретана /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
570. Јована П. /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
571. Бутик Хорус /Србија/ – 7.740 дин. 
572. С Димитрије /Србија/ – 8.190 дин. 
573. Транском 94 /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
574. Телеком СМС 7763 /Србија/ – 127.100 

дин. 

575. Caffe Euro /Р. Српска/ – 30 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

576. Ненад Милојковић /Канада/ – $ 60 
CAD 

577. Сербоси из Калгарија /Канада/ – $ 130 
CAD 

578. Јована Б. /Србија/ – 10 € 
579. Љубиша Р. /Швајцарска/ – 50 € 
580. Братислав С. /Швајцарска/ – 5 CHF 
581. Гордана К.Ј. /Швајцарска/ – 5 CHF 
582. Небојша Л. /Швајцарска/ – 5 CHF 
583. Невена Ш. /Швајцарска/ – 5 CHF 
584. Милош М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
585. Нада И.М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
586. Јово Д. /Швајцарска/ – 20 CHF 
587. В.А.М. 99 /Швајцарска/ – 25 CHF 
588. Р.М. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF 
589. Н.Т. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF 
590. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ – 40 CHF 
591. Породица Деветак /Швајцарска/ – 40 

CHF 
592. М.П. /Швајцарска/ – 40 CHF 
593. Горан М. /Швајцарска/ – 50 CHF 

(за пројекте на Косову и Метохији и Р. 
Српској) 

594. Protax GMBH /Швајцарска/ – 50 CHF 
595. Јованче Т. /Швајцарска/ – 100 CHF 
596. Александар Т. /Канада/ – $ 25 
597. Драгана Н. /САД/ – $ 25 
598. Виолета В. /САД/ – $ 25 
599. Nick J. /САД/ – $ 25 
600. Милорад Б. /САД/ -$ 40 
601. Abbvie /САД/ – $ 45 
602. PepsiCo Foundation /САД/ – $ 45,68 
603. Живко Т. /САД/ – $ 50 
604. Данијела Д. /САД/ – $ 70 
605. AT&T /САД/ – $ 208,20 
606. Наташа П. /САД/ – $ 250 

УКУПНО ДОНАЦИЈА У АВГУСТУ:  37.136 € 

 
 

Списак СЗС 

донатора 
Списак СЗС 

донатора 
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Преглед новчаних токова за август 2017. године 
 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД НОК ЕУР

Почетно стање – 31.07. 300.232 7.667 25.826 29.480 3.572 34.897 10.386 24.860 22.960
Примљене донације 1.430.531 1.750 16.996 1.830 651 6.828 1.301 7.040 5.569

Трошкови донација 0 0 0 0 0 -65 0 0 -163
Донирана средства -1.798.708 -1.266 -48.400 0 0 0 0 0 -11.500

Помоћ за породицу Спасојевић, С.Паланка - г.материјал, пвц, ел.материјал, лимарски материјал и радови, намештај-496.939

Помоћ за породицу Павловић, Коцењева - радови на обнови куће -400.000

Помоћ за породицу Митић, Умка - грађ.материјал и мајстори -336.215

Помоћ за породицу Јакић, Котешница - набавка 10 јагњади за узгој -183.000

Помоћ за породицу Радомировић, Житиште - покућство, крмаче, овце и јарићи -160.740

Помоћ за породицу Ибрић, Параћин - покућство, крмача -103.000

Помоћ за породицу Миловановић, Љубинић - грађ.материјал -55.891

Помоћ за породицу Стевановић, С.Паланка - грађевински материјал за доградњу куће -50.465

Помоћ за породицу Љиљак, Гроцка - грађ.материјал за бунар -7.903

Помоћ за породицу Шпољар, Стара Пазова - набавка грађевинског материјала -4.555

Помоћ за породицу Николић, Братунац - куповина куће са окућницом -20.000

Помоћ за породицу Шиник, Градишка, Р.Српска - трактор -12.500

Помоћ за породицу Поповац, Требиње - набавка трактора са плугом -8.000

Помоћ за породицу Бадњар, Тјентиште, Р.Српска - набавка трактора са прикључним машинама -5.800

Помоћ за породицу Вујасин, Бањалука, Р.Српска - набавка столарије -1.300

Помоћ за породицу Марковић, Лопаре, Р.Српска - набавка прикључне машине за трактор -800

Помоћ за породицу Стојановић, Стража, КиМ - изградња куће -11.500

Помоћ за породицу Конатар, Подгорица, Црна Гора-школски прибор,уџбеници и ел. шпорет -559

Помоћ за породицу Газиводе, Подгорица, Црна Гора - школски прибор и уџбеници -707

Oперативни трошкови -919.498 -13 -706 -5 -80 -814 -1.059 -876 -453
Трошкови горива за потребе посете породица и хуманитарни турнир Тројка из блока -100.000

Трошкови турнира Тројка из блока у Херцег Новом и Котору -83.882

Трошкови турнира Тројка из блока у Лакташима, Дубици, Приједору и Требињу -80.334

Трошкови турнира Тројка из блока у Источном Сарајеву и Фочи -49.228

Трошкови турнира тројка из блока у Власеници и Теслићу -40.200

Израда промотивног СЗС материјала -34.463

Трошкови израде промотивних банера за турнире Тројка из блока у Параћину, Београду, Брчком и Лозници-23.400

Трошкови израде застава за турнир Тројка из блока -12.375

Трошкови турнира Тројка из блока у Брчком -12.200

Трошкови израде промотивних банера за турнире Тројка из блока у Источном Сарајеву и Фочи -10.800

Трошкови штампања плаката за турнир Тројка из блока на Калемегдану -10.500

Трошкови турнира Тројка из блока у Параћину -7.720

Трошкови израде промотивног банера за донаторе из Норвешке -6.600

Трошкови озвучења за турнир Тројка из блока на Штранду -5.550

Трошкови израде промотивних банера за турнире Тројка из блока у Теслићу -4.050

Трошкови турнира Тројка из блока у Лозници -1.280

Трошак транспорта донаторских кутија из Београда у Лозницу -1.250

Трошкови израде промотивног зида за турнир Тројка из блока у Републици Српској -1.171

Трошкови посете породице у Коцељеви -980

Трошкови турнира Тројка из блока на Штранду -840

Трошкови учешћа на Serb fest Chicago -698

Трошкови штампања плаката за турнир Тројка из блока у Требињу -36

Трошкови обиласка породица у Републици Српској -200

Трошкови озвучења за турнир Тројка из блока у Власеници -100

Оперативни трошкови приликом обиласка породица у Републици Српској -61

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -2.315 -13 -36 -5 -30 -107 -12 -3 -23

Трошкови плата запослених -235.000 -200

Обавезни намети државе на плате запослених -144.378 -73

Трошкови закупа канцеларија -25.000

Трошкови књиговодства у Србији -12.000

Трошкови закупа магацина у Београду

Трошкови комуналија канцеларије у Београду -13.982

Административни трошкови канцеларије у Београду и Новом Саду

Наканада за коришћење Вивеум платформе -24

Наканада за коришћење Skrill платформе -20

Наканада за коришћење ЕПС платформе

Трошкови набавке канцеларијског материјала и клима уређај за канцеларију у Београду

Трошкови сервера за слање електронске поште, домена и хостинга -10 -20

Трошкови СЗС организације ван Србије -1.047 -874

Трошкови СМС сервиса -50

Трошкови маркетинга -366

Интерни трансфери новца 1.888.649 0 32.259 0 -4.141 -31.000 0 -23.000 0
Трансфер новца из Норвешке у Србију 292.100 -23.000

Трансфер новца из Немачке у Србију 488.244 -4.141

Трансфер новца из САД-а у Републику Српску 32.259 -20.000

Трансфер новца из САД-а у Србију 1.108.305 -11.000

Крајње стање – 31.08. 901.206 8.138 25.975 31.305 2 9.846 10.628 8.024 16.413  

Финансијски 

извештај 
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Примљене донације из света (број донација у %) 
 

 
 

Број примљених донација из света (више од 5 донација) 
 

ДРЖАВА БРОЈ 
ДОНАЦИЈА 

Србија  178 
Сједињене Америчке Државе 115 

Република Српска  109 
Швајцарска  48 

Немачка 36 

Норвешка  28 
Канада 18 

Аустрија 17 
Аустралија 12 
Холандија 11 
Шведска 5 

Остале државе 29 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације у 2017. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2017. години 

 

 
 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације за август од 2006. – 2017. године 
 

 
 

Број примљених донација за август 
 од 2006. – 2017. 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.  
 
1. Путем PayPal система: 
Европа:  szsaustrija@gmail.com 
САД:  szsamerika@gmail.com 
 

2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro): 
    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) 
- пошаљите SZS 15 на 339 (у Швајцарској) 
 

5. Рачун у Србији: 
Бр. рачуна: 160-279491-71 Banca Intesa, Београд 
Девизни: IBAN: RS35 1600 0508 0002 3812 69 
SWIFT: DBDBRSBG 
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija 
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia 
 

5. Рачун у Швајцарској: 
Swiss post, Konto: 61-335679-5, BIC: 9000 
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 
IBAN: АT97 3200 0000 1036 4339 
SWIFT: RLNWATWW 
Customer: Org. Für. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 

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

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

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

10. Рачун у Норвешкој: 
DNB Bank  Бр. рачуна: 1503 83 80483 
IBAN: NO92 1503 8380 483 
SWIFT: DNBANOKKXXX 
Customer: Humanitær organisasjon Serbere for 
Serbere 
 

11. 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! 

„Одбрана земље“ – Бранко Миљковић 

 
У срцу љубав, јача од смрти 

У глави мисао, већа од главе 

И то је одбрана земље. 
 

Страшни су ратници под земљом војници, 

Залиха снаге спремна, ако живи клону 

И то је одбрана земље. 

 

Велика реч, ни из срца, ни из главе 

Већ из земље ко биљка или цвет 

Расте, и то је одбрана земље... 

 


