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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Много дела, а мало речи. И током августа смо
показали да заједничким снагама можемо много тога
учинити. Чак пет појединачних великих пројеката је
успешно окончано и поред тога једна акција групне
помоћи на Космету. Поред тога сад већ стандардно
смо
навикнути
на
прегршт
различитих
манифестација под окриљем пројекта Тројка из
блока, а одржано је и седам изворних турнира Тројка
из блока широм региона и света.
Поменућемо догађања на којима су се наши
пријатељи и чланови окупљали. На добротворном
фудбалском турниру у Бановцима прикупљено је
60.000 динара. Након тога уследила је журка из
блока у Нишу, где је пристигло 12.440 дин. У
далеком Катару, на два пријатна дружења наши
пријатељи сакупили су 450€ односно 820€ донација.
Још један турнир, али овог пута у стоном фудбалу у
блоковима донео је 15.120 динара. Поново фудбал у
центру дешавања, овог пута турнир Рекреатива 021 у
Новом Саду где је прикупљено 16.000 дин. На
најудаљенијем континенту у Рокбанку близу
Мелбурна, одржан је турниру у стоном тенису где је
прикупљено 1.090$. У Чикагу на Сербфесту, наши
чланови суделовали су као гости тог фестивала, где
су прикупили 1.347$. Затим у Берну на Журци из
блока пристигло је 660цхф донација. Занимљив
турнир у популарној игрици Кантер страјк у
блоковима, прикупио је 16.450 дин. На крају у Грацу,
организовано је још једно интересантно окупљање
под називом Триатлон из блока, где смо прикупили
900€.
Као увертира у седам турнира Тројка из
блока широм света, одржан је турнир у дечијем
кампу Нова Грачаница код Чикага, где је
прикупљено 1.401,46$. Оригинални турнир Тројка из
блока у Чикагу одржан је веома успешно као и до
сад, тако да је пристигло чак 11.347$ за текуће
пројекте организације. Уследила су након тога по два
турнира у Србији, Републици Српској и Црној Гори.
Бриљирали су наши чланови и волонтери у
Републици Српској тако да је у Приједору
прикупљено 11.313,47км док је у Дубици остварен
сјајан резултат са 15.012,30км донација. У Србији
прво је у Трстенику одржан турнир где је
прикупљено 150.455 дин, а затим је у Параћину
пристигло 101.650 дин од учесника турнира. На крају
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на две прелепе локације у Црној Гори у Бару и
Херцег Новом окупило се мноштво заинтересованих
људи за наш рад. У Бару је остварен резултат од
610€, док је у Херцег Новом прикупљено 2.950€.
Спроведена је информативна посета код две
породице из Федерације БиХ и Црне Горе. Грабеже
из Језера код Јајца који имају шесторо деце посетили
смо почетком месеца, док смо нешто касније стигли
и до Миленкова из Херцег Новог са петоро деце.
Што се тиче завршених пројеката,
поменућемо прво вредносно најмањи. Помоћ
породици Рудић из Земуна са четворо деце, којима
смо купили сто, столице, фрижидер и папучицу за
машину у укупној вредности од 54.740 дин. Након
тога у Угриновцима за породицу Голубић, самохрану
мајку са троје деце, обезбедили смо опрему за
централно грејање у вредности од 308.053 дин. У
Куршумлији завршен је први од великих пројеката,
где смо породици Алексић са четворо деце
доградили кућу у вредности од 2.231.535 динара. Још
један велики грађевински подухват, овог пута код
Бацковића из Прокупља који имају петоро деце, за
које смо доградили и санирали кућу, а вредност
радова износила је 2.229.987 динара. Трећа породица
на подручју Србије били су Лукићи из Малог
Зворника са чак деветоро деце. Њима је купљена
старија кућа, која је и реновирана након тога, а
вредност целог пројекта износио је 2.910.612 дин.
Стигли смо да скућимо и једну породицу са подручја
Р. Српске. Породица Рубеж из Хан Пјеска са петоро
деце, помогнута је дограђивањем и опремањем своје
породичне куће, а вредност помоћи износила је
34.034,52 км.
Као већ уобичајена али никако занемарљива
акција помоћи, спроведена је на страдалном
Космету. Пет породица са децом добило је помоћ у
виду грађевинског материјала, а укупна вредност
испоручене помоћи износила је 9.000€.
Како би успели све планирано да спроведемо
у дело потребна нам је константна помоћ свих људи
добре воље и свих оних који саосећају са страдалним
српским народом и са обесправљеним вишедетним
породицама. На чекању је више десетина мањих и
већих пројеката, тако да се надамо да ћемо
заједничким снагама успети да усрећимо наше
сународнике у што краћем року.
С поштовањем,
Скупштина организације
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Помоћ за
породицу Рудић

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
помогли су шесточлану породицу Рудић, која живи
у Земун Пољу. Породицу поред оца Небојше и мајке
Бранке чине и четворица синова – Стефан (8),
Алекса (6), Владимир (2) и Коста (1). Помоћ за
породицу Рудић била је у набавци трпезаријског
стола, столица, комбинованог фрижидера и
папучице за шиваћу машину у вредности од 54.740
динара.

Средстава за помоћ породици Рудић обезбеђена су уз
помоћ хуманитарног пројекта Тројка из блока,
одржаног 28. априла на теренима КК Младост у
Земуну. Земунци већ четири године организују
различите хуманитарне акције које имају за циљ
помоћ породицама са много деце.
Приликом уручивања помоћи, као и приликом прве
посете, дом породице Рудић био је испуњен топлом
и пријатном атмосфером, као и грајом четворице
синова. Наравно, и оних најмлађи, који, иако не
разумеју шта се дешава, осећају да је у питању
велики дан за њихову породицу, па се својим
бебећим крицима придружују радости осталих
чланова породице.
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Као што смо приметили и првог пута, иако породица
Рудић живи у стану у којој су већина ствари
дотрајале, хигијена је беспрекорна, па ће ове нове
ствари које су им купљене значајно освежити њихов
животни простор.
Посебну захвалност нашим донаторима изражава
мајка Бранка којој се, куповином папучице за
шиваћу машину, коначно остварила жеља да шије за
своју децу, али и да заради тако што ће продавати
оно што сашије. Како сама каже, пошто је
незапослена, и води рачуна о четворици малолетних
синова, овакав посао, који ће моћи да ради од куће,
јој највише одговара, јер ће бити са својом децом.
Хуманитарна организација Срби за Србе изражава
велику захвалност свим донаторима који су још
једном допринели својим личним примером и
одговорношћу да се заједничким снагама помогне
још једна многочлана породица. Породица Рудић је
само једна од преко две стотине породица које
планирамо да помогнемо у 2018. години, па вас овом
приликом позивамо да наставите да пратите рад
Хуманитарне организације Срби за Србе и дате свој
допринос, како бисмо остварили зацртани циљ и
унели радост у стотине домова широм Србије и
Балкана!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Помогнути
Голубићи

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
помогли су четворочлану породицу Голубић из
земунског насеља Угриновци. Самохрана мајка
Милица подиже троје деце: Љубицу (12 година),
Марију (9) и Ђурђицу (5). Недавно су трагично
остале без тате, па су три девојчице и мајка једни
другима све на свету.

Породица Голубић, на жалост, јавности је позната по
томе што је глава породице, познати парохијски
свештеник Јереј Ратко трагично настрадао приликом
радова на обнови храма Светог Ђорђа у
Угриновцима. Након ове трагедије која је задесила
породицу, добри људи, на челу са Владиком
Василијем и верним народом Епархије Сремске, као
и новоснованом фондацијом „Отац Ратко“ одлучили
су да им поред месечне помоћи која пре свега служи
за основне животне потребе и школовање девојчица,
подигну и кућу, и тиме реше њихово стамбено
питање, које до сада није било решено.
Хуманитарна организација Срби за Србе том
приликом је одлучила да се укључи у овај пројекат, и
свој допринос је дала куповином опреме за
централно грејање, која је породици била јако
потребна, како би кућа постала функционална за
живот.

Због добрих људи из целог света, ова породица сада
зна да није сасвим сама. Бол који осећају не може
ништа да смири, али нешто су лакши ови тешки дани
сада када знају да има људи који ће помоћи.
Најпотребније у овом тренутку за породицу Голубић
је обезбеђено у виду опреме за централно грејање
(котао на пелет, радијатори, цеви, вентили...) у
вредности од 308.053 динара. Средстава за помоћ
породици Голубић прикупљена су кроз хуманитарни
пројекат Тројка из блока, одржан 28. априла на
теренима КК Младост у Земуну.
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Породица Голубић, а поготово мајка Милица,
изражавају велику захвалност свим донаторима који
су својим донацијама допринели да породица
Голубић буде за један велики корак ближа завршетку
куће.
Породица Голубић је само једна од преко две
стотине породица које планирамо да помогнемо у
2018. години, па вас овом приликом позивамо да
наставите да пратите рад наше и ваше Хуманитарне
организације Срби за Србе и укључите се у будуће
пројекте, како бисмо остварили зацртани циљ и
унели радост у стотине српских домова!
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Алексићима
дограђена кућа

Хуманитарна организација Срби за Србе помогла
је седмочлану породицу Алексић која живи у
засеоку Тиовац крај Куршумлије. Раде и Горица
подижу четворицу синова: Дејана (22), Александра
(18), Милована (6) и Николу (5). Са њима живи и
стара бака Росанда, која им и поред старости доста
помаже у свакодневном животу.
Помоћ за породицу Алексић састојала се у доградњи
куће како би породица добила купатило, једну
велику дневну и две спаваће собе.
Тренутни изглед дограђене куће породице Алексић
Вредност помоћи износи 2.231.535 динара.

Стање куће приликом прве посете породици Алексић
Ова вредна и скромна породица, због земље коју
поседује, не испуњава законске услове за социјалну
помоћ и дечији додатак, па су једина два сигурна
прихода плата оца Радета и пензија бака Росанде,
што није било довољно за нормалан живот ове
породице која је живела без купатила, шпорета,
фрижидера, у две собице.
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Алексићима
дограђена кућа
Како сами родитељи кажу, ова помоћ дошла је у
правом
тренутку,
јер
је
било
немогуће
функционисати у две собице без основних услова за
живот. Значај ове помоћи виде и у томе што им
омогућава да остану и опстану на својој земљи.

Хуманитарна организација Срби за Србе и њени
донатори, омогућили су овој породици, а пре свега
њиховим најмлађим члановима, једну сигурнију
будућност, у нормалним условима. Пројекат добија
на значају када се зна да се породица налази на
поднебљу где нема много младих људи, и где се
већина околних села убрзано празне.
На дограђеном делу куће урађени су комплетни
унутрашњи радови (подови, зидови, врата),
купатило, као и спољна столарија и изолација.

Породица Алексић је само једна од преко две
стотине породица које планирамо да помогнемо
у 2018. години, па вас овом приликом позивамо
да наставите да пратите рад наше и ваше
Хуманитарне организације Срби за Србе, и
укључите се у будуће пројекте, како бисмо
остварили зацртани циљ и обезбедили бољу и
сигурнију будућност за стотине угрожених
вишечланих породица у Србији и на Балкану!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за август 2018.
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Бацковићима
дограђена кућа

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
помогли су седмочлану породицу Бацковић, која
живи у Прокупљу. Породицу Бацковић, чине отац
Небојша и мајка Владанка, који подижу петоро
деце: Анастасију (21), Емилију (8), Лазара (6) и
двогодишње близнакиње Веронику и Ирину. Помоћ
за породицу Бацковић састојала се у доградњи
спрата и комплетне замене крова, као и
постављању изолације у вредности од 2.229.987
динара.

Дограђена кућа породице Бацковић
С тим у вези Хуманитарна организација Срби за
Србе уз подршку њених донатора широм света,
обезбедила је породици Бацковић замену кровне
конструкције као и доградњу високог поткровља,
како би деца добила додатне собе у којима би могли
да живе и у којем би коначно свако дете добило
простор за себе.

Стање куће породице Бацковић
приликом прве СЗС посете
У кући која је власништво мајчиних родитеља, у
којој живе Бацковићи, главни проблем је био што је
конструкција крова била у веома лошем стању, па је
кров прокишњавао. Такође, кућа у којој живе није
имала довољно соба, како би деца породице
Бацковић могла правилно да се развијају и добију
свој лични простор.

Месечни извештај за август 2018.

Хуманитарна организација Срби за Србе

9

Бацковићима
дограђена кућа
Хуманитарна организација Срби за Србе такође се
захваљује свим нашим донаторима, који су још
једном показали да уједињеним снагама можемо да
улкепшамо живот још једној многочланој породици.

Најмлађи су добили своје собе на уређеном
спрату куће
Видно раздрагана мајка Владанка, током наше
завршне посете, није скривала одушевљење
целокупном акцијом, јер како каже њена деца ће,
захаљујући
свим
донаторима
Хуманитарне
организације Срби за Србе, коначно добити
нормалне услове за живот, услове у којима ће деца
моћи правилно да се развијају, да уче, да се играју и
да пре свега имају безбрижно детињство, какво
заслужује свако дете у Србији.

Подсећамо да је породица Бацковић само једна од
преко две стотине породица које планирамо да
помогнемо ове године, те вас позивамо да наставите
да пратите рад наше организације, и да се у складу са
вашим могућностима укључите у реализацији
предстојећих акција, како би успели да постигнемо
зацртани циљ и тиме обрадујемо више стотина
сиромашне деце!

Месечни извештај за август 2018.
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СЗС посетили
Грабеже

Крајем мјесеца јула 2018. године посјетили смо и
осмочлану породицу Грабеж из мјеста Језеро које
се налази недалеко од Јајца. Породицу Грабеж чине
отац породице Лука (48 година) и мајка Стана (38) и
њихово шесторо дјеце Анђела (12 година),
Анастасија (11), Мирослав (8), Симо (7), Никола
(5) и Иле (2).

Прије одређеног времена, на иницијативу начелнице
општине и добрих људи из Језера покренута је
иницијатива да породицу преселе у Језеро. Општина
Језеро је једна од најмањих општина у Републици
Српкој, настала након потпсивања Дејтонског
споразума, а која је некада територијално припадала
општини Јајце.
Са становништовом које броји нешто око 1.100
људи, и са трендом опадања тог броја, услед
економске неразвијености и све већег тренда
исељавања људи у веће градове и иностранство,
покренута је иницијатива да једну вишечлану
породицу пресле у своје мјесто. Заиста чин вриједан
дивљења!

Једини приход који остварује породица је плата од
око 730,00 КМ коју зарађује отац породице радећи у
једној фабрици у Јајцу. Поред тога породица држи и
једну краву, свиње, козе и живину које им значајно
олакшавају живот. Да би дјеца могла да похађају
школу према наставном програму Републике Српске
породица тренутно живи у једној изнајмљеној кући у
Шипову.

Месечни извештај за август 2018.
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СЗС посетили
Грабеже

Уз велику подшку државних институција и
привредника почета је акција изградње куће за ову
породицу. Но, пројекат је заиста велики и захтјева
доста средстава, па је и Хуманитарна организација
Срби за Србе добила позив да се у складу са својим
могућностима придружи акцији. Приликом наше
посјете затекли смо кућу доведену под кров, али
којој недостаје још доства ствари до усељења, прије
свега у виду столарије, инсталација и завршетка
унутрашњости куће и опремањем куће техником и
намјештајем.
Уз договор са породицом и начелницом општине
Језеро, госпођом Снежаном Ружичић која је
покренула и координира читаву акцију, наша помоћ
иде у виду обезбјеђивања намјештаја за намјештање
дјечијих соба, за која ћемо ми као организација
настојати да скупимо средства.

Како смо као организација, уз Божију помоћ и помоћ
наших донатора изградили до сада велики број кућа
и уселили велики број породица у нове и намјештене
куће, свјесни смо тежине овог пројекта који су на
себе узели становници ове мале општине и на којем
сви здушно раде вођени племенитим циљем да једну
вишечлану породицу доведу за своје комшије и
пријатеље.
Зато ћемо као организација да се одазовемо њиховом
позиву и да у складу са нашим плановима и
могућностима подржимо и ову акцију, те позивамо
све наше донаторе да се укључе и у ову акцију
помоћи!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Месечни извештај за август 2018.
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Помогнути
Рубежи

Тренутни изглед куће код породице Рубеж
Породицу Рубеж смо по други пут посјетили
почетком марта. Тада смо их обавијестили да смо уз
помоћ наших донатора широм свијета успијели
скупити довољно новца за наставак градње свога
дома и договорили се како ће тећи радови. Родитељи
Горан и Јелена храбро подижу петоро дјеце:
Александар (16), Анастасија (13), Бобан (9), Бојан
(7) и Николија (2).

Иако је још увијек била зима, Горан је одмах
сутрадан отишао и нашао најповољнију вањску
столарију. Чим су временски услови дозволили
кренуо је са малтањем. Свакодневно су они и његов
отац обилазили стоваришта да што повољније нађу
неопходан материјал да уштеде да би са новцем који
је за њих скупљен што више купили и урадили.

Изглед куће породице Рубеж приликом прве СЗС
посете у јесен 2017. године
Као и многе породице до сада тако ни Рубежи нису
могли одмах повјеровати да неко мисли на њих и
њихову дјецу и да тај неко несебично жели помоћи.
Чињеница да су људи који их никад нису видјели
уплаћивали за њих донације им је била немогућа.
Деда и баба (Горанови отац и мајка), нису ни
учествовали у планирању радова, јер једноставно им
је било невјероватно да нису морали молити и
писати захтјеве, а неко је дошао да им помогне.

Месечни извештај за август 2018.

Како је почело тако се, иако је снијег продужио зиму,
пуном паром и наставило: електрорадови и уплата
електичног прикључка, радови за довођење и
развођење воде, изолација и радови на гријању.
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Помогнути
Рубежи
Када је Горан изашао из болнице није више могао
помагати мајсторима као на почетку, али се
наставило са радовима. Ламинат и керамика су
постављени. Пећ за гријање монтирана. Купатило
опремљено и за крај молерај завршен.

Тада се Горан разболио и хитно су га пребацили у
болницу Фочу. Мада су његов отац и сестра
притекли у помоћ ипак су радови стали тако да је
Горан, чим му је мало боље било, тражио да га
отпусте и наставио својој дјеци опремати дом.
Међутим болест се не може одгодити и Горана опет
у Фочу шаљу одакле су га након неколико дана
хитно пребацили у Бања Луку јер му је живот био у
опасности. Његови су тада полако пробали наставити
са радовима и успјели су купити и организовати
уградњу унутрашње столарије, али брига за Гораном
их је једноставно зауставила и даљим покушајима.

На радове и опремљање дома Александру,
Анастасији, Бобану, Бојану, Николији и њиховим
родитељима је утрошено 34.034,52 КМ. Сада ће
коначно моћи изаћи из подстанарске, хладне и
мемљиве куће. Сада им се снови остварују, долазе
живјети на имање код деде и бабе у своју нову и
лијепу кућу. Сада ће им сигурно бити боље и тата ће
им оздравити.

Породица Рубеж се пуно захваљује свим нашим
добрим донаторима који су омогућили да се дјеца
обрадују и омогућимо миран сан њиховим
родитељима као и баби и деди.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за август 2018.
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Материјал за
5 породица

Током јула испоручен је грађевински материјал и
столарија за пет социјално угрожених породица на
Косову и Метохији.
Вредност помоћи износи 9.000 € и распоређена је у
складу са потребама, тачније обезбеђена је помоћ
породицама која им је била најургентнија.
Захваљујемо се пријатељима из ЕХО Мајка девет
Југовића из Грачанице на великој помоћи око
реализације акције.

Коцана Вујић са синовима и грађевинским
материјалом
Дејан Вујић (37 година) из Врбовца живи са
супругом Коцаном (32), синовима Луком (10),
Гораном (7) и Павлом (6). Од примања имају дечији
додатак од 7.700 динара.
Обезбеђена је помоћ у виду грађевинског
материјала за доградњу једне собе у износу од
2.000€.

Месечни извештај за август 2018.

Јасмина Ристић са синовима и материјалом за
купатило и вратима
Јасмина Ристић (36 година) из Извора живи са
супругом Добривојем (50), ћерком Анђелом (14),
синовима Урошем (12) и Давидом (10) година и са
свекрвом Благицом (82). Од примања имају: супруг
Добривоје пензију од 35.000 динара и свекрва
пензију од 14.000 динара. Обезбеђена је помоћ у
виду материјала за уређење купатила, собна ПВЦ
и дрвена врата. Вредност помоћи износи 1.300€.

Породица Ђорђевић са материјалом за
реконструкцију крова
Милоратка Ђорђевић (63 године) из Прековцa
живи са супругом Милосавом (62), сином
Далибором (36), снајом Јасмином (30), унуцима
Јованом (13) и Лазаром (10) и унуком Јаном (3).
Обезбеђен
је
грађевински
материјал
за
реконструкцију крова куће, због лошег стања
(пропале грађе и црепа, прокишњавања и стварање
влаге у собама). Вредност грађевинског материјала
износи 2.000€.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Материјал за
5 породица

ПВЦ столарија за породицу Стојковић
Славиша Стојковић (29 година) из Грачанице
живи са супругом Наташом (29), синовима
Гаврилом (3) и Димитријем (1), мајком Душанком
(50) и са братом Стефаном (19). Славиша и Наташа
очекују трећу принову и граде нову кућу. Уручена
помоћ се састојала од ПВЦ столарије. Вредност
помоћи износи 2.700€.

Акције реновирања и изградња кућа су од великог
значаја, јер се на одређен начин осигуравају и дају
јаку подршку угроженим породицама, које не би
биле у стању да у скорије време самостално
реновирају куће. Оваквим начином помоћи, у
одређеној мери је осигуран останак и опстанак
породицама на својим огњиштима.

Душан Митић (27 година) из Горње Кормињане
живи са супругом Весном (30), ћерком Николином
(2), сестром Јованом (24), оцем Слободаном (59),
мајком Весном (52). Од примања отац Слободан има
минималац од 11.000 динара и дечији додатак од
2.500 динара. Породици Митић дониран је
материјал за уређење купатила у вредности од
1.000€

Месечни извештај за август 2018.
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СЗС код
Миленкова

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Црне Горе посјетили су 3. августа
седмочлану породицу Миленков из Херцег Новог.
Породицу Миленков чине отац Зоран и мајка
Младенка са дјецом: Валентина (15), Василије (14)
који болује од церебралне парализе, Сања (10),
Никола (6) и Стеван (3).

У разговору са представницима организације,
утврдили смо да је породици неопходна изградња
бочног зида на поткровљу куће (уз изолацију
бочних спољних зидова куће) како би се кућа
заштитила од уласка воде.
Од унутрашњих радова у кући потребно је урадити
глетовање и кречење зидова, као и постављање
керамике у кухињи и купатилу.
Што се тиче покућства, породици је најпотребнија
помоћ у виду набавке кревета на спрат, ормара,
стола, фрижидера, шпорета, веш машине и
кухињских елемената.
Вриједни отац Зоран ради повремено на
керамичарским пословима, а такође бави се
превозом робе како би зарадио неопходна средства
за своју породицу. Мајка Младенка је домаћица и
брине о дјеци и домаћинству, а нарочито о Василију.
Најстарија ћерка Валентина током љетње сезоне
запослена је у оближњој продавници.

Месечни извештај за август 2018.

Организација ће се такође потрудити да дјеци
обезбеди неопходан школски прибор за
предстојећу школску годину.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Кућа за
Лукиће
душецима, два троседа, два ормара, кухињски
елементи и комбиновани електрични шпорет) и
шансу за један нови почетак!

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе помогли су велику и бројну породицу Лукић
са деветоро деце, из села Горњи Амајић у општини
Мали Зворник. Родитељи Раденко и Јасмина и деца
Немања (22), Божидар (20), Анђела (17), Филип
(13), Тамара (9), Александар (8), Александра (5),
Неда (3) и најмлађа Дуња (2), добили су нови дом, са
реновираним купатилом и новим покућством.
Укупна вредност овог пројекта износила је 2.910.612
динара.

Такође, породици је приликом прошле посете
обезбеђена полупрофесионалне моторна Stihl
тестера, чиме је знатно олакшан посао оцу Раденку,
који већ пуних осам година нуди услуге сечење дрва
и на тај начин прехрањује своју велику породицу.

Породица Лукић, до скоро је живела у малој и
трошној кући, која се налазила неколико километара
далеко од главног пута – у шуми – без купатила у
сталној борби са тешком и неизвесном
свакодневницом, без било каквих изгледа за бољу и
сигурнију будућност.
С тим у вези, Хуманитарна организација Срби за
Србе уз помоћ својих донатора, одлучила је да ову
ситуацију потпуно промени и омогући Лукићима да
коначно добију оно што је ова ведра и вредна
породица заслужила – нови дом, реновирано
купатило и ново покућство (кревети на спрат са

Месечни извештај за август 2018.

Посебну радост, овој великој помоћи, видели смо
код малих Лукића. Навикнути на тешке животне
услове, где су по троје спавали у једном кревету, без
основних услова за живот, ови дечаци и девојчице
нису скидали осмехе приликом наше посете. Нови
дом омогућио им је савршене услове за сигурније и
срећније детињство.
Хуманитарна организација Срби за Србе изражава
велику захвалност свим донаторима, који су личним
примером и одговорношћу, омогућили да се оствари
сан још једне многочлане породице.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Хуманитарни
фуд. турнир
У фудбалском такмичењу учествовало је 14 екипа
(16 екипа се пријавило, 2 су одустале) из разних
крајева околине Нових Бановаца (Земун, Стари
Бановци, Батајница, Стара Пазова, Нова Пазова).
Победник овог турнира је екипа „Воће Перовић"
мада сви су победници оваквог догађаја, на овом
турниру прикупљена су средства у вредности 60.000
дин.

Пријатељи Хуманитарне организације Срби за
Србе организовали су фудбалски турнир „Лоптом
до среће" крајем јула и сав приход од 60.000 динара
донирали су за помоћ породицама са четворо и више
деце у склопу СЗС пројекта „Деца су наша
будућност". У наставку вести преносимо вам
извештај организатора турнира.

Сви смо ми то скупили и ја вам се још једном у име
организације турнира „Лоптом до Среће" захваљујем
од срца што сте овај леп догађај учинили још
лепшим! И обећавам вам да ћемо овај догађај
претворити у традицију да сва деца одрастају на
правим вредностима, јер су деца наше благо. Живи
били. Догодине на Каблару."

„Драги људи готов је први хуманитарни турнир у
фудбалу у Новим Бановцима ( Бановци - Дунав ) који
се одржавао 28.07.2018 год. Могу вам рећи да смо
велики успех постигли јучерашњом акцијом и
турниром, срце ми је било пуно на крају дана и
желео бих овим путем да се захвалим свим играчима,
људима, деци, месној заједници Каблар, свима вама
који сте један цео дан одвојили да помогнете онима
којима је то најпотребније, сви сте доказали да имате
велико срце, учинили смо заједно једну јако велику
ствар за Бановце и за људе којима је то
најпотребније.

Месечни извештај за август 2018.
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Журка из
блока у Нишу

Хуманитарна дешавања у Нишу, настављена су и у
јулу месецу, када је у петак, 20. јула у нишком клубу
„Кубо клуб“ организована прва журка из блока, која
се организује у склопу спортско-хуманитарног
пројекта „Тројка из блока“. Уз помоћ више од 60
драгих донатора и пријатеља организације, скупљено
је 12.440 динара.

Хуманитарна организација Срби за Србе наставља да
организује догађаје широм света у склопу највећег
пројекта Тројка из блока. Овом приликом позивамо
све пријатеље и донаторе да прате наш Календар
догађаја, како би могли да наставе да дају свој
допринос у борби против сиромаштва.

Хуманитарна организација Срби за Србе овом
приликом се захваљује Кубо клубу на уступљеном
простору, као и свим пријатељима и донаторима
организације из Ниша, који су још једном
препознали значај самог пројекта Тројка из блока и
дали свој допринос, у борби против сиромашта
вишедетних српских породица.
Љубазно особље Кубо клуба, ди-џеј Лео, и
специјални гост изненађења, ди-џеј Буцек,
побринули су се за добру и пријатну атмосферу, тако
да су гости имали прилику да се уз, хуманост коју су
показали самим доласком, добро и забаве и опусте
пред надолазећи викенд.

Месечни извештај за август 2018.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Хуманитарна организација Срби за Србе

20

Хуман. друж.
у Катару
Овим путем се захваљујемо свим људима који су
подржали прво окупљање својим присуством и
донацијама. Следеће окупљање је планирано ускоро,
где се очекује већи број људи, с обзиром на број
порука у којима је истакнута подрска нашој скромној
групи. Самим тим се надамо да ће и износ донације
бити пропорцијално већи.

9. jула 2018 године, надахнути, инспирисани и
вођени идејом и радом Хуманитарне организације
Срби за Србе, тројица другара са тренутним
пребивалиштем у Дохи, Катару су решила да својим
ентузијазмом, залагањем и енергијом помогну у
прикупљању средстава за помоћ угроженим српским
породицама. Са тим циљем је оформљена
хуманитарна група „Срби у Катару”.

17. јула 2018 године, по први пут је организовано
хуманитарно окупљање Срба у Катару. Идеја
првог окупљања је била да се Срби у Катару
упознају и друже, и да им се представи идеја и
замисао рада ове добротворне организације.

За крај, посебно хвала свима у Хуманитарној
организацији Срби за Србе, који су нас својом
енергијом, визијом, идејом и несебичним радом
инспирисали да покренемо прикупљање донација у
Катару, са надом да ћемо постати велики донатори у
скоријој будућности.

Присуствовало је свега десетак људи и прикупљено
је, ван очекивања, 450 € (1,900.00 Катарских Ријала
у противредности).

Месечни извештај за август 2018.
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Хум. турнир у
блоковима

У суботу 28. јула у новобеоградским блоковима
успешно је организован још један турнир у стоном
фудбалу. У Окто пабу у борби између 14
пријављених екипа најсјајније одличје и пехар
освојила је екипа ,,Реми“. Друго место заузела је
екипа ,,ПС. 101“,а у борби за 3. место екипа ,,2
хладна неса“ победила је екипу ,,Срби за Србе“.
Прикупљено је 15.120 дин. за помоћ социјално
угроженим породицама.

Шампионска екипа Реми
Хвала свима који су дошли и подржали овај турнир,
а посебно пријатељима из Окто паба који су
омогућили да се одржи турнир у њиховом локалу.
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за август 2018.
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1. турнир у
дечијем кампу

Свaког лета, Срспка Средњоамеричка Епархија
организује дечији камп код манастира Нове
Грачанице у близини Чикага.
Ове
године,
представници
Хуманитарне
организације Срби за Србе су имали част да буду
позвани да учествују у њиховом хуманитарном
програму где уче децу шта значи бити
добротворац.

Убрзо смо приметили колико су деца била узбуђена
око помоћи коју прикупљају, па смо одлучили да их
изненадимо са одржавањем нашег спортскохуманитарног турнира у брзом шутирању тројки
Тројка из блока у трећој и четвртој недељи кампа
који смо овог пута назвали ''Деца за децу''.
Кад смо најавили турнир, срећа и узбуђење деце је
могло да се осети као топлота летњег сунца и само
потврди колико су ова деца спремна да се укључе у
хуманитарне акције. Турнири Тројка из блока Деца за децу су постала својеврстан хит кампа и
надамо се да ће убудуће много година бити саставни
део овога кампа.

На самом почетку, организатори дечијег кампа су
упознали децу са радом наше организације, након
чега је преседник америчког огранка господин
Петко Петровић имао прлику да представи
неколико актуелних пројеката као и рад организације
Срби за Србе на Балкану, Европи и Америци.

Након пет недеља кампа Грачанице, деца су успела
да заједно скупе невероватних $1,401.46 донација!

Уз упознавањем са радом организације, постављена
је инфотабла и донаторска кутија како би деца
могла да убацују новчане прилоге. Деца су се одмах
укључила и почела да скупљају донације за своје
вршњаке у Србији и региону. Чак су и неки од
радника у кампу приложили своје недељне плате
које су примили за свој рад.

Наша организација је веома поносна на ову децу
који су доказала да су и више него спремни да
покажу своју добротворност и величину својих
срца. Велико хвала деци кампа, радницима,
организаторима и Средњоамеричка Епархија
што су нам подарили част да будемо део овог
кампа код Грачанице.

Месечни извештај за август 2018.
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ФК Рад
подржао СЗС

Фудбалски клуб Рад из Београда, који се такмичи у
Супер лиги Србије, на почетку нове такмичарске
2018/2019 сезоне, подржао је Хуманитарну
организацију Срби за Србе и нашу СМС кампању
на број 7763 у Србији, путем рекламе на
дресовима првог тима. На месту традиционално
предвиђеном за спонзоре, ФК Рад је одлучио да
подржи нашу организацију.

Хуманитарна организација Срби за Србе упућује
неизмерну захвалност Фудбалском клубу Рад на овом,
за Србију, несвакидашњем гесту и промоцији наше
организације и СМС броја. Надамо се да ћемо
заједничким снагама на овај начин успети да окупимо још
више људи и добротвора који ће сазнати за нашу акцију и
подржати је слањем СМС порука.

Такође, ФК Рад је обезбедио рекламни простор на
огради свог стадиона Краљ Петар I на Бањици, где
ће ускоро бити постављена рекламна застава за
хуманитарни број 7763 путем којег наша
организација свакодневно прикупља донације за
помоћ социјално угроженим породицама широм
Србије и Балкана. Такође, током утакмица првог
тима, на улазима у стадион биће постављене и
донаторске кутије у које ће гледаоци моћи да
приложе средства за помоћ.

Такође, упућујемо позив свим другим фудбалским
клубовима у Србији као и свим спортским
клубовима који попут ФК Рад желе, хоће и могу да
на било који начин обезбеде рекламни простор за
хуманитарни број 7763, донаторске кутије и нашу
организацију да нас контактирају и придруже се
све већем тиму добротвора који брину о вишедетним
породицама у тешкој животној ситуацији.

Месечни извештај за август 2018.
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Турнир у
Аустралији

У недељу 5. августа, чланови Хуманитарне
организације Срби за Србе одржали су први од
многих стони тенис такмичења у просторијама СПЦ
Свете Петке у Рокбанку у близини Мелбурна.
Учествовало је 23 такмичара, док је много више било
гледалаца који су уживали у атмосфери као и у
одличној
храни
.
Прикупљено
је
1.090
аустралијских долара помоћи за породицу Бојић
из Угљевика у Републици Српској.

Донатори на дан турнира су били:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зоран Терзић - $ 50
Дејан Алексић - $ 35
Милорад Ивковић - $ 20
Наталија Тешић - $ 20
SOYA-Victoria - $ 200
Илија Пераћ - $ 85
Српко и Бојан Ковачевић - $ 15
Светомир Секулић - $ 60
Турнир у стоном тенису - $ 605

Месечни извештај за август 2018.

Победник првог СЗС хуманитарног стони тениса
у Мелбурну је Филипинац Џон С. Друго место
заузео је Бојан К., док је треће место освојио
Станислав П.

Захваљујемо се свим донаторима, учесницима,
продавници Love Small Goods, а нарочито
пријатељима из Цркве Свете Петке што су одобрили
да правимо такмичење у њиховој сали. До следећих
хуманитарних дружења позивам све да прате
званични сајт и фб страницу Хуманитарне
организације Срби за Србе.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ
СРБИ ЗА СРБЕ

Хуманитарна организација Срби за Србе

25

Тројка у
Приједору

У недјељу 22. јула одржана је четврта по реду
Тројка из блока у Републици Српској у овој
сезони и то у Приједору, на кошаркшаким теренима
Гимназије „Свети Сава”. Приједор је другу годину
за редом угостио Тројку из блока, а киша која је
падала читав дан замало је угрозила одржавање
читавог догађаја, но престала је пред сам почетак и
спектакл је могао да почне.

У такмичарском дијелу, за такмичење у шутирању
тројки пријавило се укупно 274 такмичара. Титулу
најбољег тројкаша у Приједору однио је Горан
Кондић, друго мјесто заузео је Никола Пашић, док
је трећи био Бобан Ђурић.
Ништа мање занимљиво није било ни у такмичењу
које је постало прави хит овога љета, а ради се о
шутирању тројки са пола терена. Том приликом
своје умијијеће и/или срећу опробала су чак 64
такмичара.

Заиста велики број људи се окупио на
„Гимназијском терену”, а број учесника и
прикупљена средства од донација и спонзостава
јасно показују да је Приједор препознао и прихватио
идеју коју Хуманитарна организација Срби за
Србе проводи преко турнира Тројка из блока и да
ће у наредним годинама подршка самој организацији
све више да расте.
А на самом турниру спектакл - шутале су се тројке,
слушала се добра музика, а највеће одушевљење ја
наступило приликом извођења пјесме Сини јарко
сунце са Косова, које је извела млада
приједорчанка Вања Грубан.

Месечни извештај за август 2018.

Што се тиче саме финансијске конструкције и
прикупљених средстава, прије самог турнира од
спонзора и донатора прикупљено је 8.345,52 КМ, а
када се на тај износ дода и износ од 2.967,95 КМ
прикупљен на сам дан турнира од пријава за
учешће у такмичењу и од појединачних донација
долазимо до фантастиче цифре од укупно
прикупљених 11.313,47 КМ.
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Тројка у
Приједору

Резултат
који
је
многоструко
надмашио
прошлогодишњи турнир, а сва прикупљена средства
биће утрошена за изградњу куће за породицу Лукић
из села Горњи Јеловца које се налази код
Приједора!
СПОНЗОРИ:
• Бијеле Воде
• Вуле Ву
• Град Приједор
• Графит графички атеље
• Драгослав Кабић
• Јовић маркети
• Карпентери Виторог
• Кафаница
• Кафе бар Академија
• Кафе бар Камењара
• Кафе бар Ке Паса
• Кафе бар Улица
• Кафе Гала
• Марко Милинковић
• Предузеће
• Приједорпутеви а.д. Приједор
• Рудпром
• Саша Вила
• Саша Градинвест
• Синдикат рудника Митал
• Феникс

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА:
• Free Radio
• com
• live
• БНТВ
• Дворана Младост
• Елта ТВ
• Јелен пиво
• Пекара Козара
• РТРС
• Рударско пиво
ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:
• NONSTOP Fitness Serbia
• WinWin
• Аccolade Inc.
• Брчкогас Осигурање
• Дизел центар и трговина Милићевић Чачак
• Инса А.Д.
• Козарапутеви д.о.о. Бања Лука
• ПИП д.о.о. Нови Сад
• Спортплус спортске кладионице
• ЦИАК
ПРИЈАТЕЉИ ТУРНИРА:
• Аги паста
• Crofnas
• CYA
• DJ Коба33
• Бутик Отаџбина
• Осмех на дар
• Бутик Авангарда
• Сића мајстор звука
• Наш реп и наш град
Посебну захвалност дугујемо и братству
манастира Клисина који су својим доласком
увеличали сам догађај, као и за несебчну подршку
нашем раду коју добијамо свих ових година.

ДОНАТОРИ:
• Александар Савић
• Бијелић Владимир
• Био Мио маркети
• Брест Приједор
• Дигитал Дент
• Зоран Берић
• Масерска ординација Грозомор Пипић
• Оптика Милинић

Месечни извештај за август 2018.
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Тројка из
блока у Чикагу

10. јуна, амерички огранак Хуманитарне
организаицје Срби за Србе одржао је 6. по реду
хуманитарни турнир у брзом шутирању тројки,
Тројка из блока у Чикагу. Турнир се чврсто
утемељио и постаје све већи и већи како године
пролазе. Ове године имали смо привелигију да нам
се придруже НБА играч Никола Миротић и
фудбалер Александар Катаи. Турнир је и ове
године био врло успешан, јер смо заједно успели да
прикупимо $11.347 за социјално угрожене српске
породице на Балкану.

Турнир је нам отворио фудбалер Чикага Фајер
Александар Катаи и показао нам је да зна како да
шутирају тројке, а не само како се дају голови
противницима! У првом кругу такмичења
учествовало је 55 шутера који су изашли да покажу
свој таленат, упркос температуре преко 40 степени.
Први круг такмићења је затворио НБА ас Никола
Миротић са најјачим резултатом дана.
Када се завршио први круг, док су судије
припремали списак такмичара који су доспели до
другог круга, имали смо специјални музички
програм који нам је извео Алекс Чикаго са новом
песмом Српспки Орлови.

Месечни извештај за август 2018.

Као што је постао обичај, бивши шампиони се све
чешће враћају у покушавају да понове славу. И ове
године тако је било, па се створила врло добра
атмосфера у полуфиналу и финалу. Колико је тесан
резултат био, најбоље говори податак да је за
освајање првог места одлучиво плејоф, а у то
разигравању су учествовали Никола Миротић и
Павле Ћосић. И опет је дошло до задњег шута, па је
коначно човек који је два пута завршавао други,
коначно освојио турнир, Павле Ћосић. Павле је
коначно освојио пехар и чувену шампионску
наранџасту мајицу Тројке из блока! Друго место
наравно припало Николи Миротићу, а треће место
је освојио Љубо Јевремовић. Интересантно да су
Павле и Љубо обојица из Чачка, који је већ дуго
познат као град кошарке у Србији.

Као и сваке године, срећни смо што нам се увек
укључи дивна груп спонзора да омогуће овака
спектакл. Ми се срдачно захаљујемо нашим
спонзорима ове године: White City Logistics, Atlas
Solutions, Love Freightways, American Motor
Freight, Capital Investment Realty Group, JD
Factors, Pure Live Music, Pure trucks, Pilsen
Properties, MB Global Logistics, Skyvision Logistics,
3 Star Logistics, ADR Custom Builders, 2N
Licensing, Lazic Deli, Roka Bakehouse, Beograd Café
and D&L Solutions.

Хуманитарна организација Срби за Србе

28

Тројка у К.
Дубици

Козарска Дубица је читаву годину дана чекала
Тројку из блока, марљиво се спремала и на крају
дочекала. Заиста фантастичан резултат и један од
најбољих турнира одржаних ове године. Прије самог
турнира од спонзора и донатора, као и на неколико
хуманитарних догађаја прикупљено је укупно
12.084,05 КМ. Када се на овај износ дода износ од
2.928,25 КМ прикупљен на сам дан турнира од
котизације за учешће и појединачних донација,
долазимо до невјероватног резултата од укупно
прикупљених 15.012,30 КМ донација!

Овај пут значајно већи број такмичара него на
претходна два турнира, тако да смо по први пут у
Дубици шутирали на два коша. Такође, хит игра
шутирања тројки са пола терена постаје све више
и више интересантнија и у Дубици је привукла
доста такмичара, тако да је без проблема срушен
рекорд у овој игри, постављен на турниру у
Приједору.
За такмичење у шутирању тројки са линије 6,75 м
пријавило се 215 шутера, а за шутирање тројки са
пола терена чак 83 такмичара.
ПОБЈЕДНИЦИ:
1. Младен Гогић
2. Милан Дрљић
3. Бојан Родић

Резултат који је до сада надмашила само неколицина
градова и који показује да величину једног града
не чине разноразни статистички подаци о броју
становника, улица, економској развијености, већ
искључиво
воља
и
спремност
његових
становника да помогну онима којима је та помоћ
најпотребнија, а седам врхунских организованих
хуманитарних догађаја, око деведесет привредних
и других субјеката који су се у складу са својим
могућностима укључили, као и велики број
донатора свему томе довољно говоре у прилог.
Као и дан раније, на турниру одржаном у Приједору,
лоше вријеме је пријетило да угрози сам догађај али
је и овај пут киша престала мало прије самог догађаја
и турнир је могао да почне.

Месечни извештај за август 2018.
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Тројка у К.
Дубици
•
•
•
•
•
•
•

СТР Квик Стоп
Сувак Метал д.о.о.
СУР Македонка
Теравита
Транспортно друштво Гавриловић
Удружење младих Фокус
ФИТ д.о.о.

ДОНАТОРИ:

СПОНЗОРИ:
• Мај д.о.о.
• Агрофлора д.о.о.
• Анонимно
• АРС Компанија
• Аура осигурање
• Ауто-мото друштво Козарска Дубица
• Болница Мљечаница
• Г Принт штампарија
• Гранд комерц
• Дабар Холц д.о.о.
• Демпсон Босна
• Дошлић д.о.о.
• Дуб Гарден
• Дуб Дент
• Дубикотон
• Електро услуге Елмонт
• Инфинити бар
• Кафана Стари багрем
• Кафе бар Твинс
• Лаунџ бар Маршал
• Месница Бекон
• Млијекопродукт
• Ноћни клуб Венеција
• Општина Козарска Дубица
• Офроад клуб Козара
• Пекара Марић
• Подрум Панић
• Прима доо
• Продавница МТ
• Ривер Паб
• РИС д.о.о.
• Роки Комерц
• Сбербанк
• Симил д.о.о.
• Столарија Кондић

Месечни извештај за август 2018.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Агро Дубица д.о.о.
ЖРК Дубица
Змија Комерц доо
Кафе бар Визард
Кафе бар Ратни Ветрани
Кројачки салон Висион
Мала Пивница
Микрофин Осигурање
Мјењачница БОС
Мр Слијепчевић
Парфимерија Дама
Роштиљница БС
Фризерски салон Дезидерија

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeкић д.о.о.
Jeлeн Пивo
MР Слиjeпчeвић
Teхнa Tурс
Tуристичкa oргaнизaциja Козарска Дубицa
Вeлимир Вуклиш
Влaдимир Maрин
Гojкo Пeтрoвић
Дрaгaн Jaћимoвић
Извиђaчки oдрeд Мoштaницa
Кaфe Бaр Зeбрaнo
Кoмунaлaц AД
Крoс Фит
Рoштиљницa Крунa
Рoштиљницa Силвeстeр
Стoлaриja Дрaгaш
Угoститeљскe услугe Oбућинa
Фoтo Видeo Бajић Бaњa Лукa
ХПК
Цeзaр Пицeриja
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Тројка у К.
Дубици
Такође, посебну захвалност дугујемо и великим
пријатељима наше организације који се сваки пут
радо одазову нашим акцијама КК Уна, РК Дубица,
РК Кнежопољка, РК Козара и ФК Борац.

МЕДИЈСКА ПОДРШКА:
• Центар за културу и информисање Козарска
Дубица
• Радио Феникс
ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:
• NONSTOP Fitness Serbia
• WinWin
• Аccolade Inc.
• Брчкогас Осигурање
• Дизел центар и трговина Милићевић Чачак
• Инса А.Д.
• Козарапутеви д.о.о. Бања Лука
• ПИП д.о.о. Нови Сад
• Спортплус спортске кладионице
• ЦИАК
ПРИЈАТЕЉИ ТУРНИРА:
• Аги паста
• Crofnas
• CYA
• DJ Коба33
• Бутик Отаџбина
• Осмех на дар
• Бутик Авангарда
• Сића мајстор звука
• Наш реп и наш град

Идеја Срби за Србе и Тројка из блока у Козарској
Дубици живе као ријетко гдје, а још једно прелијепо
вече у овом граду на Уни то је и показало.
Комплетна скупљена средства у оквиру тунира ће
бити утрошена за изградњу куће породици Лукић
из Горњег Јеловца. Овим турниром је скупљен и
преостали неопходни износ потребан за изградњу и
опремање куће, тако да се ускоро очекује почетак
радова.
Но ту наша екипа из Козарске Дубице не стаје.
Свјесни да постоји још много дјечице широм
Балкана који очекују нашу помоћ, спремају се за
будућа дешавања у овом граду, тако да акције из
блока не мирују у овом граду и идеја Срби за Србе
живи из дана у дан.

Велику захвалност дугујемо и за Кафе Пинк Лејди,
Кафе Инфинити, Лаунџ бар Маршал, Пекара
Марић, Пицерија Цезар, Кафе Стари багрем,
Кафе Твинс, Роштиљница Силвестер, Кафе
Пикасо, Кафе Домино и Ривер паб који су
омогућили постављање донаторских кутија у својим
локалима у којима су се у претходном периоду
скупљала средства у склопу Тројке из блока.

Месечни извештај за август 2018.
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Тројка у
Трстенику
СПОНЗОРИ:
• Наменска
• ППТ ТМО
• Брат Ивек из Чикага

У суботу 14. јула, Трстеник је по први пут угостио
спортско-хуманитарни караван Тројка из блока и
придружио се тиму успешних градова-домаћина у
овој сезони. Турнир у брзом шутирању тројки
одржан је на Градском тргу, на којем су се
такмичари из Трстеника надметали за престижну
титулу најбољег тројкаша за 2018. годину.

ДОНАТОРИ:
• Брза и Лепа Штамппа
• ТИМУ
• Књижара Јован Јовановић Змај
• Мобиленд
• Комстан
• ППТ Петолетка
ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:
• Ресторан МС
• Озвечење 3ДМ
• Општина Трстеник
• Канцеларија за младе Трстеник
• Коначиште Кула
ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:
• NONSTOP Fitness Serbia
• WinWin
• Аccolade Inc.
• Брчкогас Осигурање
• Дизел центар и трговина Милићевић Чачак
• Инса А.Д.
• Козарапутеви д.о.о. Бања Лука
• ПИП д.о.о. Нови Сад
• Спортплус спортске кладионице
• ЦИАК

Учешће на турниру узело је 85 такмичара, а међу
њима најбољи осећај за тројку имали су победници
Матеја Мишић (прво место), Радиша Попадић
(друго место) и Ђорђе Младеновић (треће место).
Такође, 17 такмичара је покушало да шутем са пола
терена погоди кош и тиме освоји као награду једну
мајицу из нашег хуманитарног бутика.
Посебна занимљивост и својеврсна атракција
турнира у Трстенику била је једна трудница која је
фантастичним шутевима са линије за три поена
успела и да чак уђе у финале Тројке из блока на
Градском тргу.

Месечни извештај за август 2018.

ПРИЈАТЕЉИ ТУРНИРА:
• Аги паста
• Crofnas
• CYA
• DJ Коба33
• Бутик Отаџбина
• Осмех на дар
• Бутик Авангарда
• Сића мајстор звука
• Наш реп и наш град
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СТБИ ЗА СРБЕ
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2. Тројка у
Параћину

Тројка из блока стигла је по други пут у Параћин, у
петак 29. јуна – 57 шутера и много више
радозналих гостију дочекали су пројекат који мења
свет на боље, а скупљено је уз помоћ пријава и
добротворних прилога 19.605 динара! Подршка за
мисију борбе против сиромаштва стигла је од 11
поносних спонзора, донатора и техничких
спонзора који су довели до укупно скупљених
101.605 динара донација!

Параћин је 2017. године постао део градова који се
широм Србије и света боре за боље сутра за
социјално угрожене малишане – а малишани су и
чинили највећи део публике и такмичара, од пионира
локалног кошаркашког клуба, до малих тројкаша из
краја.
Ове године, турнир је одржан на централном
градском тргу у Параћину што је додатно
увеличало читав догађај. ПОБЕДНИЦИ: 1. Никола
Станковић 2. Божидар Јовановић 3. Јован Арсић

Месечни извештај за август 2018.

СПОНЗОРИ:
• Euro Lin
• Адвокатска канцеларија Небојша Симић
• Eurospeed Truck
• Уни Линес
• Хотел Петрус

ДОНАТОРИ:
• Брефино
• ТП 9. Септембар
• Fun Travel Agency
• Ресторан Крежбинац
• Гвожђара Вулетић
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2. Тројка у
Параћину
ПРИЈАТЕЉИ ТУРНИРА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аги паста
Crofnas
CYA
DJ Коба33
Бутик Отаџбина
Осмех на дар
Бутик Авангарда
Сића мајстор звука
Наш реп и наш град

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:
•

Smart-Mi

ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NONSTOP Fitness Serbia
WinWin
Аccolade Inc.
Брчкогас Осигурање
Дизел центар и трговина Милићевић Чачак
Инса А.Д.
Козарапутеви д.о.о. Бања Лука
ПИП д.о.о. Нови Сад
Спортплус спортске кладионице
ЦИАК

Месечни извештај за август 2018.

Победник турнира у Параћину - Никола Станковић
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СЗС на
Сербфесту

Ово је трећа година заредом да је Чикашки огранак
Хуманитарне организације Срби за Србе 11. и 12.
августа учествовао на годишњем Сербфест
фестивалу у Чикагу у организацији Српске
Православне
Цркве
Васкрсење
Христово.
Захваљујући бројним прилозима, успели смо да
прикупимо укупно 1.347 долара донација за помоћ
угроженим породицама широм Балкана.

Ове године, још више него прошле, имало смо
огроман број посетиоца са којима смо имали много
лепе и интерсантне разговоре. Све донације
прикупљене на овогодишњем Сербфесту ће, као и
до сада, бити искоришћене за помоћ социјално
угроженим српским породицама на Балкану.

Од многих пријатних разлога за учествовање на овом
фестивалу, издваја се чињеница да постоји велики
број људи који желе да се упознају са рад наше
организације.
Сваке године све више људи се укључује у рад, али
шта је охрабрајући је да све више нови људи желе да
се упознају и конрактно помогну.

Месечни извештај за август 2018.

Велико хвала свима који су донирали и хвала
свима који су одвојили своје време да се упознају
са нашом организацијом. Надамо се да ћемо се још
дуго година окупљати и дружити на Сербфесту.
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Журка из
блока у Берну
На журци је прикупљено 660 франака донација
захваљујући гостопримству и као увек сјајном
разположењу екипе у Палми.

Скромно али одабрано друштво се окупило 22. јуна у
фолкотеци Палма на другој по реду Журци из
блока у Швајцарској престоници Берну да се уз
лепо дружење и добру музику прикупе средства за
социјално угрожене породице и помогну онима
којима је помоћ најпотребнија.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Месечни извештај за август 2018.
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Тројка из
блока у Бару
Уз представљање сврхе одржавања оваквих турнира
и
подијеле
пропагандног
материјала
заинтересованима, убрзо је свима било јасно да у
овом турниру није важно побиједити, јер сви који у
њему учествују су већ постали побједници.

Хуманитарно спортски спектакл Тројка из блока,
у организацији Хуманитарне организације Срби за
Србе, по први пут је организован и у граду Бару на
Црногорском приморју. На популарном градском
корзоу Краља Николе, турнир је одржан 30. јула са
почетком у 19 часова и показао свету колико велико
срце Бар има.

На препуном шеталишту се окупила велика екипа
волонтера, који су најавили почетак прве овакве
спортско-хуманитарне манифестације у Бару.
Манифестације која се сваке године и у све већем
броју, организује широм Балкана, Европе и Америке.
Дочекани лијепим временом, одличном припремом
за почетак турнира, ова хуманитарно-спортска
манифестације је пробудила велико интересовање
локалног становништва као и бројних туриста.

Месечни извештај за август 2018.

ПОБЕДНИЦИ: 1. Марко Весковић 2. Марко
Дабановић 3. Олга Степановић
На овом турниру је било важно учествовати, јер су
побједници били сви. И такмичари и организатори
као и они, због којих се овакви турнири одржавају а
то су социјално угрожене породице које стицајем
разних околности лоше живе а због којих се ови
турнири, међународног карактера и одржавају. Од
укупно 124 такмичара у брзом шутирању тројки
уз 24 такмичара у ревијалном делу шутирања тројки
са пола терена, два момка и једна дама су остварили
најбољи резултат.
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Тројка из
блока у Бару
Водитељ програма који је пратио све пријављене
такмичаре, створио је атмосферу да су бројни
грађани и туристи долазили и пријављивали се за
шутирање тројки. Од најмлађих до најстаријих се
навијало, за што више кошева и што боље
постигнуто вријеме.

Захваљујући учесницима и гостима турнира, укупно
је прикупљено 601 евра и 1.000 динара донација
на самом догађају, уз 200 евра донација
прикупљених у турниру Пикадо из блока,
одржаном 23. маја такође у Бару.
ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:
• NONSTOP Fitness Serbia
• WinWin
• Аccolade Inc.
• Брчкогас Осигурање
• Дизел центар и трговина Милићевић Чачак
• Инса А.Д.
• Козарапутеви д.о.о. Бања Лука
• ПИП д.о.о. Нови Сад
• Спортплус спортске кладионице
• ЦИАК

Конкуренција је била велика а навијање још веће.
Град Бар је показао да стоји раме уз раме са
осталим градовима у којима се овај турнир
одржавао и одржава: Њујорк, Беч, Берн, Цирих,
Осло, Лас Вегас и многи други већи и мањи градови
широм свијета! Овај турнир нема граница а то је
показао и у Бару, који је уписан као још један град
на дугачкој листе, гдје се ова спортско-хуманитарна
манифестација одржала.

ПРИЈАТЕЉИ ТУРНИРА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аги паста
Crofnas
CYA
DJ Коба33
Бутик Отаџбина
Осмех на дар
Бутик Авангарда
Сића мајстор звука
Наш реп и наш град

У окружењу градске марине, путничког терминала за
ферибот, палми и чамаца, отпочео је турнир, који је
примјер најбољег споја спорта и хуманости.

Месечни извештај за август 2018.

Ове године један турнир а идуће још један, да Бар
постане град у којем ће овај турнир бити
традиционалан. А то је жеља свих оних, који су у
њему учествовали. Турнир у коме су сви побједници!
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Кантер из
блока-Београд

У недељу 19. августа одржан је први хуманитарни
турнир у кантер страјку, а домаћин ове сјајне
манифестације била је КГБ играоница код Вуковог
споменика. На велико виртуелно и хуманитарно
бојиште изашло је шест екипа од укупно 30
такмичара који су се уз добру и дугу забаву
надметали до послеподневних часова.

Најбоља и првопласирана екипа у првом кантер
страјк турниру била је екипа домаћина КГБ, друго
место заузели су Стефини дечаци, док је
трећепласирана била екипа Коњи.
Укупни биланс десеточасовне хуманитарне борбе
износи 16.450 динара и 5 евра. На турниру су
учестовале следеће екипе: КГБ, Стефини дечаци,
Коњи, Горштаци са Романије, Кучук Агини џелати и
Шимишау зулумћари.

Месечни извештај за август 2018.

Ово је био 140 хуманитарни догађај од почетка 2018.
године на којима је прикупљено до сада нешто више
од 14 милиона динара, са којима ће моћи да се
помогне на десетине социјално угрожених
вишедетних породица. До краја године у плану је
да се организује још 60 хуманитарних дешавања
широм света и да ове године премашимо бројку од
200 помогнутих породица.

Захваљујемо се још једном КГБ играоници на
сјајном гостопримству и обавештавамо све читаоце
да борба за боље сутра, хуманост и племенитост и
даље трају, а један од начина да нам се прикључите
је слање СМС поруке на број 7763 у Србији!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Триатлон у
Грацу
Након овог велелепног догађаја, као и увек,
слопљена су нова пријатељства, а тренд раста
донација као и броја посетилаца хуманитарних
догађаја у Грацу и даље напредује.
Имали смо прилику да видимо много промашаја
стрелицама на пикаду, куглама на билијару и
чикицама на стоном фубалу, али иза сваког
промашаја се крио велики успех и вера ка помоћи
сународницима којима је то најпотребније!
Српски студенти поново су се окупили 23. јуна у
великом аустријском студентском граду Грацу како
би показали да се кроз дружење са пријатељима
може уживати али и истовремено бринути о свом
народу и отаџбини. На хуманитарном триатлону у
пикаду, билијару и стоном фудбалу учешће је
узело 20 екипа и прикупљено је укупно 900 евра.

Поред свих шампиона који су учествовали и
присуствовали догађају важно је да наведемо оне
које је срећа пратила до краја.

Лаганим темпом кроз ноћ уз разговор, дружење и
песму, смењивале су се екипе у такмичарским
играма. Сви такмичари, без обзира на резултат,
знајући да су однели још једну победу против
сиромаштва поносно су учествовали у турниру, али
оно што се дало лако приметити је чињеница да је
резултат остао у другом плану.
Смех и пријатељство крунисано хуманитраним
делом из дана у дан међу студентима у Грацу даје
све више снаге да се ова прича шири.
Било је и оних који нису били заинтересовани да
узму учешће у играма, али у борби за боље сутра,
добровољним донацијама од срца, у сваком случају
нису посустали.

Месечни извештај за август 2018.

ПОБЕДНИЧКЕ ЕКИПЕ:
1. Живојин и Степа
2. Мљекара
3. ДиМ
Половином октобре ове године очекује нас нови
хуманитарни догађај, ново дружење и ново
такмичење. Видимо се!
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Ново дружење
у Катару

21. августа организовано је друго окупљање наше
мале хуманитарне групе у Дохи. С обзиром на број
порука, као што смо се и надали, присуствовао је
већи број добрих људи, који су својом енергијом и
ентузијазмом помогли наш рад и подржали нашу
идеју, што је резултирало јако лепим дружењем.

Такође би хтели да истакнемо захвалност особама
које су учестовале донацијама, али нажалост нису
могле да присуствују.
Овог пута смо, захваљујући добродушности наших
људи, успели да прикупимо 820 еура (3,250.00
Катарских Ријала у противредности+50 €).
Хвала свим добрим људима који помажу наш рад и
подржавају нашу идеју. Са жељом да нас на
следећем окупљању буде још више, шаљемо пуно
поздрава из сунчаног Катара.

Месечни извештај за август 2018.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Херцег Нови
има велико срце

Након неколико везних турнира у Републици
Српској, хуманитарно-спортски турнир Тројка из
блока се преселио у приморске крајеве, а
овогодишњу сезону турнира у Црној Гори отворио је
турнир у Херцег Новом. Вриједна екипа наших
чланова и волонтера из овога града марљиво ради,
чему у прилог говори и податак да је прије самог
почетка од спонзора турнира прикупљено 1.800
евра. Када на овај износ додамо и износ од 1.150
евра прикупљених на самом турниру долазимо до
фантастичног резултата од укупно прикупљених
2.950 евра.

Пехар и прво мјесто однио је Филип Поповић,
други је био Никола Јовић, док је треће мјесто
припало Николи Тиосављевићу.
Такође, игра шутирања тројки са пола терена није
заобишла ни Херцег Нови, а са пријављених 87
шутера постављен је и нови рекорд у овој игри.
СПОНЗОРИ:
• Ана Д
• Маџаревић Биро Конто
• Сава Осигурање
• Стефан Б
• Тедуда – Ми
• Туристичка Организација Херцег Нови
• Хотел Капри
ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:
• Црквена општина Херцегновска
• Кафе бар Кум
• Општина Херцег Нови
• Турстичка организација Херцег Нови

Испод саме Канли-куле, уклесан у стијенама,
угњездио се Кошаркашки терен Карача. Без лажне
скромности можемо да кажемо, најљепши терен на
којем се одржава Тројка из блока.
А ове године у такмичарском дијелу укупно 226
такмичара се такмичило за титулу најбољег
тројкаша.

Месечни извештај за август 2018.
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Херцег Нови
има велико срце

ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:
• NONSTOP Fitness Serbia
• WinWin
• Аccolade Inc.
• Брчкогас Осигурање
• Дизел центар и трговина Милићевић Чачак
• Инса А.Д.
• Козарапутеви д.о.о. Бања Лука
• ПИП д.о.о. Нови Сад
• Спортплус спортске кладионице
• ЦИАК
ПРИЈАТЕЉИ ТУРНИРА:
• Аги паста
• Crofnas
• CYA
• DJ Коба33
• Бутик Отаџбина
• Осмех на дар
• Бутик Авангарда
• Сића мајстор звука
• Наш реп и наш град
Заиста морамо да признамо, прелијепо вече у Херцег
Новом. У јеку саме туристичке сезоне велики број
људи из Србије, Републике Српске и осталих градова
Црне Горе је дошао на турнир и подржао идеју Срби
за Србе. Морамо да похвалимо и велики број дјечице
који је дошао на турнир, и који су се као нигдје до
сада, активно укључили у сам турнир тако да су
читаво вече бодрили своје другаре који су шутирали
тројке, скупљали лопте, продавали промотивне
мајице организације и остали до самог краја и
помогли у склапању опреме и чишћењу терена након
турнира.

Месечни извештај за август 2018.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Активности у
августу
У ЈУЛУ 4.294 СМС ПОРУКА НА 7763

Да смо препознати као хуманитарна организација
која заиста брине о будућности наше деце, потврђује
и гест господина Александра Калања, власника
балона за мали фудбал. С тим у вези, традиционални
фудбалски турнир, који се сваке године одиграва 26.
маја, у улици ,Новосадског сајма, ове године је био у
спортском, хуманитарном и патриотском духу. На
наведеном догађају, учешће је узело 8 фудбалских
екипа, а котизација је износила 2,000 динара по
екипи, што је у коначном било 16,000 динара
донација. Овом приликом се захваљујемо фирми
,,Рекреатива 021“ из Новог Сада.
.............................................................................................

У ЈУЛУ 1.109 ПОЗИВА НА17763

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 4.294 порука, а од почетка
акције укупно 134.049 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.
.............................................................................................

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Месечни извештај за август 2018.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у
Републици Српској покренула је почетком јануара
2018. године националну кампању за помоћ
социјално угроженим породицама широм Републике
Српске и Федерације БиХ у сарадњи са мобилним
оператерима Мтел, ХТ Еронет и БХ Телеком.
Путем хуманитарног ПОЗИВА на број 17763 (са
фиксне и мобилне телефоније) донирају се 2
конвертибилне марке. У току јула пристигло је
укупно 1.109 позива, а од почетка акције укупно
10.117 позива.
Провизија из МТел мреже по позиву са фиксне
телефоније износе 0,07 км, а са мобилне телефоније
провизија по позиву износи 0,22 км. Провизија из БХ
Телеком мреже је 0,1 км по позиву на терет
позиваоца (укупно се позиваоцу наплаћује 2,1 км по
позиву), а провизија ХТ Еронет мреже износи 0,2 км
по позиву.
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Хуманитарни
СЗС бројеви

Месечни извештај за август 2018.
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Донаторске
кутије
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 –
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

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)

Хуманитарна организација Срби за Србе

46

Донаторске
кутије
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
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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
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Corner beer – Трговачка 18 (Жарково)
Good food Vračar – Угао Г. Вучића и
В. Илића (Звездара)
Good food Z. Venac – Бранкова 1, плато
(З. Венац)
Good food Nbgd– Маршала Толбухина 18г
(Нбгд)
Good food Bogoslovija–
Мије Ковачевића 9/1 (Богословија)
Good food Žarko– Трговачка 10 (Жарково)
Агенција Призма – Господска 4 (Земун)
Географски факултет – Војвођанска 1
(Земун)
Пивница „Облак у панталонама“ – Бул.
Краља Александра 77а (Звездара)
Ресторан Dragon – Кнеза Вишеслава 130
(Видиковац)
Играоница Четворка – Вртларска 7б
(Земун)
Ресторан Шапат – Бирчанинова 42
(Савски Венац)
Brothers Pub – Трговачка 4 (Чукарица)
Silver bell Group – Таковска 1 (Палилула)
Технички преглед Арена експрес – Бул.
Арсенија Чарнојевића (Нбгд)
АЦ Посеидон – Заплањска 16 (Браће
Јерковић)
Кафана Боем – Карађорђева 8а (Савамала)
Кафе бар Cheers – Бул. Кнеза Александра
Карађорћевића 17 (Сењак)
Бар Прохибиција – Карађорђева 8а
(Савамала)
Пивница Колонија – Рељковићева 9
(Канарево брдо)
Кафана Сипај не питај – Карађорђева 9
(Савамала)
Балон Sportzon Звезда Ада – Ада
Циганлија 5 (Чукарица)
Ресторан Восток 1 – Бул. Арсенија
Чарнојевића 30а (Нбгд)
Кафе Ћошак – Вукасовићева 21н (Канарево
брдо)
Кафе Хаус – Миљаковачке стазе 51б
(Миљаковац)
Рохо бар – Борска 41е (Миљаковац)
Ресторан Катун – Хасанагинице 1
(Миљаковац)
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Кафе Coffe Maniac – Вукасовићева 63
(Миљаковац)
Кафе Фењер – Васе Пелагића 5 (Сењак)
Рибарница Папалина – Косте Главинића 6
(Сењак)
Пекара Чачанин – Борска 94 (Раковица)
Ресторан Чачанин – Борска 94 (Раковица)
Caffe DUB – Пилота Михаила Петровића
53д (Видиковац)
Пивница Beertija – ТЦ Видиковац, Кнеза
Вишеслава 63 (Видиковац)
Caffe Patrida – Кнеза Вишеслава 140
(Видиковац)
Играоница Тројка – ЈНА 1а (Борча)
Кафе Куба – Кнеза Вишеслава 63 (ТЦ
Видиковац)
Кладионица Олимп – Незнаног јунака 4
(Дедиње)
Central Cafe – Трговачка 5 (Жарково)
Продавница Данди – Заплањска 57ђ (Браће
Јерковић)
Кафић Спорт Актив – Заплањска 86в
(Браће Јерковић)
Православни богословски факултет –
Мије Ковачевића 11б (Богословија)
Кафе Зенит – Драгослава Срејовића 6з
(Богословија)
Чорба кафе – Браће Крсмановића 5 (Сава
мала)
Квант – Маршала Тита 237 (Добановци)
Коктел бар Коњарник – Устаничка 170е
(Коњарник)
Роштиљ код Марета – Др Зоре Илић
Обрадовић 15 (Коњарник)
Запа бар – Краља Петра 41 (Стари град)
Запа барка – Ушће бб (Ушће)
Кафе Шестица – Бул. Зорана Ђинђића 44
(Нбгд)
Кафе Lorenzo – Космајска 60 (Церак)
Спортски центар Кнежевац – Вишевачка 2
(Раковица)
Маркет Круна – Јозе Шћурле 10а
Кафана Мед Макс – Ушће бб
Фаст фуд Деда Пеле – Миљаковачке стазе
24 (Миљаковац)
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Ресторан Легенда – Обреновачки друм бб
(Макиш)
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
Ципелград – Дунавска 8
Хогар – Крилова 6
Бербер шоп Бане – Милана Тепића 19
(Ветерник)
Спортисимо – Миленка Грчића 3а
Aqua Doria – Каменички пут бб
Кафе Коцка – Народног фронта 73
Кафе Панда – Балзакова 23
Спортски центар Десетка – Новосадског
сајма
Кафић Каспер – Бул. цара Лазара 42
Кафић Нео – Темерински пут 173
Кафана „Библиотека“ – Гундулићева 27
Ресторан Наша Тврђава – Проте
Михалџића 2а
Правни факултет – Трг Доситеја
Обрадовића 1
Медицински факултет – Хајдук Вељкова 3
Центар кафе – Маршала Тита 102
Matrix Gaming – Футошка 1

•

Кафић Партизан – 1. Новембра 151
Лаћарак
Кафе Мон Ами – Светог Димитрија 37
Златара Миладиновић – Трг николе
Пашића 9
Кладионица Милионер – Шећер сокак 2а
Пекара Пекарац – Шећер сокак
Кафе бар Капана – Кузминска 1
Прица Брица фризерски салон – Трг
Николе Пашића бб
Кафе Капљица – Занатлијска 8
УР Индекс – Светог Димитрија 17

•

ВРШАЦ
Пицерија Беба – Зелена пијаца бб

•

СУБОТИЦА
Suins Sped – Гранични терминал Хоргош

•

БАЧКА ПАЛАНКА
Кафић Жарден – Југословенске армије

•

БАЧКА ТОПОЛА
Big brother plus – Сенћански пут 3

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ОБРЕНОВАЦ
Пекара Код Жике – Војводе Мишића 119
СКЦ Обреновац – Краља Александра I 63
С Димитрије – Немањина 9
Gama car – Љубе Ненадовића 19/4
Пекара Код Жике 2 –
Краља Петра I 42 локал 1

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
•
•
•
•
•
•
•
•

Кафе бар Lavazza – Змај Огњеног Вука бб
Бифе Kibicfenster – Занатлијска 6
Теретана Matrix –
Булевар Константина Великог 4
Caffe Kaffeteria – Светог димитрија 15
Сплав Круг – Мачвански кеј бб Мачванска
Митровица
Кафе Талиа – Градски парк 2
Апотека Бела Ружа – Петра Прерадовића
123
Апотека Бела Ружа – Арсенија
Чарнојевића 16/8

Месечни извештај за август 2018.

•
•
•
•
•

•
•
•

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
Транском Платичево – Железничка бб,
Платичево
Транском Јабука – Краља Милутина 22
Транском Бенска бара – Краља Петра
Првог 3
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Донаторске
кутије
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Транском Чавић – Поцерска 6
Транском Мајур – Светог Саве бб, Мајур
Пашанац 1 брза храна – Карађорђева 57
Пашанац 2 брза храна – Масарикова 43
Пицерија Кухињица – Масарикова 135
Пивница Кум – Масарикова 15
Пекара Ранд-м – Краља Милутина 3/23а
Брза храна Цицибело 1 – Занатлијска 14
Брза храна Цицибело 2 – Господар
Јевремова 39

•

ЛОЗНИЦА
Кафе бар Локал – Миодрага
Борисављевића 3
Фризерски студио Image – Гимназијска бб
Фризерски салон Марко Поло –
Карађорђева 5
Caffeteria Roma – Владе Зечевића 7
Миле Пром – Георгија Јакшића 14
Маркет Сјај 1 – Шабачки пут бб
Маркет Сјај 2 – Максима Горког 1
Ноћни бар Синдикат – Кнеза Милоша 2

•

РУМА
Златара Garuda Gold – Железничка 3
Кафана Ваш Вајат – Јове Негушевића 2,
Пећинци
Пекара Див 39 – Партизанска 1,
Крњешевци
Скупштина бар – Крњешевска 72,
Шимановци
Фото Љубиша – Браће Видаковић 6а,
Пећинци
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Књижара Моја књига – Првог српског
устанка 130
ЧАЧАК
Каспер школица спорта – Солунска 30
Caffee Mondo – Градско шеталиште бб
Кафе Врцало на Морави – Градски бедем
бб
La piaf – Немањина 58
Dolce Vita – Градско шеталиште бб

Месечни извештај за август 2018.

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Кафе клуб пикадо фамилија – Др Драгише
Мишовића
Српски паб – Браће Глишовић
Брза храна Феникс – Прељина
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
ВРАЊЕ
Тумпе – Партизанска бб
Кафана Србија – Немањина 1
„Моје место“ – Партизанска 10
Кафе Бистро Нана – Партизанска 9
Ресторан „Код баке на ручак“ – Кнеза
Милоша 15

КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Кафе Bebоp -Краља Петра I
Кафе Moment– Краља Петра I
Кафе Inkognito– Краља Петра I
Пекара Moment – Краља Петра I
Кафе Луфт – Танаска Рајића бб
Пекара Moment 2 -Џона Кенедија бб
Пекара Moment 3 – Звечан
..........................................................................................
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ПАЛЕ
Канцеларија Срби за Србе –
Српских ратника бб
Бутик Time out – Драгослава Јевђића бб
Маркет Зворничанка – Српских ратника 2

Хуманитарна организација Срби за Србе

50

Донаторске
кутије

•

ТЕСЛИЋ
Ресторан Лане – Светог Саве бб
Маркет Кошута – Првог Крајишког
корпуса бб
Хотел Хајдучке воде – Планина Бори
Кафе бар Бриљантин – Чечава бб
ТЦ Злата – Доњи Ружевић бб
Пекара Ђекић 1 – Хиландарска бб, градска
пијаца
Пекара Ђекић 2 – Карађорђева бб
Кафе бар Бумеранг –
Стевана Синђелића бб
Теретана Максимус – Спортски центар
Радолинка
Клуб Бродвеј – Првог Крајишког корпуса бб
Књижара Копи Центар – Карађорђева бб

•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КОЗАРСКА ДУБИЦА
Lounge Bar Marshall – Светосавска 3
Cafe Pink Lady – Проте Вујасиновића бб
Domino Caffe – Светосавска бб
Kafe bar Twins – Војводе Путника 50
Kafe Picasso – Михајла Пупина бб
The River Pub – Косовских јунака бб
Infiniti bar – Светосавска бб
Кафана Стари багрем – Светосавска 28
Пекара Марић – Војводе Путника 58
Пицерија Цезар – Светосавска бб
Роштиљница Силвестер – Светосавска бб

•
•

ГРАДИШКА
Наш кафић – Милана Тепића бб
Фортунa – Видовданска
(занатски центар Данило Борковић)

•
•

ПРИЈЕДОР
Манастир Клисина – село Ништавци

•
•

ПРЊАВОР
Индустри бар – Вида Њежића
Трокадеро бар – Занатски центар 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Месечни извештај за август 2018.

•

БИЈЕЉИНА
Маркет Зворничанка – Сремска 1

БАЊАЛУКА
Кафе бар Принцип – Проте Николе
Костића 34
• Творница Паб – Трг Крајине 2
• Asstar – Бранка Поповића бб
• Коноба БоМар – Слободана Кустурића 18
• Pin Up Dream – Средњошколска 4
• Red Fox – Бул. Војводе Степе Степановића
101
• Double L – Мајке Југовића 20
• Po Lule Duvana – Патре 3
• Soho – Алеја Светог Саве 12
..........................................................................................
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
•
•

•

ХАМИЛТОН
Etno bar & grill – 125 Gailmont Dr,
Hamilton, ON L8K 4B8

•

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

•

•
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Хуманитарни
СЗС бутик

Месечни извештај за август 2018.
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Хуманитарни
СЗС бутик

Месечни извештај за август 2018.
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Хуманитарни
Списак
СЗС
СЗС бутик
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА АВГУСТ 2018.
1. Хемијска чистиона
Bella St. /Србија/ – 5.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
2. 011 info com /Србија/ – 15.000 дин.
(за породицу Тотић из Врања)
3. Драгана Б. /Србија/ – 1.500 дин.
4. С.П. /Србија/ – 1.000 дин.
5. Драгослав М. /Србија/ – 300 дин.
6. Вања Т. /Србија/ – 500 дин.
7. Весна П. /Србија/ – 2.000 дин.
8. Ђ.Т. /Србија/ – 20.000 дин.
9. Александар М. /Србија/ – 1.000 дин.
10. Предраг К. /Србија/ – 2.000 дин.
11. Михаило М. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Лујанове код Алибунара)
12. Нинослав К. /Србија/ – 500 дин.
(за Нешиће из Владичиног Хана)
13. Јелена Ђ. /Р. Српска/ – 10 КМ
(за Косово и Метохију)
14. Стево Б. /Р. Српска/ – 30 КМ
15. Пекара Рељић /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
16. Антеш Пласт /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
17. Пекаре Ђекић /Р. Српска/ – 75 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
18. Ауто школа Зока /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
19. Месница Багић /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
20. Маркет Кошута /Р. Српска/ – 155 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
21. Фотографска радња
Табак /Р. Српска/ – 20 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
22. Трговина Модус /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
23. Екстрапром /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
24. Кафе бар Кабинет /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
25. Комтел доо /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
26. Момчило Павловић /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)

Месечни извештај за август 2018.

27. Елинг инжењеринг /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
28. Намештај Јанковић /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
29. Анонимно /Р. Српска/ – 85,42 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
30. Анонимно /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
31. Јован Л. /Црна Гора/ – 5 €
32. Анонимно /Немачка/ – 4 €
(за Стојановиће са КиМ)
33. Породица Versteeg /Холандија/ – 10 €
34. Анонимно /Аустрија/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
35. Мирослав Ч. /Шпанија/ – 10 €
36. Анонимно /Немачка/ – 10 €
37. Ђорђе П. /Аустрија/ – 10 €
38. Анонимно /Аустрија/ – 20 €
(за породицу Тотић из Врања)
39. Синиша А. /Аустралија/ – 20 €
40. Анонимно /Шведска/ – 30 €
(за Нешиће из Владичиног Хана)
41. Мила Ђ. /Холандија/ – 40 €
42. Од једне САМОсвесне жене
угорженим људима /Холандија/ – 40 €
(за породицу Тотић из Врања)
43. Д. Томић /В. Британија/ – 50 €
44. Валентина С. /Канада/ – 50 €
45. Бојан /Холандија/ – 70 €
46. Љиљана Т. /САД/ – 5.000 €
47. Јово Д. /Швајцарска/ – 20 CHF
48. Мирослав В. /Швајцарска/ – 10 CHF
49. Милена О. /Швајцарска/ – 5 CHF
50. Мирослава А.Ф. /Швајцарска/ – 5 CHF
51. М.П. /Швајцарска/ – 40 CHF
52. Љубо и Славка М. /Швајцарска/ – 10 CHF
53. Н.Т. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF
54. Александар Ж. /Немачка/ – 10 €
55. Весна Д. /Немачка/ – 10 €
56. Никола О. 99 /Немачка/ – 15 €
57. Мира Д. /Немачка/ – 20 €
(за Косово и Метохију)
58. Драган Ј. /Немачка/ – 10 €
59. Даниела Р. /Немачка/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
60. Александар В. и Кристина Б.
/Немачка/ – 20 €
61. Миле К. /Немачка/ – 30 €
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Списак СЗС
донатора
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Александар П. /Немачка/ – 10 €
ДЈ Миву /Немачка/ – 10 €
Мирјана и Ранко С. /Немачка/ – 30 €
Александар П. /Немачка/ – 20 €
Роман М. /Немачка/ – 20 €
Саша С. /Немачка/ – 20 €
(за Бојиће из Угљевика)
Саша С. /Немачка/ – 30 €
(за Косово и Метохију)
Милош Л. /Немачка/ – 10 €
Слободан С. /Немачка/ – 150 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
Синиша Ј. /Немачка/ – 10 €
Борис и Десанка В. /Немачка/ – 30 €
Горан М. /Немачка/ – 50 €
(за Нешиће из Владичиног Хана)
Ивана В. /Немачка/ – 30 €
Тадислав П. /Немачка/ – 10 €
(за Нешиће из Владичиног Хана)
Анонимно /Немачка/ – 20 €
(за Бојиће из Угљевика)
Анонимно /Немачка/ – 20 €
(за Лујанове код Алибунара)
UK Online Giving Platform
(Benevity) /Канада/ – $ 30,76 CAD
Никола Цвијовић /Канада/ – $ 200 CAD
(за породицу Тотић из Врања)
iSerbApparel.com /САД/ – $ 10
Срђан Г. /САД/ – $ 15
Радоман /САД/ – $ 15
Зоран З. /САД/ – $ 15
Александар Ј. /САД/ – $ 20
(за Нешиће из Владичиног Хана)
Жељко Д. /САД/ – $ 20
Марко Г. /САД/ – $ 25
Ненад М. /Аустралија/ – $ 25
Дејан П. /САД/ – $ 25
Недељко М. /САД/ – $ 25
White city logistics /САД/ – $ 50
LnP liquors And Bar /САД/ – $ 120
Chkautovich Williams Honeymoon
Fund /САД/ – $ 150
(за 32. рођендан Николе Чкаутовића)
Урош Б. /Србија/ – 5.000 дин.
Теленор-СМС 7763 /Србија/ – 208.760 дин.
Војин В. /Србија/ – 5.000 дин.
Charbos /Србија/ – 4.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
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97. Хотел Петрус /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
98. Вања М. /Србија/ – 1.000 дин.
99. Ђорђе /Србија/ – 1.200 дин.
100.
Александар Ј. /Србија/ – 1.000 дин.
101. Породица Станојевић /Србија/ – 1.000 дин.
(за Нешиће из Владичиног Хана)
102. Срђан Р. /Србија/ – 1.000 дин.
103. Милош У. /Србија/ – 1.000 дин.
104. Inter Expreš /Србија/ – 15.000 дин.
105. Вук Ђ. /Србија/ – 5.000 дин.
106. Борислав Т. /Србија/ – 5.000 дин.
107. ВИП-СМС 7763 /Србија/ – 97.400 дин.
108. Брза храна Феникс /Србија/ – 7.900 дин.
109. Марија Ј.А. /Србија/ – 3.510 дин.
110. Драган Д. /Србија/ – 3.000 дин.
(за Стојановиће са КиМ)
111. Анђа Р. /Србија/ – 2.500 дин.
112. Зоран П. /Србија/ – 3.630 дин.
113. Анонимно /Србија/ – 5.000 дин.
(за породицу Тотић из Врања)
114. Сакс /Србија/ – 2.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
115. Александар Ј. /Србија/ – 1.000 дин.
116. Мирјана Е. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Пантелиће код Лајковца)
117. Сергеј Ц. /Србија/ – 2.000 дин.
118. S-biocompany /Србија/ – 2.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
119. Пашанац 1-брза храна/Србија/-1.900 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
120. Милена П. /Србија/ – 2.000 дин.
121. Ивана Д. /Србија/ – 2.000 дин.
(за Пантелиће код Лајковца)
122. Дејан Х. /Србија/ – 1.000 дин.
123. Ђађа Бонито /Србија/ – 1.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
124. Игор Р. /Србија/ – 1.000 дин.
(за развој и јачање СЗС организације)
125. Борис И. /Србија/ – 1.000 дин.
126. Драган Ш. /Србија/ – 500 дин.
127. Анка В. /Србија/ – 500 дин.
128. Хуманитарни турнир у стоном
фудбалу, Окто паб /Србијa/ – 15.120 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
129. Александар А. /Србија/ – 470 дин.
(за Косово и Метохију)
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130. ABC-Invest /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
131. Продавница Сјај /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
132. Ненад М. /Србија/ – 1.000 дин.
133. Анонимно /Србија/ – 5.000 дин.
(за Пантелиће код Лајковца)
134. Мераја /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
135. Лознички одред /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
136. Брза храна Феникс /Србија/ – 6.400 дин.
137. Ирена Д. /Србија/ – 1.000 дин.
138. Кристина И. /УАЕ/ – 5 €
139. Снежана Ј. /Холандија/ – 30 €
140. Кафе Азаро /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
141. Ресторан Студенац /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
142. Кафе Амићи /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
143. Ресторан Тарана-Плус Стари
град /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
144. Играоница и рођендаоница Дјечији
кутак /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
145. Кафе Башта 1974 /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
146. Дисконт пића Зевс /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
147. Кафе Винополис /Р. Српска/ – 40 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
148. Кафе Палма /Р. Српска/ – 30 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
149. Butex д.о.о. /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
150. Клуб Галерија /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
151. Кафе Dodge /Р. Српска/ – 30 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
152. Пицерија Мексико /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
153. Триал д.о.о. /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
154. Ресторан Стара
Херцеговина /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)

Месечни извештај за август 2018.

155. Кафе Шумадија /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
156. Кафе Happy /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
157. Аутодијелови Сим
Импекс /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
158. АД Комунално Требиње/Р.Српска/-120 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
159. Делије Требиње /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
160. Тројка из блока у
Требињу /Р. Српска/ – 1.185 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
161. Теодора М. /Р. Српска/ – 20 КМ
(за породицу Тотић из Врања)
162. Кафе бар Бриљантин /Р. Српска/ – 26 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
163. Митар С. /Р. Српска/ – 50 КМ
(за Стојановиће са КиМ)
164. ТЦ Злата /Р. Српска/ – 63 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
165. Копи центар /Р. Српска/ – 80 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
166. Ресторан Лане /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
167. Грађевинска механизација
Игњић /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
168. Кафе бар Бродвеј /Р. Српска/ – 110 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
169. Општина Пале /Р. Српска/ – 125 КМ
170. Кафе бар Бисер /Р. Српска/ – 198 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
171. Тихо шатори и
хладњаче /Р. Српска/ – 200 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
172. Ресторан Лане /Р. Српска/ – 320 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
173. Општина Теслић /Р. Српска/ – 500 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
174. Бато Ковачевић /Р. Српска/ – 20 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
175. Јањић шатори и
хладњаче /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
176. Урбан кафе /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
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177. Слађан Ђекић /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
178. Тим електрик /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
179. Ресторан Бијеле воде/Р.Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
180. Кафе бар Улица /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
181. Миладин свештеник /Р. Српска/ – 200 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
182. Тројка из блока у
Теслићу /Р. Српска/ – 2.306,90 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
183. Немања Б. /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
184. Анонимно /Црна Гора/ – 20 €
185. Младен П. /Аустрија/ – 5 €
186. Зорица С. /Аустрија/ – 10 €
187. Славиша С. /Аустрија/ – 10 €
188. Тихомир Б. /Италија/ – 10 €
189. Милан М. /Хрватска/ – 10 €
190. Игор М. – 10 €
191. Susanne V. /Немачка/ – 10 €
192. Сања М. /Немачка/ – 10 €
(за породицу Тотић из Врања)
193. Срђан Г. /Србија/ – 10 €
194. Анонимно /Шведска/ – 10 €
(за Пантелиће код Лајковца)
195. Зоран К. /Немачка/ – 10 €
196. Недељка Б. /В. Британија/ – 15 €
(за породицу Тотић из Врања)
197. Анонимно /САД/ – 15 €
(за Пантелиће код Лајковца)
198. Сава М. /Малта/ – 15 €
199. Анонимно /Црна Гора/ – 15 €
200. Љубинка Т. /Холандија/ – 15 €
201. Ненад Р. /Аустрија/ – 20 €
(за Пантелиће код Лајковца)
202. Анонимно /САД/ – 25 €
203. Татјана М. /Немачка/ – 25 €
(за Пантелиће код Лајковца)
204. Анонимно /Шведска/ – 30 €
(за породицу Тотић из Врања)
205. Драго Б. /САД/ – 30 €
(за Пантелиће код Лајковца)
206. Александра Ц. /В. Британија/ – 30 €
(за Пантелиће код Лајковца)
207. Вања В. /Канада/ – 30 €

Месечни извештај за август 2018.

208. Вања В. /Канада/ – 30 €
(за Лујанове код Алибунара)
209. Марко М. /Аустрија/ – 50 €
210. Анонимно /УАЕ/ – 50 €
(за породицу Тотић из Врања)
211. Бојан С. /САД/ – 50 €
(за породицу Косовац код Бањалуке)
212. Анонимно /Холандија/ – 50 €
(за Пантелиће код Лајковца)
213. Гордана С. /Данска/ – 50 €
214. Анонимно /Француска/ – 50 €
215. Алекс М. /Аустралија/ – 100 €
216. Милија М. /Русија/ – 100 €
217. Срби у Кини /Кина/ – 1.600 €
(за породицу Тотић из Врања)
218. Александар Г. /Швајцарска/ – 10 CHF
219. Немања К. /Немачка/ – 20 €
220. Срђан Е. /Немачка/ – 57 €
221. Славиша П. /Немачка/ – 30 €
222. Александар и Марија М. /Немачка/ – 30 €
223. Горан К. /Немачка/ – 22 €
224. Ивана В. /Немачка/ – 40 €
225. Радован и Борка
Марић /Канада/ – $ 20 CAD
226. Марија З. /САД/ – $ 5
227. Биљана Х. /САД/ – $ 10
(за Пантелиће код Лајковца)
228. Милорад Р. /САД/ – $ 10
(за Пантелиће код Лајковца)
229. Биљана Б. /САД/ – $ 15
230. Вучић М. /САД/ – $ 15
231. Милош П. /САД/ – $ 20
232. Жељка Б. /САД/ – $ 25
233. Иван Р. /САД/ – $ 25
234. Максим Р. /САД/ – $ 25
235. Зоран С. /САД/ – $ 25
236. Славиша К. /САД/ – $ 25
237. Тања Ј. /САД/ – $ 25
238. D&D Internаtional Importers /САД/ – $ 25
239. Анонимно /САД/ – $ 30
240. Синиша С. /САД/ – $ 50
241. Љубиша П. /САД/ – $ 50
(за породицу Тотић из Врања)
242. Љубиша П. /САД/ – $ 50
(за Лујанове код Алибунара)
243. Саша Д. /САД/ – $ 50
244. Бреза /САД/ – $ 50
245. VIG Logistic /САД/ – $ 100

Хуманитарна организација Срби за Србе

57

Списак СЗС
донатора
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
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258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.

Слободан Ј. /САД/ – $ 100
Тихомир Б. /САД/ – $ 100
Татјана М. /САД/ – $ 100
Драган П. /САД/ – $ 100
Ђорђијана Б. /САД/ – $ 100
(за Стојановиће са КиМ)
Марија У. /Србија/ – 2.000 дин.
(за породицу Тотић из Врања)
Матално /Србија/ – 2.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
Агенција Cadenza /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
Драгутин Р. /Србија/ – 3.000 дин.
Будимлија /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
Тамара Б. /Србија/ – 2.000 дин.
Стефан С. /Србија/ – 5.000 дин.
Кожар д.о.о. /Србија/ – 10.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
Биљана Ш. /Србија/ – 2.000 дин.
(за Косово и Метохију)
Данило Р. /Србија/ – 1.000 дин.
Ђорђе М. /Србија/ – 1.000 дин.
Радислав М. /Србија/ – 2.123 дин.
Наталија П. /Србија/ – 6.000 дин.
Natura trade /Србија/ – 5.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
Горан Б. /Србија/ – 1.500 дин.
Зоран М. /Србија/ – 5.000 дин.
Михајло Ж. /Србија/ – 6.000 дин.
Rotary клуб Лозница /Србија/ – 5.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
DIV-Company /Србија/ – 2.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
Мирјана П. /Србија/ – 1.500 дин.
Мирко П. /Србија/ – 1.300 дин.
Огњен Б. /Србија/ – 1.000 дин.
Мирко Т. /Србија/ – 500 дин.
Хуманирарни ручак у
Клеменци /Србија/ – 27.000 дин.
Анонимно из бутика
Бункер /Србија/ – 5.000 дин.
(за породицу Тотић из Врања)
Никола Тесла /Србија/ – 12.000 дин.
(за Стојановиће са КиМ)
Анонимно /Немачка/ – 100 €
(за породицу Тотић из Врања)

Месечни извештај за август 2018.

278. Вељко /Словенија/ – 150 € + 10 КМ
(за Косово и Метохију)
279. Кафе Бумеранг /Р. Српска/ – 20 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
280. Чопор Српска /Р. Српска/ – 24 ,40 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
281. Кафе Бамби /Р. Српска/ – 30 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
282. Ненад Ф. /Р. Српска/ – 40 КМ
283. Кафе бар Хемигвеј /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
284. Нено д.о.о. /Р. Српска/ – 150 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
285. DOO Intervet Von /Р. Српска/ – 300 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
286. Тројка из блока у
Власеници /Р. Српска/ – 981,60 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
287. Сарајевски ћевап Вучко/Р.Српска/-100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
288. Бутик Exterra /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
289. Code Electronic /Р. Српска/ – 200 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
290. Срђан Спасојевић /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
291. Грил Stanlio&Ollio /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
292. Теквондо клуб Фалкон/Р.Српска/-100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
293. Судски тумач за енглески језик
Владимир Новаковић /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
294. Кафе бар Лоренцо /Р. Српска/ – 200 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
295. Моја кафаница /Р. Српска/ – 200 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
296. Естетски центар
Dermamedic /Р. Српска/ – 200 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
297. Бутик DivaS /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
298. Кућа здравља
Бијељина /Р. Српска/ – 400 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
299. Фризерски салон МиР/Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)

Хуманитарна организација Срби за Србе

58

Списак СЗС
донатора
300. Стефан В. /Црна Гора/ – 200 €
(за пројекат Тројка из блока)
301. Тројка из блока у
Бару /Црна Гора/ – 601 €+1.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
302. Тројка из блока у
Котору /Црна Гора/ – 816 €
(за пројекат Тројка из блока)
303. Бојан Б. /Србија/ – 5 €
304. Анонимно /Словенија/ – 10 €
305. Горан П. /Немачка/ – 10 €
306. Анонимно /Немачка/ – 10 €
(за Пантелиће код Лајковца)
307. Иво В. /Канада/ – 20 €
308. Анонимно /Р. Српска/ – 20 €
(за Пантелиће код Лајковца)
309. Јелена Б.Д. /Аустрија/ – 20 €
310. Данијела К. /Р. Српска/ – 25 €
(за породицу Тотић из Врања)
311. Предраг М. /Аустрија/ – 1.500 €
(за Дејановиће на Косову и Метохији)
312. Радинка С. /Швајцарска/ – 100 CHF
(за породицу Тотић из Врања)
313. Предраг В. /Швајцарска/ – 10 CHF
314. Бранко Т. /Немачка/ – 200 €
(за породицу Тотић из Врања)
315. Саша Т. /Немачка/ – 25 €
(за породицу Тотић из Врања)
316. Биљана К. /САД/ – $ 50
(за Пантелиће код Лајковца)
317. Недељко Б. /Србија/ – 7.000 дин.
318. Le Petit Bistro /Србија/ – 5.676 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
319. Бојан С. /Србија/ – 12.000 дин.
320. Слађана П. /Србија/ – 3.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
321. Филип С. /Србија/ – 2.000 дин.
322. Бранка и Марко М. /Србија/ – 5.000 дин.
323. Пицерија Кухињица /Србија/ – 4.650 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
324. Александар Н. /Србија/ – 2.500 дин.
325. Вук Н. /Србија/ – 5.000 дин.
326. Александра Р. /Србија/ – 500 дин.
327. Павле К. /Србија/ – 2.000 дин.
328. Миле Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ
329. Elephant Solutions /Р. Српска/ – 300 КМ
(за пројекат Тројка из блока)

Месечни извештај за август 2018.

330. М-тел-ПОЗОВИ 17763
/Р. Српска/ – 1.869,96 КМ
331. Бранка К. /Р. Српска/ – 10 КМ
332. КЕФ Корзо-Аманет /Р. Српска/ – 150 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
333. HTG Media /Србија/ – 5 €
334. Борис Д. /Аустрија/ – 10 €
335. Никола С. /Црна Гора/ – 10 €
336. Анонимно /САД/ – 15 €
(за Косово и Метохију)
337. Гордана /Аустрија/ – 20 €
338. Младен П. /Аустрија/ – 20 €
339. Иван П. /Немачка/ – 30 €
340. Славиша В. /Катар/ – 50 €
(за Републику Српску)
341. Јованка П. /САД/ – 100 €
342. Драган М. /Нови Зеланд/ – 120 €
(за Косово и Метохију)
343. Дарио П. /САД/ – 200 €
(за породицу Тотић из Врања)
344. Beki FIFA Challenge /САД/ – $ 20
345. Милан З. /САД/ – $ 25
346. Весна К. /САД/ – $ 25
347. Анонимно /САД/ – $ 50
348. А Б /САД/ – $ 100
349. Игњат Т. /Србија/ – 12.000 дин.
(за Ракиће код Ваљева)
350. Саво Јелић /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
351. Снежана М. /Србија/ – 2.000 дин.
352. Милица К. /Србија/ – 2.000 дин.
353. Remont-Ing /Србија/ – 5.000 дин.
(за Пантелиће код Лајковца)
354. Зоран С. /Србија/ – 6.000 дин.
355. Марина Ј. /Србија/ – 3.000 дин.
356. Дарко П. /Србија/ – 500 дин.
(за Крајину)
357. Андрија М. /Србија/ – 1.200 дин.
358. Марија Б. /Србија/ – 500 дин.
359. Трифун Т. /Србија/ – 1.000 дин.
360. Драган Б. /Србија/ – 500 дин.
361. Небојша С. /Србија/ – 2.500 дин.
362. Јован Б. /Србија/ – 5.000 дин.
363. Драган Н. /Србија/ – 1.300 дин.
364. Весна К. /Србија/ – 1.200 дин.
365. Мењачница Трг /Србија/ – 3.600 дин.
(за пројекат Тројка из блока)

Хуманитарна организација Срби за Србе

59

Списак СЗС
донатора
366. Код Даче /Србија/ – 16.560 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
367. Кафић Рома /Србија/ – 6.760 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
368. Локал бар /Србија/ – 5.670 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
369. Миле Пром /Србија/ – 22.500 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
370. Тројка из блока у
Лозници /Србија/ – 124.480 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
371. Никола В. /Србија/ – 2.900 дин.
372. Анонимно /Србија/ – 2.000 дин.
(за породицу Тотић из Врања)
373. Александар Д. /Србија/ – 1.000 дин.
374. Драго М. /Србија/ – 1.000 дин.
375. ЈАЗИП-обустава од пензија и
зарада /Србија/ – 576 дин.
376. Предраг А. /Србија/ – 10 €
377. Ђурђа и Андреј П. /Немачка/ – 100 €
(за породицу Тотић из Врања)
378. Тројка из блока у
Бијељини /Р. Српска/ – 1.650,40 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
379. Милена и Зоран В. /Р. Српска/ – 50 КМ
380. Илија Т. /Р. Српска/ – 50 КМ
381. Ауто сервис Топић /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
382. Бојан Л. /Р. Српска/ – 31 КМ
(за породицу Тотић из Врања)
383. Богдан П. /Р. Српска/ – 30 КМ
384. Градња ДМД /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
385. Електро-Бијељина /Р. Српска/ – 500 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
386. Кафе бар Камењара/Р.Српска/-165,45 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
387. Кафе бар Кафаница/Р.Српска/-107,20 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
388. Манастир Клисина/Р.Српска/-727,45 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
389. Наутилус-Пажићи /Црна Гора/ – 50 €
(за пројекат Тројка из блока)
390. Саша М. /Црна Гора/ – 50 €
(за пројекат Тројка из блока)
391. Амбасада Грчке у
Подгорици /Црна Гора/ – 50 €
(за пројекат Тројка из блока)

Месечни извештај за август 2018.

392. Zeta fresh /Црна Гора/ – 100 €
(за пројекат Тројка из блока)
393. Анонимно /Немачка/ – 10 €
(за Пантелиће код Лајковца)
394. Љубиша С. /Р. Српска/ – 10 €
(за Нешиће из Владичиног Хана)
395. Милован М. /Аустралија/ – 10 €
396. Анонимно /Белгија/ – 15 €
397. Анонимно /Италија/ – 20 €
398. Татјана М. /Немачка/ – 20 €
(за породицу Тотић из Врања)
399. Анонимно /Немачка/ – 50 €
400. Никола Б. /САД/ – 50 €
(за Крајину)
401. Анонимно /Немачка/ – 50 €
(за породицу Тотић из Врања)
402. Анонимно /Србија/ – 100 €
(за Пантелиће код Лајковца)
403. Анонимно /Аустралија/ – 100 €
(за породицу Тотић из Врања)
404. Горан П. /В. Британија/ – 120 €
405. Турнир у стоном тенис у
Мелбурну /Аустралија/ – $ 1.090 AUD
(за Бојиће из Угљевика)
406. Mилован 99 /Швајцарска/ – 40 CHF
407. Весна Ђ. /Швајцарска/ – 300 CHF
408. Срђан Е. /Немачка/ – 56 €
409. Александар Л. /Немачка/ – 125 €
410. Радован Г. /Немачка/ – 100 €
411. Радољуб и Мирјана М. /Немачка/ – 20 €
412. Бојан Јокић /Канада/ – $ 50 CAD
413. Раде Петрић /Канада/ – $ 20 CAD
414. Хелена У. /Канада/ – $ 15
415. Јела Н. /САД/ – $ 15
416. Матеја и Филип С. /САД/ – $ 15
417. Милан Д. /САД/ – $ 25
418. Данијел П. /САД/ – $ 25
419. Филип С. /САД/ – $ 30
420. Nellie B. /САД/ – $ 50
421. Мирослав В. /САД/ – $ 100
422. Милован Д.А. /Србија/ – 3.000 дин.
423. Синиша Б. /Србија/ – 11.700 дин.
(за Косово и Метохију)
424. Милан С. /Србија/ – 2.000 дин.
425. Градина д.о.о. /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
426. Вања Н. /Србија/ – 3.500 дин.
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427. Мирко Т. /Србија/ – 40.000 дин.
(за Косово и Метохију)
428. Пекара Ранд М /Србија/ – 4.500 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
429. Гојко М. /Србија/ – 2.000 дин.
430. Љубомир С. /Србија/ – 1.000 дин.
431. Јосиф В. /Србија/ – 1.000 дин.
432. Димитрије П. /Србија/ – 1.000 дин.
(за породицу Тотић из Врања)
433. Ведран Д. /Србија/ – 1.000 дин.
434. Ђорђе К. /Србија/ – 231,16 дин.
435. Анонимно /Аустрија/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
436. Б.С. /Аустрија/ – 30 €
437. Дражен П. /Аустрија/ – 30 €
(за развој и јачање СЗС организације)
438. Марија К. /Немачка/ – 50 €
439. AmazonSmile Found /САД/ – $ 92,05
440. Никола М. /САД/ – $ 200
441. Ђ.Т. /Србија/ – 50.000 дин.
442. Мирослав Цупарић /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
443. Caffee Mondo /Србија/ – 3.680 дин.
444. Феникс брза храна /Србија/ – 9.850 дин.
445. Љубиша В. /Србија/ – 3.000 дин.
446. Немања М. /Србија/ – 2.500 дин.
(за породицу Тотић из Врања)
447. Немања М. /Србија/ – 2.500 дин.
(за Бојиће из Угљевика)
448. Српски паб /Србија/ – 2.730 дин.
449. Никола А. /Србија/ – 1.500 дин.
450. Миливоје П. /Србија/ – 2.400 дин.
451. Бошко Р. /Шведска/ – 20 €
452. БХ Телеком-ПОЗОВИ 17763
/Р. Српска/ – 12 КМ
453. Тројка из блока у
Брчком /Р. Српска/ – 1.561 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
454. Анонимно /Р. Српска/ – 3 €
455. Борис П. /Р. Српска/ – 5 €
(за породицу Тотић из Врања)
456. Борис П. /Р. Српска/ – 5 €
(за Лујанове код Алибунара)
457. Борис П. /Р. Српска/ – 5 €
(за Пантелиће код Лајковца)
458. Марко С. /Македонија/ – 5 €
459. Горанка В. /Аустралија/ – 10 €
(за Републику Српску)

Месечни извештај за август 2018.

460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.

Lilly021 /Србија/ – 10 €
Татјана М. /САД/ – 10 €
Радован А. /Немачка/ – 10 €
Александра и Бранко Б./Словенија/-10€
Биљана П. – 10,03 €
Анонимно /САД/ – 20 €
Татјана М. /Немачка/ – 20 €
Горан М. /Шведска/ – 30 €
Анонимно /Норвешка/ – 30 €
Исидора В. /САД/ – 40 €
Анонимно /Аустралија/ – 50 €
(за Лујанове код Алибунара)
Бојан С. /САД/ – 50 €
(за породицу Тотић из Врања)
Били Питон /Шпанија/ – 50 €
Анонимно /Холандија/ – 50 €
Анонимно /В. Британија/ – 70 €
Роберт Ћ. /Норвешка/ – 250 NOK
Марина П. /Норвешка/ – 50 NOK
Александар Т. /Норвешка/ – 500 NOK
Светлана Ц. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Нешиће из Владичиног Хана)
Сања Л. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Нешиће из Владичиног Хана)
Урош В. /Норвешка/ – 50 NOK
Светлана Т. /Норвешка/ – 50 NOK
(за Пантелиће код Лајковца)
Весна П. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Пантелиће код Лајковца)
Милош Р. /Норвешка/ – 300 NOK
(за Пантелиће код Лајковца)
Душан В. /Норвешка/ – 200 NOK
Весна М.М. /Норвешка/ – 300 NOK
Марко Г. /Норвешка/ – 150 NOK
Борис К. /Норвешка/ – 100 NOK
Марина П. /Норвешка/ – 50 NOK
Бојан Р. /Норвешка/ – 200 NOK
Драган З. /Немачка/ – 10 €
Оливер и Оливера
Лепки /Канада/ – $ 25 CAD
Vuyas /САД/ – $ 15
Protecta El. Services /Аустралија/ – $ 15
СД /САД/ – $ 25
Владимир М. /САД/ – $ 25
Г.Т. /САД/ – $ 50
Драгомир С. /Канада/ – $ 50
Александар Д. /САД/ – $ 50

Хуманитарна организација Срби за Србе

61

Списак СЗС
донатора
499. Александар Ђ. /САД/ – $ 50
(за Симеуновиће из Нове Вароши)
500. Виолета В. /САД/ – $ 25
501. Ник Ј. /САД/ – $ 25
502. Abbvie Employee Matching /САД/ – $ 25
503. Pepsico Foundation /САД/ – $ 31,26
504. The Bank of America Charitable
Foundation /САД/ – $ 50
505. Милорад Б. /САД/ – $ 50
506. Khaled Y.M. /САД/ – $ 60
507. Ивана и Александар Н. /САД/ – $ 100
508. Your Cause Employee Giving
Programs /САД/ – $ 115
509. Love Freightways /САД/ – $ 1.000
(за пројекат Тројка из блока)
510. СербФест Чикаго /САД/ – $ 1.347
511. Милица /Србија/ – 2.000 дин.
(за Симеуновиће из Нове Вароши)
512. Анонимно /Србија/ – 3.000 дин.
(за Симеуновиће из Нове Вароши)
513. Владан Ј. /Србија/ – 500 дин.
514. Ивана Д. /Србија/ – 2.000 дин.
(за Симеуновиће из Нове Вароши)
515. Вељко Н. /Србија/ – 3.000 дин.
516. Горан Ш. /Србија/ – 200 дин.
517. Kogi д.о.о. /Србија/ – 2.000 дин.
518. Братислав А. /Србија/ – 1.389 дин.
519. Душан Пурић /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
520. Милива М. /Србија/ – 8.000 дин.
521. Жељко Н. /Србија/ – 1.000 дин.
522. Биљана Ш. /Србија/ – 2.000 дин.
523. Бранислав В. /Србија/ – 1.000 дин.
524. Ђорђије Б. /Србија/ – 1.000 дин.
525. Александар Д. /Србија/ – 500 дин.
526. Никола В. /Србија/ – 2.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
527. Драган Т. /Србија/ – 1.000 дин.
528. Недељка Н. /Аустралија/ – 36.000 дин.
(за породицу Тотић из Врања)
529. Nanix Wood /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
530. Мирослав П. /Србија/ – 5.000 дин.
531. Стара Варош 033 /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
532. Фондација Осмех на дар
/Србија/ – 20.000 дин.
(за вртић у Звечану)

Месечни извештај за август 2018.

533. Мирко Пауновић /Србија/ – 2.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
534. Марија Т. /Србија/ – 2.000 дин.
535. Немања М. /Србија/ – 1.000 дин.
536. Марко Б. /Србија/ – 1.000 дин.
537. Ресторан Катун /Србија/ – 4.830 дин.
538. Кафе Ћошак /Србија/ – 4.170 дин.
539. Пекара Чачанин /Србија/ – 2.650 дин.
540. Кафе Код мајора /Србија/ – 7.300 дин.+5 €
541. Собе и апартмани на
Златару РиБ /Србија/ – 70 €
(за пројекат Тројка из блока)
542. Немања А. /Србија/ – 10 €
543. Срђан С. /Р. Српска/ – 10 КМ
544. Весна Ј. /Р. Српска/ – 10 КМ
(за Виторовиће из Нове Вароши)
545. Весна Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ
(за Симеуновиће из Нове Вароши)
546. Весна Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ
(за Тртовиће из Нове Вароши)
547. Весна Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ
548. Велимир М. – 1 €
549. Марко А. /Србија/ – 2 €
550. Balkan Ethno /Р. Српска/ – 10 €
551. Анонимно /Словенија/ – 10 €
(за породицу Тотић из Врања)
552. Милош Б. /Аустралија/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
553. Анонимно /Канада/ – 10 €
554. Данијел Г. /Холандија/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
555. Бојан Н. /Италија/ – 10 €
(за Пантелиће код Лајковца)
556. Бојан Н. /Италија/ – 10 €
(за породицу Тотић из Врања)
557. Бојан Н. /Италија/ – 10 €
(за Нешиће из Владичиног Хана)
558. Бојан Н. /Италија/ – 10 €
(за Стојановиће са КиМ)
559. Бојан Н. /Италија/ – 10 €
(за Кузмановиће код Модриче)
560. Бојан Н. /Италија/ – 10 €
(за Лујанове код Алибунара)
561. Бојан Н. /Италија/ – 10 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
562. Бојан Н. /Италија/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
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563. Бојан Н. /Италија/ – 10 €
(за Крајину)
564. Бојан Н. /Италија/ – 10 €
(за Републику Српску)
565. Јанко Ј. /Србија/ – 17 €
566. Миодраг В. /Швајцарска/ – 25 €
567. Неђо С. /Аустрија/ – 30 €
(за Симеуновиће из Нове Вароши)
568. Дарко С. /Аустрија/ – 30 €
569. Јован С. /Немачка/ – 40 €
570. Слободан Ђ. /Аустралија/ – 40 €
571. Валентина Ј. /Швајцарска/ – 100 €
572. Далибор С. /Швајцарска/ – 20 CHF
573. Дејан С. /Немачка/ – 30 €
574. Пошаљи “SZS“ на број 81190
/Немачка/ – 403,23 €
575. Стеван П. /Немачка/ – 60 €
576. Младен Јокановић /Канада/ – $ 30 CAD
577. Марта С. /Канада/ – $ 25
578. Давид Г. /САД/ – $ 50
579. Саша Р. /САД/ – $ 50
580. Матеја Б. /САД/ – $ 50
581. Верица Р. /Србија/ – 30.000 дин.
582. Милош Ј. /Србија/ – 100 дин.
583. Анонимно /Србија/ – 2.000 дин.
584. Комарани Kompany /Србија/ – 10.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
585. Снежа М. /Србија/ – 1.000 дин.
586. Горан М. /Србија/ – 3.000 дин.
(за Пантелиће код Лајковца)
587. Добривоје Лечић /Србија/ – 8.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
588. СЗТР Frigolux /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
589. Милена С. /Србија/ – 2.000 дин.
590. Анонимно /Србија/ – 3.000 дин.
591. Јелена П. /Србија/ – 1.000 дин.
592. Миљана М. /Србија/ – 1.000 дин.
593. Саша Д. /Србија/ – 1.000 дин.
594. Никола Р. /Србија/ – 500 дин.
(за Матиће из Лознице)
595. Никола Н. /Србија/ – 100 дин.
596. Драган Р. /Р. Српска/ – 20 КМ
597. БХ Алуминијум /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
598. Маја Ј. /Р. Српска/ – 10 КМ
599. Портал нула49 /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)

Месечни извештај за август 2018.

600. Анонимно /Србија/ – 5 € (за Крајину)
601. Анонимно /Словенија/ – 10 €
(за Матиће из Лознице)
602. Данка Т. /В. Британија/ – 10 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
603. Ђурађ Д. /САД/ – 10 €
604. Ђоле и Оља /Шведска/ – 10 €
605. Михајло С. /Чешка Република / – 15 €
(за Лујанове код Алибунара)
606. Јелена М. /Канада/ – 15 €
(за Косово и Метохију)
607. Анонимно /САД/ – 15 €
(за Пантелиће код Лајковца)
608. Фамилија Илишић /Шведска/ – 20 €
(за Стојановиће са КиМ)
609. Анонимно /Немачка/ – 20 €
610. Алекса А. /Швајцарска/ – 20 €
611. Бранислав Сикимић /Немачка/ – 30 €
612. Анонимно /Холандија/ – 100 €
613. Милош Н. /Аустралија/ – 100 €
614. Славко Р. /Р. Српска/ – 100 €
615. Милош П. /Аустрија/ – 100 €
616. Vanessa G. /Швајцарска/ – 20 CHF
617. Породица Андрић /Швајцарска/ – 50 CHF
618. Дејан И. /Швајцарска/ – 10 CHF
619. Стојан Ј. /Швајцарска/ – 20 CHF
620. Небојша Л. /Швајцарска/ – 8 CHF
621. Новица В. /Швајцарска/ – 5 CHF
622. Александар М. /Швајцарска/ – 25 CHF
623. A. Schmid /Швајцарска/ – 10 CHF
624. Горан А. /Немачка/ – 53 €
625. МММ /Немачка/ – 1.000 €
626. Драган В. /Немачка/ – 10 €
627. Никола О. /САД/ – $ 15
628. PayPal Giving Fund /САД/ – $ 23,34
629. Срђан М. /САД/ – $ 25
630. Никола М. /САД/ – $ 25
631. Бојан Ј. /САД/ – $ 25
632. Benevity Giving
Platform /САД/ – $154,93
633. Novatex /Србија/ – 20.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
634. Бранко Н. /Србија/ – 1.000 дин.
635. Надежда К. /Србија/ – 500 дин.
636. Марија М. /Србија/ – 277 дин.
637. Ивица С. /Србија/ – 1.200 дин.
638. Маркет Круна /Србија/ – 4.360 дин.
639. Good food Vračar /Србија/ – 10.000 дин.
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Списак СЗС
донатора
640. Кантер из блока /Србија/ – 16.450 дин.+5€
(за пројекат Тројка из блока)
641. Срби у Катару /Катар/ – 3.250 QAR+50 €
642. Александар П. /Р. Српска/ – 15 КМ
(за Бојиће из Угљевика)
643. Миленко Р. /Р. Српска/ – 10 КМ
644. Јелена А. /Аустралија/ – 5 €
645. Анонимно /Србија/ – 10 €
646. Данило В. /Србија/ – 10 € (за Крајину)
647. Анонимно /Холандија/ – 10 €
648. Тијана Р. /Русија/ – 10 €
(за породицу Тотић из Врања)
649. Мила М.Т. /Шведска/ – 10 €
650. Никола В. /Чешка Република/ – 15 €
651. Ненад и Наташа Д. /САД/ – 15 €
652. Банијац /Исланд/ – 20 €
653. Бобан Г. /САД/ – 30 €
654. Анонимно /Р. Српска/ – 30 €
(за породицу Тотић из Врања)
655. Ђ. Бојан Г. /САД/ – 30 €
(за породицу Тотић из Врања)
656. Срдан П. /Шведска/ – 40 €
657. Анонимно /Шведска/ – 50 €
658. Бојан С. /САД/ – 50 €
(за Кнежевиће из Оштре Луке)
659. Срђан Л. /Шведска/ – 100 €
660. Никола А. /Швајцарска/ – 10 CHF
661. Марко А. /Швајцарска/ – 10 CHF
662. Александар Л. /Швајцарска/ – 100 CHF
663. Остоја П. /Швајцарска/ – 5 CHF
664. Здравка П.К. /Швајцарска/ – 5 CHF
665. Габријела С. /Швајцарска/ – 30 CHF
666. Александар и
Славица У. /Швајцарска/ – 20 CHF
667. Никола М. /Швајцарска/ – 30 CHF
668. М.Ћ. /Канада/ – $ 30 CAD
669. Раде Петрић /Канада/ – $ 10 CAD
670. Слађана Ш. /Норвешка/ – 200 NOK
671. Вања Л.С. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Симеуновиће из Нове Вароши)
672. Жарко П. /Норвешка/ – 250 NOK
673. Татјана П. /САД/ – $ 20
674. Ранко М. /САД/ – $ 25
675. Анкица Д. /САД/ – $ 25
676. Vozi Inc. /САД/ – $ 100
677. Вујица Ж. /САД/ – $ 100
678. Михаило Б. /Србија/ – 1.500 дин.
(за Симеуновиће из Нове Вароши)
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679. Иван В. /Србија/ – 1.000 дин.
680. Hollidey /Србија/ – 10.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
681. Ивица Т. /Србија/ – 3.200 дин.
682. Весна П.Г. /Србија/ – 3.000 дин.
683. Бојан К. /Србија/ – 3.000 дин.
684. Јован Р. /Србија/ – 7.000 дин.
(за породицу Тотић из Врања)
685. Ненад Н. /Србија/ – 1.000 дин.
(за породицу Тотић из Врања)
686. ЈАЗИП-обустава од пензија и
зарада /Србија/ – 616 дин.
687. Александар М. /Србија/ – 500 дин.
688. Јадранка Г. /Србија/ – 500 дин.
689. Теленор-СМС 7763 /Србија/ – 187.146 дин.
690. Кафе Тики /Србија/ – 3.010 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
691. Тројка из блока у
Новој Вароши /Србија/ – 31.530 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
692. Аљоша М. /Србија/ – 5.000 дин.
693. Никола М. /Србија/ – 185 дин.
694. Зоран А. /Србија/ – 1.000 дин.
695. Анонимно /Србија/ – 10.000 дин.
696. Марко Е. /Србија/ – 2.500 дин.
697. Вељко Н. /Србија/ – 2.000 дин.
698. Ermex /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
699. Пекара Златно зрно /Р. Српска/ – 300 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
700. Чопор Српска /Р. Српска/ – 24 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
701. Перо Николић /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
702. Mepol commerce /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
703. Кафе бар Барса /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
704. Топлане-ИНС /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
705. Spider-Max /Црна Гора/ – 150 €
(за пројекат Тројка из блока)
706. Caffe Baza /Црна Гора/ – 100 €
(за пројекат Тројка из блока)
707. Eco Clean /Црна Гора/ – 200 €
(за пројекат Тројка из блока)
708. Nika Group /Црна Гора/ – 100 €
(за пројекат Тројка из блока)
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Списак СЗС
донатора
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.

Иван Ј. /Црна Гора/ – 30 €
Иван Ђ. /Аустрија/ – 5 €
Радислав Ђ. /Италија/ – 10 €
Michael D. /Аустрија/ – 15 €
Јелена М. /Канада/ – 15 €
(за Косово и Метохију)
Анонимно /Белгија/ – 15 €
Никола Л. /Србија/ – 30 €
Анонимно /Аустралија/ – 50 €
(за породицу Тотић из Врања)
Душица Ж. /Аустралија/ – 50 €
(за Стојановиће са КиМ)
Пријатељ Божији /УАЕ/ – 50 €
(за Лујанове код Алибунара)
Анонимно /Србија/ – 50 €
Анонимно /Аустралија/ – 200 €
(за развој и јачање СЗС организације)
Дејан Н. /Швајцарска/ – 50 CHF
Дејан М. /Швајцарска/ – 5 CHF
Лара М. /Швајцарска/ – 20 CHF
Слађана А. /Швајцарска/ – 10 CHF
Невена Г.Р. /Швајцарска/ – 25 CHF
Сергеј Ч. /Швајцарска/ – 20 CHF
Братислав С. /Швајцарска/ – 5 CHF
М.К. /Швајцарска/ – 50 CHF
Дејан С. /Немачка/ – 5 €
Никола Дурица /Канада/ – $ 40 CAD
Ирина Балабан /Канада/ – $ 50 CAD
Александар Танасић /Канада/ – $ 35 CAD
Биљана Цвјетковић /Канада/ – $ 50 CAD
Анонимно /САД/ – $ 5 (за Крајину)
UKOGF Foundation /САД/ – $ 14,93
Бранкица П. /САД/ – $ 25
Синиша и Мирјана П. /САД/ – $ 50
Дејан Д. /САД/ – $ 50
Брза храна Феникс /Србија/ – 12.750 дин.
Александар Г. /Србија/ – 10.000 дин.
Турнир у баскету 3х3, гиманзија
Смедеревска Паланка /Србија/ – 4.920 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
Стево М. /Србија/ – 1.000 дин.
Војислав С. /Србија/ – 2.000 дин.
Телеком-СМС 7763 /Србија/ – 310.600 дин.
Анонимно /Србија/ – 3.000 дин.
Ненад М. /Србија/ – 3.000 дин.
Маринко Божовић /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
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748. Житопром /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
749. МХСБ /Р. Српска/ – 150 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
750. Александра Скакавац /Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
751. Edengarden /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
752. Kafe bar Cappuccino /Р. Српска/ – 130 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
753. Стоматолошка амбуланта
Лукић /Р. Српска/ – 150 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
754. Станишић д.о.о. /Р. Српска/ – 150 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
755. Водовод и канализација
Будва /Црна Гора/ – 300 €
(за пројекат Тројка из блока)
756. Браћа Магуд /Црна Гора/ – 300 €
(за пројекат Тројка из блока)
757. Mediteran express /Црна Гора/ – 100 €
(за пројекат Тројка из блока)
758. Dubovica company /Црна Гора/ – 100 €
(за пројекат Тројка из блока)
759. Електројуг /Црна Гора/ – 50 €
(за пројекат Тројка из блока)
760. Корковадо Л
Ивановић /Црна Гора/ – 100 €
(за пројекат Тројка из блока)
761. Тујко д.о.о. Котор /Црна Гора/ – 100 €
(за пројекат Тројка из блока)
762. Милан Д. /Црна Гора/ – 5 €
763. Димитрије Т. /Србија/ – 10 €
764. Срђан Г. /Србија/ – 10 €
765. Милорад П. /Аустрија/ – 15 €
766. Анонимно /Холандија/ – 100 €
767. Породица Костић /Швајцарска/ – 100 CHF
768. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ – 40 CHF
769. Горан М. /Швајцарска/ – 75 CHF
(за Косово и Метохију и Р. Српску)
770. Милош М. /Швајцарска/ – 10 CHF
771. Данијел С. /Швајцарска/ – 10 CHF
772. Јово Д. /Швајцарска/ – 20 CHF
773. Protax Gmbh /Швајцарска/ – 50 CHF
774. Саша и Татјана С. /Швајцарска/ – 10 CHF
775. Р.М. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF
776. Н.Т. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF
777. Martin H. /Швајцарска/ – 15 CHF
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778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.

Породица Деветак /Швајцарска/ – 40 CHF
Тамара М. /Швајцарска/ – 10 CHF
Нада И.М. /Швајцарска/ – 10 CHF
Др Бранисалв П. /Немачка/ – 10 €
Радојка С. /Немачка/ – 10 €
Lazich Deli /САД/ – $ 10
Beograd Café /САД/ – $ 10
Nada’s Deli & Bakery /САД/ – $ 32
St. Nikola, Brookfield /САД/ – $ 10
ABC Deli /САД/ – $ 60
Samuel P. /САД/ – $ 15
Оља М. /САД/ – $ 15
Александар С. /САД/ – $ 25
Зоран М. /САД/ – $ 100
Драгослав С. /САД/ – $ 200
Стеван О. /Србија/ – 1.000 дин.
Бојана С. /Србија/ – 11.500 дин.
Предраг О. /Србија/ – 500 дин.
Радислав М. /Србија/ – 1.000 дин.
Небојша Ж. /Србија/ – 5.000 дин.
Стефан Р. /Србија/ – 3 €
ЈП Завод за уџбеника и наставна
средства И. Сарајево /Р. Српска/ – 200 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
MUR Group /Р. Српска/ – 200 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
Carinvest /Црна Гора/ – 700 €
(за пројекат Тројка из блока)
Ресторан Forsage /Црна Гора/ – 150 €
(за пројекат Тројка из блока)
Даси /Црна Гора/ – 100 €
(за пројекат Тројка из блока)
Медитерански спортски
центар /Црна Гора/ – 100 €
(за пројекат Тројка из блока)
Давор Докић /Црна Гора/ – 100 €
(за пројекат Тројка из блока)
OK_Rzooat /Аустрија/ – 15 €
Игоров друг /Аустрија/ – 15 €
Јованче Т. /Швајцарска/ – 100 CHF
Душан и Вања Ђ. /Швајцарска/ – 10 CHF
Саша С. /САД/ – $ 25
Илија Б. /САД/ – $ 50
Анонимно /САД/ – $ 200
(за вртић у Звечану)

УКУПНО ДОНАЦИЈА У АВГУСТУ: 59.091 €
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Финансијски извештај
Преглед новчаних токова за август 2018. године
Србија
РСД
Почетно стање – 31.07.
3.611.458
Примљене донације
2.160.919
Трошкови донација
0
Донирана средства
-3.129.402
Помоћ за породицу Дробњак, Пријепоље - предузимачки радови на кући
-1.126.973
Помоћ за породицу Пантелић, Лајковац - врата, г.мат и радови на кући, израда и монтажа 4 прозора -575.061
Помоћ за породицу Нешић, В.Хан - фреза за трактор, замрзивач, веш машина, покућство
-451.408
Помоћ за породицу Апостоловић, Прешево - грађ.материјал
-279.291
Помоћ за породицу Дејановић, Косово и Метохија - крава са телетом
-177.000
Помоћ за породицу Ракић, Ваљево - грађ. и ел.материјал за кућу
-164.281
Помоћ за породицу Столић-Бацковић, Прокупље - изолација куће
-132.000
Помоћ за породицу Миљановић, Обреновац - грађ.материјал, фрижидер, ел.шпорет и веш машина
-119.673
Помоћ за породицу Бацковић, Прокупље - предузимачки радови на кући
-103.715
Помоћ за породицу Гугољ, Херцег Нови, Ц.Гора - материјал и радови на кући
Помоћ за породицу Миленков, Херцег Нови, Ц.Гора - фрижидер, душеци, школски прибор
Помоћ за породицу Лукић, Горњи Јеловац, Р.Српска - материјал за кућу
Помоћ за породицу Савановић, Бањалука, Р.Српска - куповина земљишта за кућу
Помоћ за породицу Кузмановић, Модрича, Р.Српска - материјал и радови на кући
Помоћ за породицу Рубеж, Хан Пјесак, Р.Српска - постављање ламината, ел. каблови и монтажа
Помоћ за породицу Стојановић, Косово и Метохија - радови на кући
Помоћ за кухињу у ОШ „Десанка Максимовић" у Косовској Каменици
Помоћ за породицу Матић, Лозница - пластеник
Oперативни трошкови
-895.037
Набавка горива за посете породицама и текуће пројекте организације
-100.000
Израда пехара и медаља за турнире Тројка из блока
-59.891
Трошкови турнира Тројка из блока у Требињу
-50.000
Трошкови турнира Тројка из блока у Бару
-39.906
Трошкови турнира Тројка из блока у Котору
-39.906
Трошкови обилазака породица по Србији
-14.130
Трошкови турнира Тројка из блока у Теслићу
-9.100
Трошкови посете породицама у Републици Српској
-8.983
Трошкови Тројка из блока у Власеници
-8.000
Трошкови турнира Тројка из блока у Брчком
-7.107
Трошкови турнира Тројка из блока у Лозници
-7.106
Трошкови турнира Тројка из блока у Бијељини
-7.106
Израда плаката и карата за хум. позоришну представу на Ади Циганлији
-4.554
Израда спонзорских застава за потребе турнира Тројка из блока
-1.800
Трошкови турнира Тројка из блока у Подгорици - плакати
Набавка горива за посете породицама и текуће пројекте организације
Трошкови турнира Тројка из блока у Берну - изнајмљивање хале
Трошкови турнира Тројка из блока у Цириху и Берну - месо и лепиње
Захвалнице за спонзоре турнира Тројка из блока у Нирнбергу
Трошкови пута на састанак у Франкфурт
Израда рекламног СЗС материјала
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
-5.607
Трошкови плата девет запослених у Србији и два запослена у Р.Српској
-292.174
Обавезни намети државе на плате девет запослених у Србији и два запослена у Р.Српској
-178.124
Трошкови закупа канцеларија
-25.000
Трошкови књиговодства
-12.000
Трошкови комуналија у канцеларијама
-10.293
Административни трошкови огранака организације
-1.000
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Трошкови сервера за слање електронске поште, домена и хостинга
-13.250
Трошкови СМС сервиса
Трошкови маркетинга
Интерни трансфери новца
0
Трансфер новца из САД у Р.Српску
Трансфер новца из Немачке у Србију
Крајње стање – 31.08.
1.747.938
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Црна Гора
ЕУР
4.919
4.677
-1
-1.952

Република
Швајцарска Немачка
Српска
КМ
ЦХФ
ЕУР
150.364
10.766
1.173
22.269
1.703
2.911
0
0
-6
-19.677
-4.336
0

САД

Канада Норвешка Шведска

УСД
13.736
7.001
-109
0

ЦАД
7.400
591
-8
0

НОК
23.838
3.150
0
0

СЕК
0
0
0
0

Аустрија и
остале
ЕУР
24.358
14.010
-380
-6.500

-1.336
-616
-10.491
-4.260
-4.226
-700
-5.000
-1.500
-81

-2.914

-4.336
-3.239

-210

-1.254

-7

-78

-7

-78

0

-1.245

-414
-85
-27
-141

-60
-1.000
-1.730
-940
-105
-53
-1.244
-21

-45
-723
-384

-29

-76

-540

-22

-72

-72
-5

-10
-19

-30

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.096
0

7.562

150.042

4.895

3.868

19.373

7.976

26.910

0

30.243
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација у %)

Број примљених донација из света (више од 5 донација)
ДРЖАВА
Србија
Република Српска
Сједињене Америчке Државе
Немачка
Швајцарска
Црна Гора
Аустрија

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
246
141
121
67
56
29
24

Месечни извештај за август 2018.

Канада
Норвешка
Аустралија
Италија
Холандија
Шведска
Велика Британија
Словенија
Остале државе

Хуманитарна организација Срби за Србе
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19
17
13
12
11
6
5
22
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2018. години

Број примљених донација у 2018. години

Месечни извештај за август 2018.
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за август од 2006. – 2018. године

Број примљених донација за август
од 2006. – 2018. године

Месечни извештај за август 2018.
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Могућности
донирања СЗС

Месечни извештај за август 2018.
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Сеобе“ – Алекса Шантић
Пусто ли ћеш бити, Невесиње равно,
Расадниче српства, колијевко лава!
Пусто, јер се, ето, сели племе славно,
А наша будућност, где је она?- спава.
Вјеровасмо у њу ко у свети живот,
Василија светог што клонуле снажи!
Вјеровали смо у њу ко у вјечни живот.
Вјерујући у вас, о орлови наши!
О, не дајте, Срби, да Вукова љага
Окаља вам образ чист ко сунце са неба!
Не идите браћо, од роднога прага,
Јер мученој земљи мученика треба...

Хуманитарна организација

СРБИ ЗА СРБЕ
www.srbizasrbe.org
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Charity organization Serbs for Serbs
www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!
Месечни извештај за август 2018.
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