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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 Бројне и разноврсне активности наше 
организације обележиле су и месец јул. Три одржана 
турнира у склопу пројекта „Тројка из блока“, велики 
број пристиглих смс порука као и неколико 
настављених и започетих пројеката су свакако били у 
центру наше пажње. Обилазили смо породице 
широм Балкана по обичају, а по први пут смо 
посетили наш народ на подручју централне БЈРМ.  
 
 Настављена је борба за бољи живот наших 
породица у Косметским енклавама. У једној мини 
акцији купљена је крава за породицу Димић, која 
броји чак шесторо деце, из села Стража на Новом 
Брду и плаћена је машина за прање опреме за 
потребе Народних кухиња. Целокупна вредност ове 
акције износила је 220.000 динара.   
 
 Велики пројекат такође на Косову и 
Метохији покренут је за довршетак изградње куће 
шесточланој породици Насковић из села Кусце. 
Процењена вредност целокупног пројекта је 10.000€. 
 
 Два значајна пројекта приводе се крају 
полако за вишечлане породице у Републици Српској. 
Прво је уплаћено за породицу Шиљеговић из 
Приједора 7.936км за наставак радова на изградњи 
њиховог породичног дома.  
 
Након тога завршени су радови на постављању крова 
и подизању спрата на породичној кући Милојевића 
из села Драгочај код Бањалуке. У овом пројекту 
наша организација је учествовала са 6.871км. 
 
 На подручју уже Србије је такође било 
неколико важних активности, од којих прво 
издвајамо завршетак радова на изградњи штале за 
породицу Перовић. Вредност овог пројекта износила 
је 177.273 динара, а велику помоћ у спровођењу целе 
акције пружили су наши чланови из Канаде својим 
наменским донацијама.  
 
Средствима обезбеђеним од турнира „Тројка из 
Блока“ одржаног у Прибоју, започета је изградња 
купатила шесточланој породици Бабић из Прибоја. 
 

 Након дужег времена поново смо били 
активни на подручју БЈР Македоније. Овог пута по 
први пут је помогнута једна породица из централне 
Македоније. Породицу Крстевски из села Латова, 
која броји троје малолетне деце. За њих је обезбеђена 
помоћ у виду плинског шпорета и бојлера у 
вредности од 220€. 
 
 Настављено је са успешном организацијом 
хуманитарних турнира „Тројка из блока“. Током јула 
на три локације у Београду (Неимару), Купинику и 
Банатском Карловцу прикупљена су значајна 
средства за помоћ угроженим породицама. На 
Неимару је прикупљено уз велику подршку 
пријатеља из ТХЦ ла Фамилије 70.140 динара, у 
Банатском Карловцу 24.870 динара и у Купинику 
64.410 динара. 
 
 Успостављен је и први значајнији контакт са 
српском заједницом у Грацу, где је на годишњици 
КУД „Свети Сава“ продајом мајица и осталих 
реквизита из наше понуде, прикупљено 820€ 
донација за социјално угрожене породице.  
 
 Кампања промоције нашег смс броја 7763 је 
у пуном јеку. Подршку овој кампањи пружио је 
голман ФК Партизан Живко Живковић, а током јула 
код сва три оператера пристигло је укупно 3.118 
хуманитарних порука. 
 
 Покренуто је доста значајних пројеката, а уз 
то су увек присутне и наше велике посете помоћи 
бројним породицама широм Космета и Крајине које 
захтевају велика средства.  
 
Како би били у могућности да све планиране 
пројекте спроведемо брзо и квалитетно на опште 
добро крајњих корисника, потребна нам је и даље 
свесрдна подршка како постојећих тако и нових 
донатора.  
 
Циљ је увек само један и не смемо га испустити 
никад из вида, а то је побољшање услова живота 
српског народа, а превасходно српске деце широм 
Балкана. 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Успешна ,,Тројка из блока” у Прибоју одржана је у 
недељу, 14. јуна, на Школским теренима и уз помоћ 
Општине Прибој и наших поносних спонзора, 
донатора и техничких спонзора скупљено је 125.278 
динара. Хуманитарна организација Срби за Србе 
је, након консултација са општинском социјалном 
службом и локалним свештеницима који су 
несебично одвојили време и упутили нас на 
социјално угрожене породице, одлучила да скупљена 
средства усмери на изградњу купатила за породицу 
Бабић из села Грачаница крај Прибоја. 
  
Обрад Бабић и његова жена Бојана имају највеће 
богатство на свету – четворо дивне деце – Анђелу 
(12 година), Тамару (11 година), Миљана (7 година) 
и Загорку (2 године).  
 

 
Деца су наша будућност: најмлађи Бабићи 

 
Имају велике планове за будућност и поред тешких 
услова за живот почели су да граде нову кућу, 
излили су плочу, а ми ћемо им помоћи тако што ћемо 
им у новој кући изградити и опремити купатило! 

Породица је сложна, радна и вредна, живе са 
Обрадовим оцем Миланом (76 година) у његовој 
старој кући на крају села, али и поред тешких услова 
за живот успели су да направе успешно сеоско 
домаћинство.  
 
Имају осам коза, свињу, њиву коју обрађују, a Обрад 
се бори и поред болесног срца, ради тешке послове 
широм Србије и не пропушта прилику да се пријави 
на све државне конкурсе за субвенције за 
пољопривреду и сточарство. Живе од 9.ооо динара 
дечијег додатка, 10.000 динара дедине пензије и 
23.ооо динара Обрадове плате.  
 
Никада нису били на социјалној помоћи!  
 
Обрад даноноћним радом успева да заради и неки 
динар више, па је тако штедећи и трудећи се 2011. 
почео да гради нову кућу, која је ближе школи у коју 
деца сада, из старе куће, пешаче више од пет 
километара.  
 
Добро је њима и у старој кући, у слози и љубави раде 
и труде се, али Обрад жели да његова деца имају 
срећније детињство него што га је имао он. 
 

 
Млади домаћин Миљан 

 
Нову кућу Обрад ће сам да заврши, како је и почео. 
Остали су му кров, прозори, зидови… Доста посла је 
пред њим, али Обрад се посла не боји. Прихватио је 
нашу помоћ у виду изградње купатила, јер тако ће му 
остати нека финансијска средства која ће 
преусмерити у остале делове куће.  

Купатило за 

Бабиће  
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Уз Божју помоћ, деца ће следећу зиму провести у 
новој кући, одакле ће им бити много лакше да иду до 
школе кроз велике снегове и хладноћу која влада 
овим крајем. О свим детаљима акције јавност ће бити 
обавештена на крају пројекта.  
 
Наш поносни спонзор из Прибоја – фирма ,,Декор” је 
прихватила да под најповољнијим условима изведе 
овај пројекат. Нека је са срећом почетак радова! 
 

 
Тренутни изглед купатила у новој кући породице 

Бабић 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе још 
једном захваљује Општини Прибој и поносним 
спонзорима, донаторима и техничким спонзорима, 
као и медијским покровитељима који су подржали и 
испратили спортско-хуманитарни пројекат ,,Тројка 
из блока” у Прибоју.  
 
Сада ћемо заједно завршити започето и омогућити 
овој дивној деци срећније детињство! 

 
Идила: најстарији и најмлађи чланови породице 

Бабић 

 

 
 

 

Купатило за 

Бабиће  
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Доласком прољећа и љепшег времена настављени су 
радови на породичној кући седмочлане породице 
Шиљеговић из насеља Миљаковци код Приједора. 
Да подсјетимо, у првом дијелу радова које смо 
изводили крајем прошле године успјели смо да 
озидамо један спрат и поткровље, салијемо плочу и 
покријемо кућу, како би кућа могла да издржи зиму 
која једолазила.  
У другом дијелу почели смо са извођењем ,, 
унутрашњих'', односно инсталационих радова, тако 
да су урађене су прве фазе водо- и 
електроинсталација. У другом дијелу акције 
утрошено је укупно 7.936,36 КМ , што са утрошеним 
средствима из прве фазе у износу од 9.225,00 КМ 
чини укупан досадашњи износ на изградњи куће за 
Шиљеговиће од 17.161,36 КМ. 
 

 
Радови на бунару породице Шиљеговић 

Породицу Шиљеговић чине отац Миливој и мајка 
Тања и њихових петоро дјеце: Татјана (18), 
Ведрана (16), Јована (14), Невена (10) и најмлађи 
Лука (2). 
 

 
Постављање канализационих цеви 

 
Прва фаза извођења водоинсталација обухвата 
израду и оспособљавање бунара за воду, те уградњу 
доводних и одводних цијеви до објекта, док ће друга 
фаза обухватити уградњу чесми и одвода у кухињи и 
тоалету, као и комплето опремање купатила. 
 
Прва фаза извођења електроинсталационих радова је 
обухватала довод струје до објекта, инсталирање 
сата за струју и развођење каблова по кући, док друга 
фаза обухвата инсталирање утичница, освјетљења у 
кући и др. 
 

 

Наставак радова 

код Шиљеговића  

Наставак радова 

код Шиљеговића  
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Постављање електро инсталација 

 
Након извођења прве фазе радова остало је да отац 
породице изврши малтерисање зидова, након чега ће 
се мајстори вратити и завршити комплетно са 
инсталационим радовима. Извођење радова смо 
исплатили у комплету (и прву и другу фазу). 
 

 

 
Обезбеђен материјал за малетерисање 

 
Такође, будући да нас је мајка Тања замолила да им 
купимо лежај, јер се онај на ком су спавали сав 
распао, породици смо обезбједили и један угаони 
лежај и фотељу, а који ће им користити и новој кући 
када се уселе у њу. 
 
Спецификација утрошених средстава: 

 
*  830,00 КМ – намјештај, 
*  3.306,00 КМ – водоинсталације, 
*  2.500,00 КМ – електроинсталације, 
*  950,36 КМ – грађевински материјал и 
*  350,00 КМ – трошак мајстора. 

 
Након завршетка овог другог дијела радова остаје да 
се кућа комплетно опреми и оспособи за усељавање. 
Слиједи постављање подних облога и постављања 
столарије на кућу. Како би успјешно привели крају и 
овај велики пројекат наше организације и уселили 
још једну породицу у свој нови дом позивамо све 
пријатеље и донаторе наше организације да сходно 
својим могућностима укључе у акцију 
прикупљања средстава. 

Наставак радова 

код Шиљеговића  
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Донацијом средстава Хуманитарне организације 
Срби за Србе из Београда, уручена је помоћ 
породици Крстевски из села Латова, општина 
Македноски Брод у Поречком крају на западу 
Македоније. Претходна акција Хуманитарне 
организације Срби за Србе обухватала је Куманово и 
Скопље, Скопску Црну Гору и Кучевиште током које 
су посећене и помогнуте три српске породице: 
Перовић, Глушкин и Браво.  
Несебичним прегалаштвом момака из Куманова 
Величковића и Станојевића, кроз логистику и 
истараживање терена чланова Културно 
информативног центра Спона откривен је давно 
заборављени крај Пореч – мала Шумадија, скрајнути 
крај српских потомака у коме је пронађена породица 
Крстевски којој је обезбеђена хуманитарну помоћ у 
бојлеру и плинском шпорету укупне вредности од 
14.000 денара. 
 
Дошло је ред да се и Поречу колко толко одужимо, 
да му патње убележимо, да му човека обиђемо, да се 
сенима палих честитих људи поклонимо. Од неких 
јутара нас је одвајало, и сада спајао Прилеп. Призрак 
сунчаних јулских трептаја, можда је подсећао на онај 
фебруарски кад смо на излазу из Скопља, бистрили 
видике и упућивали знатижељне погледе на стазе 
крајолика западног дела Македоније. Сада смо у 
сусрет овом крају ишли заобилазним путем, преко 
Велеса, Плетвара у граду испод Маркових кула – 
Прилеп. Ток историјских огледа и прилика нашег 
рода, неизбежна је тема, са још једним уверавањем 
властитог незнања. У тој причи огледа се судбина 
нашег човека. 

 
Домаћин Саша нам показује где је била кућа војводе 

Мицка Крстића 

 
Причу о поречким Србима, о мало знаном Поречу, 
упијају вредни Зоран и Ненад који су кренули пут 
како би купили, и превезли до куће вредном 
домаћину Саши потребштине за дом. Прилаз  
протоку реке Треске већ је очарао Кумановце. Пореч 
у овом западном делу који се ослања и нагиње на 
централну Македонији ослања се у долини на реку 
Треску, по том поречју и носи то име. Атар села 
Латово, и даље опија својим миром. Сада не морамо 
трагати за непознатим, јер нам о славном војводи 
Мицку Кртсићу (1855 — 1909), поново збори Сашо 
Крстевски, потомак војводе. 
 
Зборимо још коју реч, па одлазимо на предах код 
домаћина у кућу. Вредни Сашо сада ће са својим 
укућанима и троје деце моћи да мало олакша своје 
муке. Христина (16), Сашка (15) и Борче (7), 
знатижељно су посматрали госте и апарате за кућу. 
Увек добродошлица, лепа скувана кафа на шпорету 
за дрва. Приче о околини, о селу Русјаци, о 
Броду...нижу се... 

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

ДЕЦА СУ НАША  БУДУЋНОСТ! 
 

СРБИ ЗА СРБЕ 

Помоћ стигла у 

Македонски Брод  

Помоћ стигла у 

Македонски Брод  
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Пријатељи из Епархијске добротворне 
организације ''Мајка девет Југовића'' из 
Грачанице, са којима Хуманитарна организација 
Срби за Србе већ дуги низ година сарађује на 
пружању помоћи нашем најугроженијим народу на 
Косову и Метохији, доставили су нам најновије 
фотографије радова на реконструкцији и опремању 
штале за узгој крава музара у општини Ново Брдо, 
који су започети током јуна. Хуманитарна 
организација Срби за Србе подржала за сада овај 
пројекат са 715.000 динара. У наставку вести 
погледајте фотографије радова који су у току. 
 

 
 

 

 
 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
наставиће да промовише и подржава нове 
самоодрживе економске пројекте на Косову и 
Метохији али и широм Балкана, а све у циљу 
одрживог економског опстанка српског народа на 
својим вековним огњиштима.  
 
Уједно, организација СРБИ ЗА СРБЕ упућује јавни 
апел свим државним институцијама, јавним и 
приватним компанијама као и другим сродним 
хуманитарним удружењима да ПОДРЖЕ БУДУЋЕ 
ПРОЈЕКТЕ наше организације који ће допринети 
бољој и квалитетнијој будућности за српски народ, а 
пре свега социјално угрожене породице и њихово 
потомство. 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ!!! 

Наставак обнове 

штале на КиМ  
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је током лета породици Перовић из села Остра код 
Чачка у куповини материјала за изградњу штале 
у вредности од 177.273 динара.  
 
Наменска донација за Перовиће стигла је из 
канадског огранка Хуманитарне организаиције 
Срби за Србе, током велике Божићне кампање IN 
TIME FOR BOZIC. 
 

 
 
Перовићи, о којима смо у најпространијем селу у 
Чачку чули само речи хвале, су годинама надничили 
како би прикупили средства за изградњу штале, 
упркос томе што станују у кући из 1860. године. 
Како сами наглашавају, стока их храни и од првог 
сусрета са нама су истицали да морају што пре 
преместити краве из оронуле старе штале, која је 
пред урушавањем. 

 
Стара штала породице Перовић 

 

 
Почетак изградње нове штале 

 

 
Најмлађи Перовићи 

Нова штала за 

Перовиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе обезбедила 
је материјал који Перовићи нису успели да купе, пре 
свега за гвожђе и дрвну грађу (детаљније можете 
видети у рачунима) и на тај начин помогла 
Перовићима да коначно сазидају нову шталу. О 
марљивости и вредностима породице Перовић 
говори и податак да су им током изградње помагали 
мајстори и комшије, које су на мобама задужили. 

 

 
Део пута до Перовића у селу Остра 

 

 
 

Породицу Перовић чине oтaц Mиoмир, мajкa Mилкa 
и три синa Зoрaн (35), Влaдe (37) и Рaдe (32).  
 
Пeрoвићи имajу и три удате сeстрe (Лeлу 38 гoд, 
Зoрицу 28 гoд и Вeсну 26 гoд), од којих имају троје 
унучића, док је четврто унуче на путу. 

 
 

 
Чланови породице Перовић испред своје нове штале 

 

 
Поглед ка имању породице Перовић са макадамског 

пута 

 

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

Нова штала за 

Перовиће 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе, посетили су непосредно пред Видовдан 
шесточлану породицу Насковић из села Кусце у 
Косовском поморављу. На иницијативу игумана 
манастира Драганац Aрхимандрита Илариона, 
указано нам је на тежак положај ове младе породице. 
Домаћинство чине отац Бобан, мајка Микица и 
четворо малолетне дечице: Данијела (7 год.), 
Теодора (3 год.) и бебе близанци Александар и 
Александра (5 месеци).  
 

 
 
Осим сиромаштва и изолације као свакодневнице 
нашег народа у енклавама јужно од Ибра, болест 
најстарије ћеркице је оно што тренутно окупира 
пажњу родитеља.  

Мала Данијела осим што болује од дауновог 
синдрома, суочена је са још већом опасношћу. 
Непажњом лекара приликом операције очију и 
неправовременим обавештавањем родитеља о 
учињеним грешкама, угрожен је живот ове 
симпатичне девојчице. Компликације са смртним 
исходом могу да наступе готово свакодневно, што 
отежава ионако већ тешку ситуацију. 
 

 
 
Цела породица Насковић тренутно живи у кући 
Бобановог брата у једној скромној собици, која им 
представља и спаваћу собу и кухињу, док се дечица 
купају у кориту на смену. Одмах до куће у којој 
привремено бораве, уз велике напоре Насковићи су 
успели да подигну и ставе под кров кућу коју су 
наменили за себе и своју дечицу. Проблем је тај што 
је кућа до пола завршена и у њој није могуће живети 
још увек. 
 

 

Помозимо 

Насковићима! 
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Како би олакшали суморну свакодневницу ове младе 
породице, поготово узимајући у обзир тешко стање 
мале Данијеле, Хуманитарна организација Срби за 
Србе покреће велику акцију помоћи породици 
Насковић која има за циљ довршетак изградње куће, 
како би превасходно дечица имала најосновније 
услове за живот. 
 

 
 
С обзиром да су социјални доходак и дечији додатак 
једини извор прихода ове породице, одлучили смо се 
да што пре приступимо спровођењу овог пројекта у 
дело.  
 
Процењена вредност целокупног пројекта је око 
10.000 евра. 

 
 

 
 

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

Помозимо 

Насковићима! 
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Тешки услови за живот, стварање и напредак 
свакодневница је људи у свету данашњице. Али 
неретка добра дела употпуњују наду за боље дане. 
Наши добротвори су још једном показали како 
истрајати у борби за боље сутра.  
 
Велики пријатељи и доброчинитељи, Хуманитарна 
организација „Срби за Србе“ из Београда, недавно 
нам је јавила лепу вест, господин Саша 
Крсмановић, добротвор из Канаде, јавио се са 
жељом да помогне социјално угрожену породицу са 
светих простора Косова и Метохије, и то куповином 
стоке. 
 

 
 
Није било тешко пронаћи такву породицу. Далибор 
Димић из места Стража, општина Ново Брдо, живи 
са супругом и шесторо деце у незавидним условима. 
Свакодневно се борећи да прехране својих шест 
анђела били су одмах предложени да помоћ управо 
оде њима.  
Наш добротвор, господин Саша, донирао је 
новчана средства како би се овој породици 
омогућила куповина краве. 

 
 
Породица Димић јесте корисник народне кухиње, 
али као и многима, тај свакодневни топли оброк 
често бива и једини. Куповином краве, дому Димића 
је омогућено да имају своје приносе, тачније млеко 
које је веома битно за децу, а за њихове могућности 
тешко приуштиво. Уплатом од 220.000 дин. 
купљена је крава, а срећни и задовољни изрази лица 
помогнуте породице били су довољни да знамо да је 
учињена права ствар. 
 
Истичемо да је у оквиру ове уплате и донација од 
организације „Срби за Србе“ која је издвојила 
средства за куповину машине за прање опреме, а 
која је била неопходна за рад народних кухиња. Од 
наших драгих пријатеља из поменуте организације 
неретко добијамо лепе вести па тако и овога пута, и 
неизмерно смо им захвални на подршци коју нам 
пружају. Вест да је помоћ пристигла из далеке 
Америке јако нас је обрадовала, а наши добротвори 
широм света показују јачину добре воље. 
 

 
 
Преостаје нам да овим дивним људима, како гос. 
Саши тако и члановима братске нам организације 
„Срби за Србе“ искажемо велико поштовање и 
упутимо једно велико хвала на свему што је 
учињено. Хвала Вам што удруженим снагама чувамо 
српство и свету земљу! 

Крава за 

Димиће са КиМ 

Крава за 

Димиће са КиМ 
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Заврешен кров на кући породице Милојевић 

 

У току мјесеца јула, завршили смо успјешно још 
једну акцију у Републици Српској. Овај пут помогли 
смо породицу ратног војног инвалида Јадранка 
Милојевића (50) који живи у селу Драгочај, које се 
налази надомак Бања Луке и то тако што смо 
финансирали покривање породичне куће, тачније 
изградњу још једне етаже и крова.  
 
Породицу Милојевић, поред оца Драгана, чине још 
мајка Драгана (46) и њихово четворо дјеце – ћерке 
Слађана (19), Жељана (12) и Ведрана (10) и син 
Драган (24) и његова жена Јадранка (18).  
 
Посебну захвалност у извођењу ове акције дугујемо 
пријатељима из Србског сабрања ,,Баштионик'' 
који су нас упутили на Милојевиће, пошто су они већ 
неколико пута помагали, и спровели читаву акцију 
на терену. 
 

 

Јадранко Милојевић је ратни војни инвалид са  
30 % инвалидитета.  
 
Дуго времена је обављао грађевинске радове и тиме 
обзбјеђивао породици колико – толико нормалан 
живот, међутим у задње вријеме последице 
рањавања су почеле да узимају маха, те је Јадранко 
готово прикован за кревет, са јако песимистичним 
прогнозама доктора да ће у будућем периоду моћи да 
прохода, обзиром да је потребна операција доста 
ризична и да се доктори за сада не усуђују да је 
изврше.  
 
Једини мјесечни приходи које породица има су 80 
КМ које добија Јадранко за његу и Драганова плата 
која износи 500 КМ. 
 

 
 
Породица је родом из Кључа, међутим како им је у 
претходном рату запаљена кућа у којој су живјели 
били су принуђени да избјегну и настане се у 
Драгочају и ту започну нови живот.  
 

 

Завршен кров на 

кући Милојевића 
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По рјечима Јадранка док је могао да ради живјело се 
тешко, али се ипак могло некако гурати и правила се 
кућа, међутим како се здравствено стање погоршало 
стало је све. Сам Јадранко је рекао да ,,не би жалио 
сутра умријети'' само да покрије кућу, а то се 
посебно видјело када су започети радови јер је од 
силног узбуђења, бар на кратко, устао из постеље и 
надгледао радове крећући се уз помоћ штапа. 
 
Кућа коју су почели правити и у којој тренутно живе 
је била завршена до првог спрата и оспособљена за 
живот. Међутим, како није било крова, влага је 
продирала у читаву кућу што је посебно правило 
проблеме у јесен и зиму, тако да се брже – боље 
морало приступити покривању куће.  
 
Такође, обзиром да Драган и његова жена Јадранка 
ускоро очекују принову и да ће породица Милојевић 
ускоро бити бројнија за још једног члана, одлучили 
су се да кућу подигну још један спрат, како би било 
довољно простора за све. 
 

 
 

 

Oрганизација СРБИ ЗА СРБЕ је ову акцију 
помогла куповином потребног грађевинског 
материјала и то у вриједности од 6.871,77 КМ. 
 

 
 
Овдје још морамо да напоменемо да су се 
пријатељи и комшије одазвали у великом броју 
на позив породице за извођење радова, тако да овај 
пут ниисмо имали трошкова мајстора. 
 
Иако смо изградњом једног спрата на кући и 
покривањем саме куће ријешили огроман проблем 
који је породица Милојевић имала, на породици 
остаје да даље достано уреди животни простор, а 
за шта су потребна даља новчана издавања, до којих 
породица јако тешко долази, тако да ћемо овом 
приликом јавни позвати надлежне институције да 
обрате већу пажњу на ратне војне инвалиде и 
њихове породице, те им почну пружати адекватну 
помоћ или да им на неки други покажу да их нису 
заборавили. 
 
На крају, преносећи поздраве од породице 
Милојевић, још једном ћемо упутити апел свим 
пријатељима и донаторима наше организације 
да се укључе у акцију прикупљања средстава за 
помоћ овој и другим социјално угроженим 
вишедетним српским породицама - 
www.srbizasrbe.net/donacije 

  

С вером у Бога!  
 

СРБИ ЗА СРБЕ 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

Завршен кров на 

кући Милојевића 
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Чланови Хуманитарне организације СЗС са 

домаћинима у Грацу 

 

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Београда, боравили су претходног викенда у 
Грацу на обележавању 19. годишњице КУД "Свети 
Сава". Домаћини из КУД "Свети Сава" Грац 
пружили су нам задовољство да се обратимо људима 
у дијаспори и укратко представимо рад организације.  
 
Током пријатног дружења и међусобног упознавања 
прикупљено је 820 евра помоћи за социјално 
угрoжене вишечлане српске породице. Захваљујемо 
се свима на исказаном поверењу, а поготово 
пријатељима који су нас контактирали и домаћински 
угостили у свом граду. 
 

 
Најмлађи чланови КУД-а „Свети Сава“ из Граца 

 
 

 
 

 
Срби за Србе са пријатељима из Граца после 

недељне литургије 

СЗС гости 

КУД-а  у Грацу 
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Преставници Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ у сарадњи са студентским Парламентом 
Приштинског универзитета са привременим 
седиштем у Косовској Митровици испоручили су 26. 
јуна вредну хуманитарну помоћ у виду неопходних 
апарата у вредности од 828.000 динара за потребе 
унапређења рада одељења гинекологије 
Здравственог центра у Косовској Митровици.  
 
Средства за набавку кардио-топографа, сувих 
стерилизатора, ЕКГ апарата, монитора, вага за 
мерење тежине и висине трудница, апарат за 
мерење притиска, за породилиште прикупљена су у 
склопу спортско-хуманитарног пројекта ''ТРОЈКА 
ИЗ БЛОКА'' која је почетком априла одржана у 
Косовској Митровици. 
 

 
 

Директор Здравственог центра Косовска Митровица 
др Милан Ивановић истакао је на конференцији за 
новинаре да су организатори у случају  Косовске  
Митровице повећали  своју помоћ. 
 
Ивановић је истакао да је помоћ стигла у тешком 
тренутку када косовске институције онемогућавају  
лечење и отежавају допремање лекова, санитетског 
материјала, медицинских апарата. 
 

 
 
“Било је мало проблема опет са косовским 
институцијама, са косовском царином,  али то је 
њихов задатак, да створе овде што лошије  услове, да 
би живот био што тежи и да би у крајњем направили 
етничко чишћење ових простора. Они ни у здравству 
не презају од тога.   
 
Сви ови апарати, кардио – топографи, суви 
стерилизатор, ЕКГ апарати и монитор су јако вредни 
а мене не чуди што то долази од ове организаицје јер 
видимо да су млади људи увек и најпозитивнији, то 
видимо и када је у питању ова хуманитарна акција и 
донација” – рекао је Ивановић захваливши им на 
раду, труду и напору који су уложили и што, како је 
рекао не одустају већ су и овај посао успешно 
завршили. 
 

Генерални секретар Хуманитарне организације 
Срби за Србе Младен Матијашевић је казао да у 
Косовској Митровици  јесу изашли из оквира 
пројекта али су се трудили да помоћ свакако буде 
усмерена на децу. 
 

Стигла помоћ у 

породилиште  
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“Гледали смо да задржимо тај мото “Деца су наша 
будућност”. Ми смо најпре са начелницом 
Милијаном пописали који су то горући проблеми и 
договор је био да се обезбеди један апарат и 
порођајни кревет. Након тог договора имали смо 
састанке у Београду са више организација где су се 
људи јако заинтересовали да се укључе у акцију”, 
објаснио је он. 
Матијашевић је истакао и да је турнир “Тројка из 
блока” који је почетком априла одржан у Косовској 
Митровици био на јако високом нивоу и један од 
највећих, уз централни турнир који се одиграва на 
Калемегдану. 
 

 
Колектив одељења гинекологије са члановима ХО 

„Срби за србе“ 

 

Др Милијана Миленковић начелница одељења 
гинекологије у косовскомитровачкој болници 
захвалила се на помоћи и  казала да је болница 
добила ЕКГ апарат који до сада нису имали. 

“Хтела бих да се захвалим свима, ово је одрађено са 
срцем и великим трудом, надам се да ћете и даље 
наставити тако, хвала вам од срца”, истакла је др 
Миленковић. 
 
Поред ЕКГ апарата, донација укључује и апарат за 
мерење притиска, вагу за мерење трудница, апарат за 
праћење близаначке трудноће, апарат за праћење 
виталних функција, стерилизаторе… 
 

 
 
Мирослав Милић председник Студентског 
парламета казао је да су студенти  покушали  да бар 
мало помогну и олакшају рад једном од највећих 
породилишта у Србији. 
 
Он је апеловао на све да убудуће не буде застоја на 
прелазу као што је то био случај овог пута. 
 
“Катастрофа је за све да једна хуманитарна помоћ 
коју сада можете да видите, буде толико задржавана. 
Једном су нас вратили са прелаза, правили су разне 
изговоре, тако да то представља проблем за град 
Косовску Митровицу”, рекао је Милић. 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Стигла помоћ у 

породилиште  
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
наставила је са својим сталним пројектом 
прикупљања и донирања књига разним 
образовним установама. Овог пута сарадња је 
остварена са библиотеком ОШ "Миливоје 
Боровић" у Мачкату. Након обраћања организацији 
од стране представника школске библиотеке, а у 
сарадњи са г-дином Банетом чланом организације и 
његовим пријатељима, испоручена је прва тура 
потребних наслова за школску библиотеку од 40-ак 
књига. Пројекат прикупљања књига за ову основну 
школу ће се наставити и наредних месеци. 
 
Списак тражених књига од стране ОШ "Миливоје 
Борович", МАЧКАТ: 
 

- Невена Витошевић – КАКО ЈЕ ПУЖ 
  СТИГАО У РАЈ 
- Ј. Ј. Змај – СНОХВАТИЦЕ/ДЕВЕСИЉЕ 
- Ј. Ј. Змај – - ДЕЧЈЕ ПЕСМЕ 
- Милутин Тасић –ПРИПОВЕДАЊЕ О 
  ВУКУ 
- Данило Николић – КРАЉИЦА ЗАБАВЕ 
- Григорије Божовић – КОСОВСКА ПРИЧА 
- Бранко Ћопић – БАШТА СЉЕЗОВЕ БОЈЕ и 
  ГЛАВА У КЛАНЦУ НОГЕ НА ВРАНЦУ 
- А. С. Пушкин – ЦАР САЛТАН/ЗЛАТНИ 
  ПЕТЛИЋ 
- Петар II Петровић Његош – ГОРСКИ 
  ВИЈЕНАЦ 
- Светлана Велмар Јанковић – КЊИГА ЗА 
  МАРКА 
- Јанко Веселиновић – ХАЈДУК СТАНКО 

- Милутин Миланковић – КРОЗ ЦАРСТВО 
  НАУКА 
- Душан Ковачевић – БАЛКАНСКИ 
   ШПИЈУН И ОСТАЛЕ ДРАМЕ (Маратонци 
   трче почасни круг, Радован Трећи, Сабирни 
   центар, Балкански шпијун, Свети Георгије 
   убива аждаху) 
 
- Слободан Ж. Марковић  –АНТОЛОГИЈА 
СРПСКИХ ПОЕМА ЗА ДЕЦУ 
- Слободан Ж. Марковић – АНТОЛОГИЈА 

             СРПСКЕ  ПРИЧЕ ЗА ДЕЦУ 
 
- Драгутин Огњановић – СМЕШНО ЧУДО 
   антологија српске хумористичке поезије за 
   децу 
- Ференц Молнар – ДЕЧАЦИ ПАВЛОВЕ 
   УЛИЦЕРИЗНИЦА ЛЕПИХ РЕЧИ: 
 
- Бранко Ћопић – ОРЛОВИ РАНО ЛЕТЕ 
- Мирослав Антић – ПЛАВИ ЧУПЕРАК 
- Ференц Молнар – ДЕЧАЦИ ПАВЛОВЕ 
  УЛИЦЕ 
- Иво Андрић – ДЕЦА И ДРУГЕ 
  ПРИПОВЕТКЕ 
 
- Александар Пушкин – БАЈКА О РИБАРУ И 
  РИБИЦИ (и БАЈКА О ЦАРУ САЛТАНУ) 
- Бранислав Нушић – ХАЈДУЦИ 
- Марк Твен – ТОМ СОЈЕР 
- Добрица Ерић – ПЛАВИ САЊАР 
- Браћа Грим – МАЧАК У ЧИЗМАМА 
  МИШ ПОСЕЈА ПРОЈУ 
 
- Гроздана Олујић – ЗЛАТОКОСА 
  ДИВНО ЧУДО – избор из светске поезије и 
  прозе за децу 
- ЈЕДНА ЛАСТА НЕ ЧИНИ ПРОЛЕЋЕ 
- Душан Радовић – ЗАМИСЛИТЕ 
- Рене Гијо – БЕЛА ГРИВА 

 
Захваљујемо се овом приликом свим добрим људима 
који су узели учешћа у овом скромном пројекту. 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Пројекат 

скупљања књига 



 
 
 

Месечни извештај за јул 2015.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 21 

 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе и једна 
од најпопуларнијих реп група у Србији ТХЦ Ла 
Фамилија направили су други по реду спортско-
хуманитарни спектакл Тројка из блока – Фамилија 
за Србију! У дворишту Неимар, у срцу Старог града, 
ови млади репери великог срца показали су да 
постоји велика нада за све социјално угрожене 
вишедетне породице широм Србије и Балкана. Само 
уз помоћ добре воље и велике енергије окупили су 
преко пет стотина људи, својих најближих комшија и 
поштоваоца, од којих се чак 110 пријавило за 
шутирање тројки! На турниру је скупљено 70.140 
динара! Невероватна атмосфера је била од самог 
старта турнира који је отворен победничком, 
спортском химном целе Србије – Играј и победи. 
Боре и Стефан извели су свој хит окупљенима на 
баскет терену и спектакл је званично могао да почне! 
Овом приликом откривен је и графит – Играј и 
победи – који су популарни репери посветили свим 
генерацијама заљубљеника у кошарку. 
 

 

 
Добар и са микрофоном и са лоптом: Стефан ТХЦ 

Ла Фамилија 

 

 
Талични хип-хоп цареви: Боре и Стефан 

 
Подршка другом турниру стизала је са свих страна. 
Манекенка Ивана Кораб подржала је турнир видео 
најавом коју је снимила неколико дана пре турнира, 
и својим присуством, шармом и лепотом одушевила 
је све присутне у дворишту Неимар. Фудбалер 
Вујадин Савић дошао је и такође подржао рад 
Хуманитарне организације ,,Срби за Србе” и 
спортско-хуманитарни пројекат ,,Тројка из блока” – 
Фамилија за Србију.  
Хип-хоп плесачица Ивана Шугар је на 
,,полувремену” показала своју вештину уличног 
плеса, а браћа Хуманитарне организације ,,Срби за 
Србе”, кик боксери из клуба ,,Победник” 
демонстрирали су своју вештину окупљенима и 
измамили аплаузе.  

Тројка из блока у 

Старом граду 

Тројка из блока 

на Неимару 
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Шлаг на торту био је велики пријатељ ,,Тројке из 
блока” – најбољи европски кошаркашки фристајлер 
Немања Трики Блажић, који је показао своју магију 
са лоптом и у духовитом стилу одмерио снаге са 
Стефаном из ТХЦ Ла Фамилије. Ди-џеј ТХЦ Ла 
Фамилије и званични ди-џеј ,,Тројке из блока” Сале 
Л је, као и увек на турнирима, направио сјајну 
атмосферу бираним хитовима домаће и стране 
музике, и својим шармом забављао је све госте, 
такмичаре и комшије.  
 
У Неимару је тројке шутирао и брат Шкабо, који од 
прве године подржава пројекат ,,Тројка из блока”! 
 

 
Деца су наша будућност! 

 

 
Победнички дух: кик бокс клуб ,,Победник” 

 

 
На крилима песме: Ивана Шугар 

 

 
Подршка турниру: Ивана Кораб и Вујадин Савић 

 
На турнир Фамилија за Србију нису дошли само 
наши суграђани – било је ту гостију из целог света. 
Из Америке, из Хјустона био је са нама Дени, из 
Маурицијуса је дошао Седрик, из Дизелдорфа 
Симеон, а из Линца Славко. Из свих крајева Србије 
људи су такође дошли да подрже племениту мисију 
,,Тројке из блока”! Бутик Хуманитарне организације 
,,Срби за Србе” био је постављен поред баскет 
терена, као и штанд поносног спонзора организације 
– ланац брзих пасти ,,Agi pasta away”, на којем су се 
могле пробати укусне пасте, а сав прилог се додао 
укупној суми скупљеној на турниру. Магија ,,Тројке 
из блока” окупила је још једном наизглед удаљене 
људе и интересовања, и све то претворила у празник 
спорта, хуманости и забаве! 

Тројка из блока 

на Неимару 
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Пријатељ турнира из Маурицијуса – Седрик 

 

 
 

 
 
Најбољи шутери на турниру у Неимару били су: 
прво место, златна медаља и пехар ,,Тројка из блока” 
– Александар Јечменица, друго место и сребрна 
медаља – Паја шеф кухиње Сретковић, а треће 
место и бронзана медаља – Александар Ђурић.  

Честитамо најбољима, и честитамо и захваљујемо 
свима који су дошли и подржали други турнир 
Фамилија за Србију! Велико интересовање људи 
оправдали су момци из ТХЦ Ла Фамилије тако што 
су направили још један савршен турнир! Медији су 
такође били са нама и на свој начин подржали акцију 
у послали слику у свет: Јутарњи програм телевизије 
Пинк, фото-репортер новина ,,Спорт” и једна од 
најпопуларнијих интернет емисија у Србији – iDJ 
Hot, у продукцији iDJ videos. Хуманитарна 
организација ,,Срби за Србе” захваљује поносним 
спонзорима, донаторима и техничким спонзорима, 
као и волонтерима који су део велике породице 
,,Тројке из блока”! Фамилија за Србију је још један 
доказ квалитета идеје и мисије турнира! 
 

 
 

 
Победник турнира - Александар Јечменица 

Тројка из блока 

на Неимару 
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У недељу, 12. јула, на велики празник Светих 
апостола Петра и Павла, одржана је успешна 
,,Тројка из блока” у Банатском Карловцу. Слава 
овог мирног места у Јужном Банату обележена је ове 
године и веселом спортско-хуманитарном 
манифестацијом која је одржана на терену код 
стадиона. Окупило се много људи, од најмлађих до 
најстаријих, који су дошли да виде магију ,,Тројке из 
блока”. Залагањем Општине Алибунар и Месне 
заједнице Банатски Карловац, као и популарне реп 
групе ТХЦ Ла Фамилија, у сарадњи са 
Хуманитарном организацијом Срби за Србе – 
остварен је још један велики корак ка циљу ,,Тројке 
из блока”. Преко осамдесет такмичара се пријавило 
за шутирање тројки и скупљено је 24.870 динара 
који ће бити искоришћени за помоћ вишедетној 
социјално угроженој породици из Јужног Баната! 
 

 

Очекују се и уплате Општине Алибунар и 
многобројних привредника из овог краја, што само 
показује да је идеја и мисија турнира добро 
прихваћена и помогнута са најугледнијих места! 
Велики број људи на терену показао је да им је стало 
до њихових комшија и да су свесни да могу да им 
помогну! 
 
Турнир је свечаним извођењем химне Републике 
Србије ,,Боже правде” отворила млада и талентована 
Јасмина Павловић, чланица КУД ,,Добрица 
Милутиновић”.  
 
Након тога, окупљенима се обратио господин 
Милош Симовић из Хуманитарне организације 
Срби за Србе, као и председник савета Месне 
заједнице Банатски Карловац, Петар Радуловић, 
који се захвалио својим суграђанима што су у 
великом броју дошли да подрже турнир, али и 
Хуманитарној организацији Срби за Србе и реп 
групи ТХЦ Ла Фамилија који су одлучили да 
увеличају славу овог лепог места веселом 
манифестацијом, и оплемене живот свима у 
Банатском Карловцу добрим намерама. ,,Има људи и 
добрих дела.” – поручио је Петар.  
Пре почетка турнира, чланови КУД ,,Добрица 
Милутиновић” показали су игром и песмом како се 
слави слава. Њихова је појава насмејала све присутне 
и подсетила их на најлепше тековине српске 
традиције. 
 

 
Лепота, стас и глас: Јасмина Павловић пева ,,Боже 

правде” 

„Тројка“  у Б. 

Карловцу 
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Младост, воља, енергија: Петар Радуловић испред 

МЗ Банатски Карловац 

 

 
 

 

Домаћини и овог спортско-хуманитарног пројекта 
били су наша браћа и пријатељи из једне од 
најпопуларнијих реп група у Србији – ТХЦ Ла 
Фамилија. Стефан је пореклом из Банатског 
Карловца и, као што се види из његових стихова – 
,,наћи ћеш ме ту са мојим прецима” – он је човек 
који не заборавља своје корене. Одужио се своме 
месту тако што је довео сјајне људе, своје пријатеље, 
доброчинитеље, музичаре и спортисте који су 
улепшали свима у Банатском Карловцу овај велики, 
свечарски дан. Он и брат Боре су водили програм и 
показали, по ко зна који пут, да је магија ,,Тројке из 
блока” нераскидиво у вези са њиховим шармом и 
шалама. За свакога су имали по неку лепу реч, 
бодрили су најмлађе, као и оне који су се 
предомишљали да ли да се пријаве или не. Мало, по 
мало, стигли смо до броја од осамдесет такмичара! 
Нема места за чекање и посматрање, лопту у руке, и 
– кош!  
 
На паузи између првог дела такмичења и финала ови 
дивни момци извели су окупљенима два своја хита: 
,,Идеш за Канаду” и победничку песму наше 
кошаркашке и фудбалске репрезентације ,,Играј и 
победи”. Након њих, наступио је и велики пријатељ 
турнира ,,Тројка из блока”, богослов, репер и 
хуманитарац Uncle Džo, који је окупљене подсетио 
на великог голмана Црвене Звезде Звонка 
Милојевића, својим хитом ,,Победи Милоје”. 
Врхунску забаву за све је обезбедио DJ ТХЦ Ла 
Фамилије и званични DJ ,,Тројке из блока” Сале Л. 
 

 
,,Покидај кад битно је…”: Сале Л и Uncle Džo 

„Тројка“  у Б. 

Карловцу 
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Једна љубав: Стефан ТХЦФ и његова лепша 

половина Марина 

 

 
 

 
Играј и победи: Стефан и Боре 

 
 
Најбољи шутери на турниру били су Филип 
Филиповић, који је освојио прво место са 21 
погођеном тројком, на другом месту био је Никола 
Хочевар са 16 погодака, а на трећем месту нашла се 
једна дама – Снежана Зекић, која је са 11 погодака 
одбранила част нежнијег пола. Честитамо 
најбољима, и честитамо свима који су дошли и 
увеличали овај свечани дан за све нас! 
 

 
Најбољи са најбољима: ТХЦФ и победници 

Петровданског турнира 

 
Будите и Ви део ,,Тројке из блока”! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

„Тројка“  у 

Банату 
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У недељу 19. јула 2015. јужни Банат је показао да не 
носи без разлога надимак ,,срце јуначко”. Друго 
полувреме турнира у брзом шутирању тројки 
"Тројка из блока" успешно је завршено у Купинику 
– село које има 130 сталних становника окупило је 
преко 200 људи на терену, а пријавило се 70 
такмичара и скупљено је 64.410 динара! Највећи 
бисер се крије у најмањим шкољкама и ово се 
правило може применити и на Купиник – једно од 
најмањих села у Војводини и једна од 
најсиромашнијих општина у Србији скупила је више 
пара од многих далеко већих и богатијих градова 
које смо посетили! 
 

 
Директор спортско-хуманитарног пројекта ,,Тројка 

из блока” Младен Матијашевић 

Енергија која влада на турнирима у Купинику је била 
додатно појачана чињеницом да је последњи пут 
овде организован скуп пре 12 година за сеоску славу 
Малу Госпојину. Најстарији житељи нису крили 
захвалност и одушевљење због нашег турнира, 
дошли су да подрже, да се провеселе са младима, да 
пробају неки од специјалитета и да виде и осете и 
магију ,,Тројке из блока”! Турнир је почео када је 
званични DJ ,,Тројке из блока” Сале Л пустио химну 
,,Боже правде” – сви су устали на ноге и поздравили 
химну окренувши се ка застави која је била окачена 
на кошаркашком терену. Затим су окупљене 
поздравили Младен Матијашевић испред 
Хуманитарне организације Срби за Србе и господин 
Бранко Латковић испред Месне заједнице 
Купиник. 
 

 
Златна младост... 

 

 
....и часна старост 

Прва „Тројка“  

у Купинику 
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Цео Купиник се ангажовао у овој ,,Тројци из блока”. 
Од подршке Града Вршца и Општине Пландиште, до 
подршке локалних удружења и приватника – свако је 
допринео по мало и добили смо – много!  
 
Ловачко друштво ,,Јастреб” је направило изузетан 
паприкаш од дивљачи, риболовачко друштво 
,,Гргеч” – рибљу чорбу, кафана ,,Крајина” је 
обезбедила струју, столове, тањире, сунцобране и 
остале ситнице које пуно значе, фабрика ,,Моја 
вода” из Вршца донирала је флашице воде, добре 
жене Купиника направиле су колаче који су 
мирисали као душа, а продавница ,,Маслачак” 
донирала је освежење за окупљене на терену.  
 
Сви ови производи, од колача до чорби и сокова 
могли су се купити тако што се, по слободној вољи, 
убацивало ко је колико могао у добротворну кутију 
Хуманитарне организације Срби за Србе.  
 
Радио ,,Антена” је данима пре турнира позивао 
људе да дођу и придруже се племенитој мисији 
,,Тројке из блока” која је у Купинику – обнова 
сеоског Дома здравља!  
 
Хвала Богу, у овом селу нема социјално угрожене 
вишедетне породице, па смо одлучили да 
реновирамо Дом здравља, што ће највише значити 
деци, која су наша будућност, али и најстаријима, 
који су наша славна и часна прошлост! 

 

 
Пријатељи и комшије: Бранко Латковић и  

Боре ТХЦ Ла Фамилија 

 

 
 
Наша браћа и пријатељи из једне од најпопуларнијих 
реп група у Србији ТХЦ Ла Фамилије заиста су се 
потрудили и у задњих три недеље приредили нам три 
спектакла. Почели су у парку Неимар, у њиховом 
крају у Београду где су уз помоћ пријатеља и 
комшија, како они то воле да кажу – ,,направили 
шоу”. Уследио је Банатски Карловац на Петровдан – 
велики турнир у месту одакле су Стефанови преци, и 
на крају – Купиник, одакле су Боретови.  
 
Велика породица ,,Тројке из блока” постала је већа 
за ова два дивна места у јужном Банату. Боре и 
Стефан и Сале Л су њиховом енергијом, трудом и 
несебичним залагањем направили три савршена 
турнира, и показали свима колико им значи њихова 
фамилија и мисија ,,Тројке из блока”.  
 
Обезбедили су простор, обезбедили подршку, 
обезбедили музику и стихове и све им се вишеструко 
вратило. Наступали су и у Купинику извели свој хит 
– химну спортских репрезентација Србије – Играј и 
победи. Са њима и нама је, као и увек, био млади 
богослов, репер и хуманитарац Uncle Džo који је 
вратио окупљене у далека времена подсетивши их на 
Звездиног легендарног голмана Милоја својом 
песмом ,,Победи Милоје”. 
Друга песма коју је извео Ујка Ђорђе била је 
дирљива песма о хероју српске авијације пуковнику 
Миленку Павловићу који је храбро погинуо у 
неравноправној борби са зликовачким НАТО 
агресором 1999. године. 

Прва „Тројка“  

у Купинику 
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Магија са микрофоном: Стефан ТХЦФ 

 

 
Уживање за најмлађе: мало хладовине испод коша 

Најбољи шутери на турниру у Купинику били су 
Иван Поштин – прво место, пехар ,,Тројка из 
блока” и златна медаља; друго место и сребрна 
медаља – Немања Борозан; треће место и бронза – 
господин Бранко Латковић, који је један од 
најзаслужнијих за организацију турнира. А и први и 
други турнир у јужном Банату су били савршено 
организовани! Укупно је на ова два турнира 
скупљено преко 140.000 динара! Велико срце 
јужног Баната, јуначко и братско! У најлепшем 
сећању ће остати ова два места, а остаће и велика 
жеља да се опет видимо следеће године. По свему 
судећи, то је сасвим сигурно! До тада, можете 
уживати у сликама у нашој галерији ,,Тројка из 
блока”. 
 

 
Победници турнира у Купинику 

 

 
Деца су наша будућност! 

Прва „Тројка“  

у Купинику 
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ЖИВКО ЖИВКОВИЋ ШАЉЕ СМС 
НА 7763 

 

 
Наш познати голман Живко Живковић подржао је 

акцију слања поруке на 7763 кратком видео 

поруком. 

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

НОВА МАЈИЦА У ПРОДАЈИ 
 

 
 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
представља нову мајицу ''...у нашој Републици 
Српској браћа никог се не боје!''. Посебну 
захвалност дугујемо нашим пријатељима из познате 
београдске реп групе ТХЦ Ла Фамилија чији су нас 
стихови из песме "Не мрзим никог ал' не дам ни на 

своје" инспирисали да урадимо мајицу. Цена мајице 
је 1.300 динара (или 12 €, 24 КМ, 20 CHF, $ 15) + птт 
трошкови.  

Приход од продатих мајица биће утрошен на рад и 
јачање организације. Мајице у величинама S, M, L, 
XL, XXL и XXXL се могу поручити путем емаила: 
marketing@srbizasrbe.org, званичне Facebook 
странице www.facebook.com/srbizasrbe као и у 
Београду у бутицима БУНКЕР (улица Драгослава 
Јовановића 13) и THE STREET (улица Десанке 
Максимовић 4). Цена мајице је 1.300 динара + птт 
трошкови. За поруџбине у Србији плаћање се врши 
поузећем, док се за иностранство врше уплате 
електронским путем (са напоменом за мајицу). У 
продаји су и друге мајице са српским мотивима у 
СЗС БУТИКУ. 
............................................................................................. 

У ЈУЛУ СТИГЛО 3.118 СМС НА 7763 

 

 
 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
покренула је почетком марта 2015. године 
националну кампању за помоћ социјално угроженим 
породицама широм Србије у сарадњи са мобилним 
оператерима Телеком, Теленор и Вип.  
 
Путем хуманитарног СМС броја 7763 у току јула 
пристигло је укупно 3.118 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).  

Активности  

током јула 
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Хуманитарни 

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

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

 
ОБРЕНОВАЦ 
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119 

СУБОТИЦА 
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ 
- Продав. здраве хране БИО СВЕТ, Лајоша Јоа бб 
- Пекара АНДОНОВИЋ, Сегедински пут 76 
 

РУМА 
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3  
 

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

 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
- Књижара MOJA KЊИГА,  I српског устанка 130 

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

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

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

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

Донаторске 

кутије 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ЈУЛ 2015. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 39 
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 10 
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10 
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 34 
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 10 
6. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10 
7. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин. 
8. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
9. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин. 
10. Биљана В. /Србија/ - 5.000 дин. 
11. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 € 
12. Миланка С. /Француска/ - 30 € 
13. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 € 
14. Филип А. /Норвешка/ - 30 € 
15. Бојана П. /Канада/ - 25 € 
16. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
17. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
18. М. Мучибабић /Холандија/ - 25 € 
19. Јасмина Ђ. /Аустрија/ - 10 € 
20. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
21. Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
22. Неда Б. /Аустрија/ - 40 € 
      (за Дарију Антовић) 
23. Стефан П. /република Српска/ - 10 КМ 
24. Бранка К. /Република Српска/ - 10 КМ 
25. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
26. Radomans F. /САД/ - $ 15 
27. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25 
28. Трифун Т. /Србија/ - 500 дин. 
29. Драган М. /Србија/ - 1.000 дин. 
30. Иван и Саша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
31. Милан Л. /Немачка/ - 30 € 
32. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF 
33. Бојана П. /Србија/ - 2.000 дин. 
34. АГРАР /Србија/ - 10.000 дин. 
      (за пројекат Тројка из блока у Кладову) 
35. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
36. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 € 
37. Данијела Р. /Немачка/ - 10 € 
38. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 € 
39. Мирослав С. /Немачка/ - 35 € 
40. Милош Л. /Немачка/ - 10 € 
41. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 € 
42. Добротворно дружење у Монтенегрогрилу, 
      Есен /Немачка/ - 575 € 
43. Анонимно /Аустралија/ - 30 € 

44. Сава Т. /Швајцарска/ - 50 € 
45. Велимир и Светлана П. /Швајцарска/ - 100 € 
      (за породицу Томић) 
46. Ђуро В. /САД/ - 50 € 
47. Бојана В. /Израел/ - 10 € 
48. Горан М. /Немачка/ - 30 € 
49. Синиша Н. /Србија/ - 20 € 
50. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
51. Алекс М. /Аустралија/ - 100 € 
52. Тихомир Б. /Италија/ - 10 € 
53. Ненад Г. /САД/ - $ 50 
54. Оља М. /САД/ - $ 15 
55. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
56. Маргарета Ћ. /Канада/ - $ 30 
57. Милан Д. /САД/ - $ 15 
58. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
59. Данијел П. /Словенија/ - 100 € 
      (за пројекат Косово и Метохија) 
60. 19. годишњица СКУД "Свети Сава", 
       Грац /Аустрија/ - 820 € 
61. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
62. DeSignSwww Graphics & Web Design /САД/ - $ 15 
63. Славиша К. /САД/ - $ 25 
64. Тројка из блока-Фамилија за Србију 
       /Србија/ - 70.140 дин. 
65. Немања Ф. /Србија/ - 1.000 дин. 
66. Александар К. /Србија/ - 1.000 дин. 
67. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 2.000 дин. 
68. Јадранка Г. /Србија/ - 2.000 дин. 
69. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
70. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
71. Наталија М. /Русија/ - 20 € 
72. Иван А. /САД/ - $ 25 
73. Запослени у АТ&T /САД/ - $ 192,16 
74. Анонимно АТ&T /САД/ - $ 2,12 
75. Милан Д. АТ&T /САД/ - $ 4,20 
76. Марко П. АТ&T /САД/ - $ 12,72 
77. Зоран Г. АТ&T /САД/ - $ 28,46 
78. Анонимно АТ&T /САД/ - $ 40 
79. Bank of America /САД/ - $ 100 
80. Microsoft matching /САД/ - $ 280 
81. Никола Б. /Србија/ - 500 дин. 
82. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
83. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин. 
84. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
85. Недељко П. /САД/ - 20 € 
86. Живана М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
87. Никола Ђ. /Канада/ - $ 35 

Списак СЗС 

донатора 
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88. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
89. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
90. Адријана М. /Немачка/ - 20 € 
91. Ратко и Биљана Р. СиД2 /Немачка/ - 50 € 
92. Ратко и Биљана Р. СиД3 /Немачка/ - 50 € 
93. Ратко и Биљана Р. СиД4 /Немачка/ - 50 € 
94. Младен С. СиД2 /Немачка/ - 50 € 
95. Младен С. СиД3 /Немачка/ - 50 € 
96. Младен С. СиД4 /Немачка/ - 50 € 
97. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
98. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
99. Иво В. /Канада/ - 20 € 
100. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
101. Симке /САД/ - 15 € 
102. Иван Р. /САД/ - $ 25 
103. Драган Б. /Србија/ - 500 дин. 
104. Сандра М. /Србија/ - 500 дин. 
105. Милица А. /Србија/ - 500 дин. 
106. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
107. Град. општина Пантелеј, Ниш /Србија/ - 20.000 
        дин. (за пројекат "Тројка из блока" у Нишу) 
108. СМС 7763 - VIP mobile /Србија/ - 22.300 дин. 
109. Бојана Х. /САД/ - 20 € 
110. Милан Л. /Немачка/ - 30 € 
111. Нада К. /Италија/ - 50 € 
112. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
113. Владимир Л. /Србија/ - 100 € 
114. Бранко Р. /Србија/ - 1.300 дин. 
115. Бранко Р. /Србија/ - 1.300 дин. 
        (за пројекат Крајина) 
116. Мирко П. /Србија/ - 1.400 дин. 
117. Стојан Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
118. Павле К. /Србија/ - 3.000 дин. 
119. Гојко К. /Немачка/ - 20 € 
        (за породицу Илић) 
120. Анонимнио /Србија/ - 15 € 
121. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
122. Оља М. /САД/ - $ 15 
123. Александар М. /САД/ - $ 15 
124. Милан З. /САД/ - $ 25 
125. Ирена Г. /САД/ - $ 25 
126. Весна К. /САД/ - $ 25 
127. Младен и Милица С. /САД/ - $ 20 
128. Данијел К. /Аустралија/ - 20 € 
129. Предраг В. /Немачка/ - 30 € 
130. Митар П. /САД/ - $ 15 
131. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
132. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 

133. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
134. Драган Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока) 
135. Роберт К. /Аустрија/ - 20 € 
136. Ненад С. /Македонија/ - 30 € 
137. Пријатељи из Приједора /Р. Српска/ - 60 € 
138. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
139. Сан и СПР /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Б. Карловцу) 
140. Пекара Сан и ЗТР Млин /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Б. Карловцу) 
141. Agrostory doo /Србија/ - 15.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Б. Карловцу) 
142. Ауто зона доо /Србија/ - 15.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Б. Карловцу) 
143. Пројекат "Тројка из блока" у Банатском 
         Карловцу /Србија/ - 24.870 дин. 
144. Милан В. /Србија/ - 59.400 дин. 
145. Rhine-Danube doo /Србија/ - 100.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Кладову) 
146. Марко С. /САД/ - $ 20 
147. Предраг К. /САД/ - $ 50 
148. Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
149. Пријатељи из Шведске /Шведска/ - 1.850 SEK 
150. Никола М. /САД/ - $ 40 
151. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
152. Милан П. /Србија/ - 1.500 дин. 
153. Удружење Личана "Лика" 
        Суботица /Србија/ - 25.700 дин. 
154. МЗ Банатски Карловац /Србија/ - 50.000 дин. 
         (за пројекат Тројка из блока у Б. Карловцу) 
155. Александар П. /Република Српска/ - 10 КМ 
        (за пројекат Крајина) 
156. Предраг М. /Аустрија/ - 50 € 
157. Саша К. /Канада/ - 300 € 
        (за породицу Димић са Косова и Метохије) 
158. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
159. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
160. Игор и Лана Г. /САД/ - $ 50 
161. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
162. Зоран С. /САД/ - $ 20 
163. Даниел П. /САД/ - $ 25 
164. Драган Н. - 30 € 
165. СУР Лорд Кладово /Србија/ - 2.500 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Кладову) 
166. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
167. Милован Т. /Велика Британија/ - 15 € 
168. Стеван П. /Немачка/ - 20 € 

Списак СЗС 

донатора 

Списак СЗС 

донатора 
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169. Зеро СР Кладово /Србија/ - 3.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Кладову) 
170. Филип Ј. /Србија/ - 36.000 дин. 
171. Радници Првог Партизана из Ужица 
        /Србија/ - 50.650 дин. (за породицу Арсић из 
        Вучитрна) 
172. Жарко А. /Србија/ - 100.000 дин. 
173. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
174. Scaut Cafe, Hamilton /Канада/ - $ 102 CAN 
         (СЗС донаторска кутија) 
175. Golden Grain Pekara, Hamilton /Канада/ - $ 650 
        CAN (СЗС донаторска кутија) 
176. Лазар Д. - 5 € 
177. Златан С. /Аустрија/ - 15 € 
178. Анонимно /Канада/ - 30 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
179. Анонимно /Холандија/ - 30 € 
180. Јелена Б. /Немачка/ - 15 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
181. Анонимно /Аустрија/ - 15 € 
182. Анонимно /Црна Гора/ - 100 € 
183. Роберт Л. /Француска/ - 15 € 
184. Јован Л. /САД/ - 100 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
185. Милош П. /Сингапур/ - 10 € 
186. Драшко К. /Шведска/ - 100 € 
        (за породицу Лазаревић из Добоја) 
187. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
188. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
189. Срдан П. - 50 € 
190. Васка Т. - 10 € 
191. Игор И. /Аустралија/ - 20 € 
192. Татјана М. /САД/ - 10 € 
193. М. П. /Швајцарска/ - 80 CHF 
194. Николина Л. /САД/ - $ 25 
195. Перица Д. /САД/ - $ 100 
196. Protecta El. Services /Аустралија/ - $ 15 
197. Иван А. /САД/ - $ 25 
198. Даниел М. /САД/ - $ 50 
199. Владимир М. /САД/ - $ 25 
200. Маргарета Ћ. /Канада/ - $ 80 
201. Тамара К. /Србија/ - 20 € 
202. Михајло Ђ. /Норвешка/ - 50 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
203. Драган К. /Чешка/ - 10 € 
204. Угљеша Ђ. /Швајцарска/ - 20 € 
205. Александра З. /Велика Британија/ - 70 € 
 

206. Анонимно /Србија/ - 15 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
207. Анонимно /Немачка/ - 15 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
208. Дејан П. /Србија/ - 10 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
209. Руслан Б. /Русија/ - 70 € 
210. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
211. Давид Г. /САД/ - $ 50 
212. Г. Т. /САД/ - $ 50 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
213. Аљоша П. /Србија/ - 250 дин. 
214. Александар В. А. /Србија/ - 500 дин. 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
215. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
216. Димитрије П. /Србија/ - 1.000 дин. 
217. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
218. Војимир Т. /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Б. Карловцу) 
219. Слободан П. /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Б. Карловцу) 
220. Сања М. /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
221. Небојша Ж. /Србија/ - 4.000 дин. 
222. Пекара "Код Жике" /Србија/ - 5.710 дин. 
         (СЗС донаторска кутија) 
223. НИС А.Д. /Србија/ - 317.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
224. Анонимно /Немачка/ - 50 € 
         (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
225. Жељка В. /САД/ - 50 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
226. Данијела Д. /САД/ - 50 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
227. Сања О. /САД/ - 70 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
228. Јована Ђ. /Немачка/ - 15 € 
         (за пројекат Крајина) 
229. Анонимно /Србија/ - 50 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
230. Ивана Д. /Белгија/ - 100 € 
231. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
232. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
233. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
234. Немања Н. /Србија/ - 500 дин. 
235. Како је суђено /Србија/ - 1.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Кладову) 
236. Мирко М. /Србија/ - 3.000 дин. 

Списак СЗС 

донатора 
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237. Бранислав П. /Србија/ - 6.100 дин. 
238. Danny V. /Холандија/ - 5 € 
239. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 € 
240. Svetlana V. /Холандија/ - 5 € 
241. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 € 
242. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 € 
243. Зоран Г. AT&T /САД/ $ 28.46 
244. Aнонимно AT&T /САД/ $ 2,12 
245. Анонимно AT&T /САД/ $ 40 
246. Милан Д. AT&T /САД/ $ 4,2 
247. Mарко П. AT&T /САД/ $ 12,72 
248. Тројка из блока у Купинику /Србија/ -  
         64.410 дин. 
249. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
250. Марта С. /Канада/ - $ 25 
251. Биљана и Ратко Р./Немачка/ - 100 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
252. Casa Romaneasca / Србија/ - 1.000 дин 
        (за пројекат Тројка из блока у Кладову) 
253. Пекара Андоновић /Србија/ - 1.077 дин 
        (СЗС донаторска кутија) 
254. Анонимно /Србија/ - 1.650 дин 
        (СЗС донаторска кутија) 
255. Весна Џ. /Србија/ - 2.000 дин 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
256. Иван Л. /Србија/ - 3.000 дин 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
257. ELITE SUR /Србија/ - 6.000 дин 
        (за пројекат Тројка из блока у Кладову) 
258. COMY-PROM /Србија/ - 6.000 дин 
        (за пројекат Тројка из блока у Кладову) 
259. Марија Ј. /Шведска/ - 15 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
260. Борис С. /Швајцарска/ - 40 € 
261. Бојан Л. /САД/ - 10 € 
       (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
262. Живко Т. /САД/ - $ 50 
263. Младен С. /САД/ - $ 100  
264. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
265. Биљана Б. /САД/ - $ 15 
266. СЗУР Језеро /Србија/ - 5.000 дин. 
267. Књиг. агенција Конто /Србија/ - 1.000 дин. 
268. Сузана Ж. /Србија/ - 1.000 дин. 
269. Милица Р. /Србија/ - 500 дин. 
270. СМС 7763 - Теленор /Србија/ - 51.815 дин. 
271. Јован П. /Србија/ - 20.000 дин. 
272. Андрија Превоз /Србија/ - 2.000 дин. 
       (за пројекат Тројка из блока у Бољевцу) 

273. Владимир Г. /Србија/ - 1.000 дин. 
274. Драган Ш. /Србија/ - 300 дин. 
275. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
276. Предраг М. /Република Српска/ - 10 КМ 
277. Жељка М. /САД/ - 50 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
278. Горан И. /Шведска/ - 15 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
279. Љиљана Т. /САД/ - 500 € 
280. Наташа Д. К. /САД/ - 15 € 
281. Зоран П. /Аустралија/ - 30 € 
282. Александра К. /САД/ - 30 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
283. Блаженко Р. /Аустрија/ - 10 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
284. Блаженко Р. /Аустрија/ - 10 € 
        (за породицу Томић из Младеновца) 
285. Дејан Ш. /Канада/ - 20 € 
286. Владимир Б. /Канада/ - 30 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
287. Данијела М. /Канада/ - 10 € 
288. Невена Ц. /САД/ - $ 50 
289. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
290. Дејан Д. /САД/ - $ 25 
291. Марко С. /САД/ - $ 25 
292. Headfusion INC /САД/ - $ 50 
293. Срђан М. /САД/ - $ 25 
294. Мирослав Б. /Аустрија/ - 20 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
295. Мирослав Б. /Аустрија/ - 20 € 
        (за пројекат Крајина) 
296. Мирослав Б. /Аустрија/ - 20 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
297. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
298. Срђан Л. /Шведска/ - 50 € 
299. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
300. Милош Д. /Србија/ - 300 дин. 
301. Јелена Д. /Србија/ - 500 дин. 
302. Данило З. /Србија/ - 1.000 дин. 
303. Нова Алтернатива /Србија/ - 3.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Бољевцу) 
304. Катарина Б. /Србија/ - 5.000 дин. 
305. Љубисав Ч. /Србија/ - 10.000 дин 
        (за пројекат Тројка из блока у Кладову) 
306. Младен Р. /Норвешка/ - 20 € 
307. Лука Ј. /САД/ - $ 25 
308. Синиша П. /САД/ - $ 50 
309. Саша К. /Канада/ - $ 1.000 

Списак СЗС 

донатора 
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310. Network for Good /САД/ - $ 50 
311. Драгана Ј. Н. /САД/ - $ 25 
312 Нада Р. /САД/ - $ 300 (за Србе у Лици) 
313. Марко П. AT&T /САД/ - $ 12,72 
314. Милан Д. АТ&Т /САД/ - $ 4,20 
315. Зоран Г. АТ&T /САД/ - $ 28,46 
316. Анонимно АТ&T /САД/ - $ 40 
317. Анонимно АТ&T /САД/ - $ 2,12 
318. Блаженко Р. /Аустрија/ - 20 € 
319. Тања Л. и Зоран С. /Италија/ - 20 € 
320. Маковица АД Младеновац /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Младеновцу) 
321. СУР Caravaggio /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Младеновцу) 
322. СТРКР Шипа Шипова /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Младеновцу) 
323. Владимир Б. /Србија/ - 5.000 дин. 
324. Дамир П. /Србија/ - 3.900 дин. 
325. Ђуро К. /САД/ - 200 € 
326. Саша С. /САД/ - $ 30 
327. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
328. Анонимно /Монако/ - 15 € 
329. Маг. Јасмина Ђ. /Аустрија/ - 10 € 
330. Михаило К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
331. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF 
332. Ненад и Кристина А. /Швајцарска/ - 50 CHF 
333. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF 
334. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
335. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF 
336. A. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
337. В. А. М. 99 /Швајцарска/ - 25 CHF 
338. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
339. Сербоси /Канада/ - 150.92 € 
340. Анонимно /САД/ - 260 € 
341. Бранкица П. /САД/ - $ 25 
342. Ђ. Т. /Србија/ - 100.000 дин. 
343. Локација ДОО /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Младеновцу) 
344. Пин ДОО /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Младеновцу) 
345. Гардероба 1389 /Аустрија/ - 100 € 
346. Зоран М. /САД/ - $ 100 
347. Андреја С. /САД/ - $ 100 
348. СЗТР Катанић /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Бољевцу) 
349. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
350. Kotex promet /Србија/ - 7.500 дин. 
        (за пројекат Тројка из блока у Младеновцу) 
 

351. СМС 7763 - Телеком /Србија/ - 76.300 дин. 
 
ПРИКУПЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ У ЈУЛУ:  23.744 € 
 
 

 
 

 
 
 
 

Списак СЗС 

донатора 
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Преглед новчаних токова за јул 2015. године 
 
 

РСД КМ ЦХФ ЕУР УСД ЕУР

Почетно стање – 30.06. 673.077 1.187 38.390 5.786 10.215 3.245
Примљене донације 1.590.964 40 415 1.115 4.392 5.296

Трошкови донација 0 0 0 0 -65 -133
Донирана средства -1.429.398 -9.599 -1.552 0 0 -500

Помоћ за породицу Вранић, Београд - мајстори и изградња куће -456.660 -1.552

Помоћ за породицу Тот, Осојане, Косово и Метохија - машина за рад у перионици -415.000

Помоћ за породице на Косову и Метохији - крава, веш машина и машина за судове -220.000

Помоћ за породицу Томић, Алексинац - четврта рада за куповину куће -182.000

Помоћ за породицу Арсић, Вучитрн, Косово и Метохија - шпорет и замрзивач -60.000

Помоћ за породицу Томић, Лединци - материјал за купатило -47.703

Помоћ за породицу Бабић, Прибој - хидрофор за купатило -33.035

Помоћ за породицу Грујић, Косово и Метохија -15.000

Помоћ за породицу Поповић, Р.Српска - набавка пољопривредних машина -5.315

Помоћ за породицу Гашић, Лопаре, Р.Српска - грађевински материјал и столарија -4.284

Помоћ народним кухињама на Косову и Метохији - Брашно -500

Oперативни трошкови -538.676 -328 -1.357 -22 -3.267 -544
Трошкови израде и постављања СЗС маркетиншког материјала у Београду -107.429

Набавка компјутерске опреме за рад канцеларије у Београду - 2.део -46.383

Трошкови организације турнира "Тројка из блока" у Б.Карловцу -29.200

Трошкови пута у Грац на 19.годишњицу СКУД "Свети Сава" -24.500

Трошкови организације турнира "Тројка из блока - Фамилија за Србију" -23.267

Трошкови организације турнира "Тројка из блока" у Купинику -21.160

Оперативни трошкови турнира "Тројка из блока" за април, мај и јун месец -13.905

Трошкови турнира "Тројка из блока" -12.000

Набавке донаторских кутија за прикупљање донација -7.980

Трошкови обиласка породице Насковић, Гњилане, Косово и Метохија -7.200

Израда и штампање промо материјала за турнир "Тројка из блока" -7.200

Израда постоља за донаторске кутије -3.313

Накнада за заштиту животне средине - управа за приходе Београд -1.629

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -1.544 -52 -61 -22 -134

Трошкови плата запослених -115.000 -185

Обавезни намети државе на плате запослених -70.726 -91

Трошкови закупа канцеларије у Београду -24.400

Трошкови књиговодства у Србији -8.470

Трошкови закупа магацина у Београду -6.000

Трошкови комуналија канцеларије у Београду -7.370

Годишњи трошкови таксе за 2014. годину -1.500

Годишњи трошак закупа пост бокса за СЗС организације у Швајцарској -1.296

Годишњи трошкови регистрације организације и закуп сервера -1.623

Наканада за коришћење Вивеум платформе -24

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a -20

Трошкови сервера за слање електронске поште -10

Трошкови маркетингшке кампање -500

Интерни трансфери новца 546.327 17.248 -2.881 -6.100 -5.000 0
Трансфер новца из САД у Србију 546.327 -5.000

Трансфер новца из Немачке у Р.Српску 11.931 -6.100

Трансфер новца из Швајцарске у Р.Српску (за Поповиће) 5.317 -2.881

Крајње стање – 31.07. 842.294 8.547 33.015 778 6.276 7.364

Аустрија и 
остале 

Србија
Република 

Српска
Швајцарска Немачка

САД и 
Канада

 

 
 
 
 

Финансијски 

извештај 
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Примљене донације из света (број донација у %) 
 

 
 

Број примљених донација из света (више од 5 донација) 
 

ДРЖАВА БРОЈ 
ДОНАЦИЈА 

Србија  109 
Сједињене Америчке Државе 96 

Немачка 30 
Аустрија 24 

Канада 20 
Швајцарска 17 
Аустралија 9 
Холандија 8 
Шведска 7 

Остале државе 31 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације у 2015. години 
 

 
 

Број примљених донација у 2015. години 
 

 

Финансијски 

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

 

 
 

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

 

Финансијски 

извештај 

Финансијски 

извештај 
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Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и 
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ 
породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове 
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света. 
 
1. Путем PayPal система: 
Европа:  szsaustrija@gmail.com 
САД:  szsamerika@gmail.com 
 
2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на 
    званичном сајту организације:  
    www.srbizasrbe.net/donacije 
 
3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 
4. Динарски рачун у Србији: 
Бр. рачуна: 160-279491-71 
BancaIntesa, Београд 
 
5. Девизни рачун у Србији: 
IBAN:RS35160005080002381269 
SWIFT: DBDBRSBG 
Customer: SRBI ZA SRBE 
Banca Intesa, M.Popovica 7b,  
11070 Novi Beograd, Serbia 
 
6. Рачун у Швајцарској: 
Swiss post, Konto: 61-335679-5 
    BIC: 9000 
    IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5 
SWIFT: POFICHBEXXX 
    Customer: Organisation für humanitäre hilfe und 
 Integration Srbi za Srbe Swiss 
 

7. Рачун у Аустрији: 
Account: 10364339 
BLZ: 32000 
Post code: 1030 
City: Wien 
    Country: Austria 
 
IBAN: АT973200000010364339 
SWIFT: RLNWATWW 
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 
 
8. Рачун у Републици Српској: 
     КМ рачун: 5688061340001652,  
Банка Српске, Бања Лука 
 
9. Девизни рачун у Републици Српској: 
IBAN: BA395688061200002134 
SWIFT: BАLVBA22 
Customer: Srbi za Srbe 
Bank: Banka Srpske,  
Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka 
 
10. Рачун у Немачкој: 
VR Bank, Konto: 2751992  BLZ: 760 606 18 
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2 
BIC: GENODEF1N02 
Customer: Serben für Serben e.v. 
 
11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com 

Могућности 

донирања СЗС 
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Хуманитарна организација  
СРБИ ЗА СРБЕ 

 

www.srbizasrbe.org 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 

Charity organization Serbs for Serbs 
www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE! 
 

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe 
www.serbenfuerserben.org 

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

„Нек види душман“ – Владимир Васић 

 

Што ћутиш, ћутиш, Србине тужни? 

Протрљај очи, слава те зове, 

Слава те зове на црно гробље: 

На оно тужно Косово поље. 

 

Та да ли живиш?Та да ли чујеш? 

Ту црну клетву, тај уздах тешки? 

Да ли још памтиш, да ли још знадеш, 

За онај бојак, бојак витешки? 

 

Грешниче тешки, тржи се, тресни, 

Ланцем  о земљу! Нек мине мрак! 

Нек душман види, нек душман чује, 

Да Срб још живи, да је јунак! 


