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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Нема предаје, нема посустајања. За
представнике наше организације не постоји време
годишњих одмора, тако да је велики број дешавања
организован и успешно спроведен у дело током јула
месеца.
Спортско-хуманитарна
манифестација
„Тројка из блока“ је добила своје саучеснике, у виду
„Одбојке из блока“ и по први пут „Камена са рамена
из блока“. Успешно је спроведена Видовданска
акција помоћи породицама на Космету, а поред тога
помогнуто је још пет породица у осталим крајевима
Србије.
Настављено је са трендом посета породицама
које су на списковима за потенцијалну помоћ. Овај
пут посећене су две породице самохраних мајки из
Црне Горе. Прво је посећена породица Газивода са
четири ћерке из Подгорице, а затим и породица
Конатар са петоро деце.
Посетили смо и породицу Тамбурић код Бруса са
четворо деце, у којој смо затекли доста тешку
ситуацију. Ништа мање лоша ситуација затечена је
код Брчког у породици Божић, где самохрани отац
одгаја чак осморо деце.
Успешно је достављена помоћ за укупно 22
породице из Србије, од чега је 17 породица било
помогнуто кроз Видовданску акцију на Космету –
укупне вредности 13.700€, док су преосталих пет
породица помогнуте у појединачним акцијама
широм Србије. Прво је помоћ стигла до породице
Врачар из Панчева са петоро деце, којима је купљена
машина за вез у вредности од 387.499 динара. Након
тога помогнута је породица Вујиновић из Темерина
која броји такође петоро деце, а њима је набављен
водоинсталатерски алат у вредности од 67.529 дин.
Код Обреновца помногнута је породица Поповић
која броји деветоро деце, али само четворо и даље
живи у породичној кући. Помоћ у вредности од
167.224 динара садржала је набавку два троседа, пет
оваца и пет алпино коза. Следећа помогнута
породица били су Думбеловићи из села Вилови код
Нове Вароши. Думбеловиће са троје деце, помогли
смо набавком краве, два троседа и моторне тестере
укупне вредности 223.758 динара. Последња
помогнута породица на подручју Србије била је
породица Анђелковић са петоро деце, која је такође
добила значајну помоћ.
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За њих смо обезбедили кревет са душеком, ормар,
комода, фрижидер, шпорет и машина за сечење
керамике у вредности од 180.838 динара.
Истичемо да су у пуном јеку радови на великом
пројекту изградње куће страдалној породици
Стојановић, из општине Новог Брдо, на Косову и
Метохији. Такође још један пројекат наше
организације је успешно завршен, овај пут у питању
је пројекат образовне играонице, у Жегару, у
Далмацији која је званично отворена на Петровдан.
Наша организација је учествовала са 3.500€ у овом
пројекту.
Од споредних активности које су наши
пријатељи и активисти спроводили истичемо
постављени штанд на окупљању у Грацу, као и
хуманитарни турнир у стоном фудбалу у кафаници
„Дрво јаворово“ где је прикупљено 27.000 динара.
Каравану „Тројке из блока“, током јула су се
придружили и турнири у „Одбојци из блока“ и
занимљиво такмичење „Камена са рамена из блока“
одржано на Карибима. На турниру „Одбојка из
блока“ одржаном на Ади Циганлији, прикупљено је
77.930 динара, а на другом крају света на Карибима у
такмичењу бацања камена са рамена, прикупљено је
355$ за текуће пројекте наше организације.
Одржана су четири турнира „Тројке из
блока“, од чега три у Србији и један у Норвешкој. У
Ослу је прикупљено 22.970 НОК. У Србији прво
окупљање је било на крову ТЦ „Стадион“ на
Вождовцу где је прикупљено 13.000 динара, затим
следећа станица је био Брус где је прикупљено
154.070 динара и на крају најуспешнији турнир
одржан је у Руми где је прикупљено чак 526.550
динара.
Циљ нам је да спроведемо све започете и
планиране активности у што скоријем року, у којима
ћемо обезбедити квалитетније услове за живот
нашим сународницима и барем неколицини
породица омогућити да безбрижније дочекају крај
године. Сходно томе, активности организације на
прикупљању неопходних средстава одвијају се
несмањеним интезитетом. Не постоје мале и велике
донације, јер свака донација од срца приложена за
помоћ свом народу велика је као кућа.
С поштовањем,
Скупштина организације
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Помоћ за
Врачаре

Најстарија сестра Лепосава показује млађим како
се користи нова машина за вез
Хуманитарна организација Срби за Србе помогла
је седмочлану породицу Врачар, која живи у
Панчеву, куповином машине за вез укупне
вредности од 387.499 динара. Породица Врачар
посећена је средином фебруара и тада је у малом,
изнајмљеном стану упозната дивна породица коју
чине отац Никола, мајка Ивана и њихових петоро
деце. Веселин има 15 година, Лепосава 12, Силва
10, Петра 6 и најмлађи Јован који има 2 године. У
наставку вести погледајте лепе фотографије са
уручивања машине за вез.

Срби за Србе са децом породице Врачар

Петоро дивне деце породице Врачар - Силва,
Лепосава, Веселин, Јован и Петра
Срећан и задовољна породица Врачар се захваљује
донаторима на помоћи!
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СЗС код
Тамбурића

Спаваћа соба
Хуманитарна организација Срби за Србе обишла
је током јуна шесточлану породицу Тамбурић која
живи на крају села Златари, надомак Бруса. Три
ћерке: Милица (11), Марија (6), Сандра (2) и син
Виктор (10 месеци), заједно са оцем Срђаном и
мајком Бојаном своје дане проводе у старој
земљаној кући без купатила, а воду набављају из
бунара.

Греју се на дрва, од живине имају три кокошке, јер
им често дивљач односи живину, а у дворишту се
налази само један стари трактор.

Кућа у којој живи породица Тамбурић
Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
затекли су Тамбуриће у оронулој кући, што се
највише види на старим и пропалим прозорима и
зидовима. Домаћинство је углавном без беле
технике, кревети су веома лоши и скоро па немогући
за спавање.
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СЗС код
Тамбурића

Сестре Милица и Марија на старом кревету испред
штале у којој би Тамбурићи радо гајили свиње
Породица Тамбурић у свом дому
У подруму куће, на самом улазу се налази извор
воде, а поред је веш машина у коју се ручно сипа
вода како би могла да опере веш
Кућа је у власништву оца Срђана, али су и он и
жена незапослени, живе од социјалне помоћи,
дечијег додатка и продаје мало малина које узгајају
у врту иза куће.
Породица је изразила жељу како за опремањем куће
намештајем и белом техником тако и за набавком
свиње, за коју имају услова да је узгајају, али немају
новчаних средстава.

Срби за Србе са породицом Тамбурић
Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
Сестре Марија, Милица и Сандра
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Вујиновићима
стигла помоћ

Браћа Вујиновић са новим алатом

Хуманитарна организација Срби за Србе
средином марта посетила је породицу Вујиновић у
селу Надаљ код Србобрана, а у међувремену
породица Вујиновић се преселила у Темерин.
Седмочлану породицу чине отац Драшко, мајка
Јасмина и пет синова: Марко (21), Станко (16),
Василије (14), Светозар (12) и Вељко (10).
Вујиновићи
су
помогнути
куповином
водоинсталатерског алата, како би отац Драшко
могао својим радом додатно да зарађује за породицу.
Вредност купљеног алата износи 67.529 динара.
Срби за Србе са породицом Вујиновић
Задовољна породица Вујиновић са обезбеђеним
водоинсталатерским алатом Позивамо све људе
добре воље да се укључе и прилозима помогну
пројекте Хуманитарне организације Срби за
Србе који имају за циљ да помогну социјално
угрожене вишедетне српске породице широм
Балкана.

Алат који је обезбеђе породици Вујиновић
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У посети
Газиводама
После смрти оца и супруга Предрага, Оливера са
ћеркама живи у њиховој породичној кући од
супругове пензије која износи 120 €. Од повремених
послова Оливера повремено чисти станове у
Подгорици и тиме обезбеђује додатна минимална
средства за њихову породицу.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе у Црној Гори посетили су 2.7.2017. године у
сарадњи
са
добротворном
организацијом
''Човекољубље''
Митрополије
Црногорско
приморске, петочлану породицу Газивода из мјеста
„Жабљак Црнојевића“ у Подгорици. Породицу чине
мајка Оливера Орбовић (невјенчана Газивода) која
је након смрти супруга Предрага остала удовица, и
кћерке Николина (12), Милица (10), Анастасија
(7), Анђела (3).

Породица Газиводе је јавности Црне Горе позната
од раније. Хуманитарна телевизијска емисија
„Дневница“ је за њих већ у прошлости сакупљала и
допремила помоћ уз помоћ организације Банка
Хране из Подгорице и Митрополије Црногорско
приморске.
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Проблеми са којим се суочава мајка је: превоз дјеце
до школе у Подгорици (трошак од око 50 € мјесечно)
и хронични недостатак хране.

Од помоћи породици Газиводе потребна им је стока
(коза, овце), грађевински радови на санацији куће
(зидови лоши, кров прокишњава), покућство
(кревет, угаона гарнитура, плакар, веш машина),
школски прибор и гардероба.
Хуманитарна организација Срби за Србе ће у
сарадњи са својим донаторима, члановима и
пријатељима организације покушати да обезбедити
породици један део потребне помоћи.
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СЗС посетили
Конатаре у ЦГ
После смрти оца, парохијани из храма Христовог
Васкрсења из Подгорице, као и манастир Св.
Василија Острошког, Митрополија ЦГП и добри
људи из других хуманитарних организација су
помогли Конатарима кроз обезбеђивање бесплатног
превоза за дјецу. Грађевинске фирма „Церово“ из
Бара је током 2015. године бесплатно реновирала
цијелу кућу која сада изгледа одлично.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Црне Горе посетили су 2.7.2017. године у
сарадњи
са
организацијом
„Човекољубље“
Митрополије Црногорско приморске, шесточлану
породицу Конатар из села Сретна код Спужа.
Породицу чине мајка Слађана (36) која је након
смрт супруга Милика 2014. године остала удовица,
Јована (17), Јелена (15), Марко (12), Матија (9), и
Марија (6).

Месечни извештај за јул 2017.

Хуманитарна организација Срби за Србе

9

СЗС посетили
Конатаре у ЦГ

Породица је до прије 10 дана живјела од надокнаде
за мајке са троје и више дјеце која је примала
Слађана од државе која је у међувремену укинута.
У свом домаћинству имају малу башту коју користе
за своје свкодневне потребе за поврћем.
Мајка Слађана је велики борац и веома скромна
жена, не тражи никакву помоћ јер каже да је већ
толико тога добила од добрих људи. Некако од ње
сазнајемо да немају шпорет и да би вољели да
имају кокошке ради хране, док је дјеци потребан
ђачки прибор.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Отворена
играоница

Дана 15.07.2017.г. након годину дана труда и рада
отворена је играоница за дјецу у Жегару, мало прије
него је све завршено. У реализацији овог пројекта
учествовали су Хуманитарна организација Срби
за Србе, ЦО Обровац, завичајно удружење Жегар
у срцу, удружење Love из Италије и парохијани
који
су
добровољним
радом
завршили
грађевинске радове. Хуманитарна организација
Срби за Србе подржала је овај пројекат са 3.500
евра.

Играоница се састоји из вањског игралишта гдје се
дјеца могу играти на тобогану, љуљашкама,
клацкалицама... и унутрашњег дијела гдје се налазе
стони тенис, стони фудбал, као и дио за најмлађе са
играчкама и кутак за старије гдје ће моћи послужити
се и кафу попити.

Месечни извештај за јул 2017.
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Отворена
играоница

Урађена је фасада, игралиште, купатило, подови,
кречење, фарбање столарије итд. Играоница има
сврху окупити нашу дјецу на једно мјесто бар
седмично једном или два пута.

Нажалост, дио за старије још није завршен. Потребна
је једна кухиња, сто и столице.
Грађевински радови су се одужили, али успјело се
привести крају.

Циљ је дружење, игра, а кроз рад са дјецом и учење
ћирилице, вјеронауке и очување њиховог идентитета
који се негира и напада још од првог разреда основне
школе. Живи Крајина!

Месечни извештај за јул 2017.
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Видовданска
акција на КиМ

Хуманитарна организација Срби за Србе спровела је
ВИДОВДАНСКУ акцију помоћи српском народу на
Косову и Метохији. Након литургије у манастиру
Грачаница и парастоса косовским јунацима на
Газиместану, по пет алпино коза и јарића је
испоручено за 13 породица у Косовском
поморављу, док је за четири породице у Метохији
испоручен грађевински материјал. Укупна
вредност испоручене помоћи је 13.700 евра. Козе и
јарићи откупљени су од епархијске хуманитарне
организације "Мајка девет Југовића", тако да је
уједно помогнут и рад народних кухиња на Косову
и Метохији јер је новац одмах уложен у проширење
фарме крава.

Родитељи Свето и Соња Маниташевић
2. Стојковић (Зебинце) - Владан, супруга Мирјана
(трудна), деда Драгутин, бака Божана

Представници ХО “Срби за Србе“ са дедом
Драгутином Стојковићем
3. Живић (Бољевци) - Дејан, супруга Маја, бака
Јаворка, Филип (11), Давид (7), Николина (6)

Радови на проширењу фарме крава у Прековцу за
потребе Народних кухиња на Косову и Метохији
Списак породица које су добиле алпино козе и
јариће:
1. Маниташевић (Велика Хоча) - Света, супруга
Соња, Слободан (20), Растко (17)

Месечни извештај за јул 2017.

4. Митић (Одевце) - Новица, супруга Биса, Ивана
(23), Сања (21), Стефан (18)

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Видовданска
акција на КиМ

„Срби за Србе“ са породицом Митић Новице

Деда Мића је заједно са унуцима Ањом и Николом
дочекао козе и јариће

5. Митић (Одевце) - Горан, супруга Ивана, деда
Лазар, Кристина (13), Анастасија (9)

8. Симић (Пасјане) - Ненад, супруга Слађана,
Лазар (15), Лидија (13)

Породица Митић Горана
6. Вуковић (Мали Звечан) - Далибор, супруга Ана,
Милан (14), Анђела (13), Катарина (9), Страхиња
(8), Милица (5), Софија (4), Јелисавета (2) и
Тамара (3 месеца)

Далибор и Ана Вуковић са осморо деце
и новим козама
7. Костадиновић (Кормињане) - Далибор, супруга
Тијана, деда Мића, бака Верица, Милош (15),
Никола (11), Ања (5)

Месечни извештај за јул 2017.

Породица Симић из Пасјана
9. Денић (Горње Кусце) - Милош, супруга Марта,
сестра Јована (удала се), деда Добривоје, бака
Јагодица, Павле (1 месец)

Деда Добривоје Денић удомио је козице у нову шталу
10. Ђекић (Кишница) - Видосав, супруга Голупка,
Александар (25) и његова жена Јелена (24)

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Видовданска
акција на КиМ

Породици Ђекић стигле су козе
11. Ђурић (Нови Бадовац) - Драгиша, супруга
Благица, Слободан (30), Тања (22)

Породица Танасијевић са урученим козама У
Великој Хочи породици Накаламић испоручен је
грађевински материјал за санацију куће у вредности
од 2.000 евра. Породицу чине отац Небојша, мајка
Велбона, деца Лука (5), Саша (3) и Арсенија (10
месеци). Живе од социјалне помоћи и дечијег
додатка.

Козе за породицу Ђурић
12. Стојановић (Грачаница) - Драган, супруга
Марина, Анђела (16), Страхиња (14), Никола (10),
Јана (8), Огњен (5)

Срби за Србе са породицом Накаламић испред
њиховог дома у Великој Хочи

Срби за Србе са породицом Стојановић
13. Танасијевић (Штрпце) - Ивица, супруга
Марија, Арсеније (15), Анђела (6)

Месечни извештај за јул 2017.

У Великој Хочи смо помогли и вредној породици
Симић коју чине отац Милош, мајка Зорица, деца
Сима (25) и Јелена (23). Обезбеђени су им делови за
поправку трактора у вредности од 1.200 евра с којим
планирају да обезбеђују себи додатне приходе.
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СЕБЕ

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Видовданска
акција на КиМ

Срби за Србе са породицом Тодоровић у Гораждевцу
Породица Симић из Велике Хоче
У Белом Пољу смо породици Павловић испоручили
грађевински материјал за кров и покрили неопходне
радове што укупно износи 2.000 евра. Породицу
чине отац Спасоје, мајка Виолета, деца Анђела (6),
Марко (5) и Никола (1).

Косово и Метохију напуштамо радосни због још
једне успешно спроведене акције, а чињеница да нас
још преко 70 породица чека за помоћ нас не
обесхрабрује, већ подстиче да још марљивије
радимо како бисмо што пре стигли и до њих!

Видовданска литургија у Грачаници
Породици Павловић из Белог поља обезбеђен је
грађевински материјал за наставак радова на кући
Марко и Анђела седе на дасци која ће се искористити
за постављање кровне конструкције на њиховој кући
И овај пут посетили смо Гораждевац где смо
недавно у заједничкој акцији поставили видео надзор
за село. Ту смо породици Тодоровић набавили
грађевински материјал и столарију за сређивање
доњег дела куће у вредности од 2.000 евра.
Породицу чине отац Љубиша, мајка Миланка, деца
Ивона (13), Емилија (12), Ксенија (11), Софија (8)
и Марта (2).

Месечни извештај за јул 2017.
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Помогнути
Поповићи

Хуманитарна организација Срби за Србе помогла
је породицу Поповић из Великог поља крај
Обреновца у виду два троседа, пет оваца и пет
алпино коза у укупној вредности од 167.224
динара, која је посећена крајем марта. Радмила и
Ивица живе са четворо деце, а поудавали су и
поженили још петоро деце! Милош (25),
Александра (19), Ана (15) и Марија (9) живе са
родитељима у кући коју је породица купила на
кредит који и даље отплаћује.

Пет оваца и пет алпино коза знатно ће олакшати
живот породици Поповић

Срби за Србе са породицом Поповић и новим
троседима у њиховом дому
Најмлађа Марија направила нам је дивну захвалницу

Месечни извештај за јул 2017.
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Помоћ за
Анђелковиће

Комбиновани електрични шпорет
за породицу Анђелковић
Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе помогли су породицу Анђелковић из села
Гари крај Крушевца.
Помоћ је била у виду кревета са душеком, ормара,
комоде, комбинованог фрижидера, комбинованог
шпорета и машини за сечење керамике.
Укупне вредности помоћи била је 180.838 динара.
Радојко и Радица имају седморо деце, две најстарије
кћери су удали, а са њима живи петоро најмлађих
Анђелковића: Марко (21), Жарко (19), Даница (15),
Далибор (11) и Милена (8).

Сестре Милена и Даница добиле су у својој соби нови
кревет са душеком, ормар и комоду

Месечни извештај за јул 2017.

Машина за сечење керамике ће олакшати посао
најстаријим синовима који се баве
керамичарским послом

Даница и Милена са мајком Радицом и новим
комбинованим фрижидером
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Помогнути
Думбеловићи

Сања, Милојко и Милоје на једном
од два нова троседа
Хуманитарна организација Срби за Србе помогла
је породицу Думбеловић из села Вилови код Нове
Вароши. Родитељи Јегдомир и Милана уз помоћ
баке Новке подижу Сању (13), Милоја (11) и
Милојка
(10).
Крава,
два
троседа
и
полупрофесиoнaлна моторна тестера је помоћ која
је уручена породици Думбеловић у укупној
вредности од 223.758 дин.

Полупрофесионална моторна тестера омогућиће
додатну зараду породици Думбеловић

Велика помоћ је стигла код породице Думбеловић и
већ се пије млеко и припрема сир од краве Жутуље

Бака Новка са својим унуцима
Сањом, Милојком и Милојем

Срби за Србе са породицом Думбеловић испред
њихове дрвене куће

Месечни извештај за јул 2017.
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Почели радови
код Стојановића

У склопу великог пројекта за изградњу куће
шесточланој породици Стојановић из села
Стража на Косову и Метохији, Хуманитарна
организација Срби за Србе објављује да су
успешно започети радови на копању бунара који би
требало да обезбеди довољне количине воде за
потребе целокупоног домаћинства.

Шесторо Стојановића из села Стража на Косову и
Метохији водило је сасвим нормалан живот до 1999.
године. Уследила је НАТО агресија на нашу земљу
након које ништа више није било исто. Због
претрпљеног страха и задобијених траума оба
родитеља и два од четири сина доспели су у
тешко психо-физичко стање у којем се до дана
данашњег налазе. Акције НАТО авијације су нешто
чега ће се Милош и Игор са слике заувек сећати, али
оно чега се неће сећати су све оне ствари које сви ми
проживљавамо у свом животу - прве љубави,
дружење са пријатељима, путовања, спортске
активности, школовање, први посао, брак, деца...
Тужна је свакодневница ове породице од 1999.
године.

Месечни извештај за јул 2017.

У најтежем стању је Игор који до пре годину дана
није устајао из кревета. Данас може мало да
прошета у своја четири зида и да проговори по коју
реч. Породица преживљава искључиво захваљујући
помоћи добрих људи из Епархије Рашко-призренске
и организације "Мајка девет Југовића" који им
сваког дана доносе оброке из оближње народне
кухиње. Осим тога, држе две краве и пар коза. О
њима брине најмлађи Александар који представља
једину светлу тачку у овом домаћинству. Започети
радови на ископавању темеља за нову кућу
Стојановића:

Суморни призор употпуњује потпуно неусловна кућа
у којој живе, тачније три собице у којима је под
земљани, а плафон пред урушавањем.
Додатан проблем представља што цео тај део села
нема воду, него је доносе километрима до својих
кућа.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Почели радови
код Стојановића
Из иностранства се може уплатити преко Pay Pal
адреса
szsaustrija@gmail.com
и
szsamerika@gmail.com, као и кроз ову донаторску
платформу: http://www.srbizasrbe.net/donacije

17 година од бомбардовања Стојановићи живе
потпуно одсечени од цивилизације о чему сведочи
и чињеница да на телевизору немају нити један канал
на српском језику. Тек у неколико наврата су
добијали скромну помоћ, а пре свега захваљујући
Хуманитарној организацији Срби за Србе која им
је до сада обезбедила кревете, сто, столице,
фрижидер...

Како помоћи?
За изградњу новог породичног дома за
Стојановиће потребно је са назнаком "за
Стојановиће" уплатити донацију на неки од рачуна
Хуманитарне организације Срби за Србе. Из
Србије је то могуће учинити слањем поруке на број
7763 чиме се донира 100 динара или уплатом на
динарски рачун 160-279491-71.

Месечни извештај за јул 2017.
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Хум.
СЗС утурнир
посетиу
Новом Саду
Божићима
У кући, која је у њиховом власништву, имају струју,
воду и купатило, али далеко је од савршених услова
живота. Помагали су им добри људи из
Хуманитарне организације Немањићи Тићино,
Општина Брчко им је реновирала собе, али и даље
им недостају много тога - ормари, кревети, веш
машина...

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су деветочлану породицу Божић из
Брчког. Самохрани отац Анђелко подиже осморо
деце! Сретен (25), Анђелка (22), Ружица (20),
Петар (18), Зоран (17), Жарко (16), Ђукица (15) и
Ђорђе (15) остали су без мајке 2013. године и од
тада им је отац све у животу.

Велика је борба самохраних родитеља, а са осморо
деце је и осам пута већа! Радна и вредна породица
пример је храбрих породица које не одустају! Отац и
деца - заједно иду у надничење! Заједно раде и труде
се и држе се заједно на трновитом путу кроз живот.
Породица Божић живи без социјалне помоћи, без
дечијег додатка и без било каквог сигурног
примања!

Месечни извештај за јул 2017.

Највећа жеља и оно што им највише недостаје је средство за рад! Трактор са прикључцима
обезбедио би овој породици све остало! Радни и
вредни људи искористили би све могуће послове
које могу да обављају са трактором, и тај трактор
био би пут ка њиховом бољем животу. Да раде и да
се хлебом хране, и да не зависе више ни од чије
помоћи. Доказали су делима да се може све што се
хоће - имају пластеник у којем узгајају за своје
потребе, имају 2,5 ара земљи и 25 дулума на којима
саде кукуруз соју и дуван, имају 6 крмача, 3 овна и
краву - све што имају чувају, негују и увећавају!

И поред недостатка новца - немају дуговања, и
некако се боре од дана до дана и не очајавају!
Донатори СРБИ ЗА СРБЕ из целог света њихова
су велика нада! Божићи желе само да добију
средство које ће их онда одвести у боље сутра!
Спортско-хуманитарни турнир Тројка из блока
биће организован у Брчком, на Тргу младих, у
недељу 13. августа у 19 часова, и тада ће се
скупљати средства за Божиће! Сви по мало и учини
се много! Хајде да остваримо жеље овој дивној
породици!
Донирајте и ви!
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Први турнир
„Деца за децу“
Шутирало се на два мала коша, тачније на један
низак и други још нижи, који је прилагођен
најмлађим малишанима!

2. јуна на крову велелепног здања ТЦ Стадион на
Вождовцу, популарном терену на крову, одржан је
први турнир Тројка из блока – Деца за децу! Преко
50 малишана такмичили су се у брзом шутирању
тројки, а скупљено је 13.000 динара за породицу
Петровић из Рипња. Вождовац је након сјајне Тројке
из блока одржане на Браће Јерковићу 30. априла
наставио да помаже своје комшије – пројекат Деца за
децу заживео је уз помоћ наших поносних спонзора
Играонице Dreamland и уз подршку истакнутих
спонзора, као и спортску подршку ФК Вождовца.

Деца су препознала нашу идеју и сви до једног су се
пријавили да шутирају тројке. Родитељи су гледали
са трибине своје малишане како се такмиче за бољу
будћност малих Петровића и како постају бољи
људи зато што делима показују да поштују праве
вредности.
Велико интетересовање свих генерација на
трибинима и велико интересовање медија за овај
пројекат додатно су распламсали дечију машту, па су
клинци на тренутак постајали светске звезде које
гледају милиони на линији за три поена и од чијег
шута много тога зависи.

На крову су организоване друге по реду дечије игре,
а турнир Тројка из блока – Деца за децу отворио је
тродневни спектакл за малишане. Дечији осмеси на
турниру, добра забава, светли примери доброчинства
– довешће до много дечијих осмеха у породици коју
заједно помажемо! Шутирало се са три позиције које
су биле малтене испод коша, а на свакој позицији су
по три мале лопте.

Месечни извештај за јул 2017.
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Први турнир
„Деца за децу“
Ово је заиста неописив осећај, посебно зато што је са
нама било малишана који су тек проходали и који су
хтели да се такмиче потпуно равноправно. Помагали
смо, подизали их, приближавали кошу – помагали
смо ми њима данас, а они ће помоћи нама сутра, када
постану вредни и исправни људи наше Србије!
Велика подршка стигла је од стручног штаба ФК
Вождовац, који су замислили спортски програм на
другим дечијим играма. Мање више сви питомци из
клуба пријавили су се и на шутирање тројки. Такоће,
део овог пројекта били су и представници акције
Обновимо себе – подигнимо Ступове! Велика
захвалност иде нашим поносним спонзорима који су
подржали пројекат Деца за децу: Dreamland
Играоница

ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ: NONSTOP Fitness
Coffee & Love Kitchen Stadion Event Centar Maybach
International Group ПИП д.о.о. Нови Сад WinWin
Најбољи међу најмлађим и најхуманијим тројкашима
били
су:
Милица
КнежевићЛазар
МиленковићМаксим Миленковић Честитамо
шампионима и захваљујемо се свима малишанима и
њиховим родитељима који су постали део наше
хуманитарне породице Тројка из блока!

Максим, Милица и Лазар – ДЕЦА ЗА ДЕЦУ

Месечни извештај за јул 2017.
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„Тројка“ у
Норвешкој
Турнир који говори универзалним језиком спорта,
хуманости и забаве привукао је и Норвежане, и
многе друге припаднике разних народа и народности
којима је богата ова европска земља. Светски
спектакл заблистао је тако још једном и доказао да су
кошаркашки терени на којима се одржава Тројка из
блока заиста центар света који се бори против
сиромаштва!

Хуманитарна
организација
Срби
за
Србе
организовала је у недељу 18. јуна 2017. други
спортско-хуманитарни спектакл Тројка из блока у
Норвешкој, тачније – у Ослу! Поред такмичења у
брзом шутирању тројки одржан је и турнир у
баскету 3 на 3, а више од 200 такмичара и драгих
гостију прикупили су 22.970 НОК. Братска помоћ
стиже из далеке Норвешке за помоћ породицама са
четворо и више деце које живе широм Балкана.
Дијаспора не заборавља матицу – и што је још
важније, млада дијаспора жели да помогне
сународницима у невољи.
Мисија и вредности око којих се окупљамо широм
света, од прошле године живе и у Норвешкој. Нови
огранак који представља идеју СРБИ ЗА СРБЕ имао
је много активности у 2016. години, а највише је
одјекнула Тројка из блока!

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! Фолклорна
секција Српског друштва РАС учествовала је на
турниру и на тај начин подржала још једном
активности
најмлађег
огранка
Хуманитарне
организације Срби за Србе. Сложно се држе Срби у
Норвешкој – СЛОГА БИЋЕ ПОРАЗ ВРАГУ!

Такмичили смо се цео дан у брзом шутирању
тројки, у баскету 3 на 3, а уживали смо и у
производима које су за нас припремили волонтери
из Српског друштва РАС.

Месечни извештај за јул 2017.
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„Тројка“ у
Норвешкој
Свако по мало и учинили смо много за бољу
будућност породица широм Балкана!
Најбољи тројкаши међу 41 такмичаром били су:
1. Александар Линцнер
2. Мирнес Харбас
3. Горан Лунгул

Шампиони Најбоље три екипе од 13 пријављених
биле су:
1. Ибар Краљево
2. Но нејм
3. Хармоникаши

Честитамо шампионима и захваљујемо се Србима из
Норвешке који су се окупили у великом броју и
најавили много активности у данима који долазе!

Месечни извештај за јул 2017.
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„Одбојка из
блока“

Спортско-хуманитарни турнир Одбојка из блока
одржан је по други пут на Ади циганлији, овај пут на
Шарковим теренима, 32 екипе такмичиле су се цео
викенд 17. и 18. јуна. Прикупљено је укупно 77.930
динара донација од пријава хуманих одбојкаша и уз
помоћ једног поносног спонзора!

Такмичење у одбојци на песку привукло је
одбојкаше са свих страна света, полупрофесионалце,
професионалце, а неки од њих су допли из најбољих
европских и светских лига. Екипе које су чинили две
девојке и један мушкарац бориле су се за пехар
Одбојка из блока, а кроз врхунски спорт борили су
се и за бољу будућност социјално угрожених
породица.

Ни киша ни повремени јак ветар нису могли
спречити истинске заљубљенике у одбојку да дођу и
да се такмиче и да покажу угроженим породицама да
нису саме. Код наших домаћина, драгих пријатеља и
техничких спонзора у ресторану Шарк, било је
заиста свима топло око срца – окупили смо се да још
једном победимо против сиромаштва, да још једном
покажемо да ће слога бити пораз врагу!
Све генерације одбојкаша, много подршке са
трибина, вредни волонтери Тројка из блока, љубазно
особље из Шарка – остварили су викенд за
памћење! Идеја турнира је била да свака пријављена
екипа да одигра више утакмица, тако да је направљен
систем од 32 екипе, подељене у осам група по четри
екипе, где је свака екипа играла минимум три
утакмице у групи. Најбоље две екипе из групе
пласирале су се у даљи круг такмичења, тј. осмину
финала и наставиле такмичење по куп систему,
тачније ко победи пролази у следећи круг (четвртину
финале и тако до финала).

Иако је било променљиво време, велики број
навијача прошетао се до Аде и испратио овај
јединствени хуманитарни турнир. Велико хвала
поносном спонзору Road king као и домаћину и
техничком спонзору ресторану Шарк.

Месечни извештај за јул 2017.
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„Одбојка из
блока“
Е група:
1. Шугава тројка
2. нојеви
3. Икс де
Ж група:
1. Алвин и веверице
2. Пауер оф три
3. Земунски ганг

А група:
1. Љовисна
2. Диоптрија
3. Кима
4. Фантастична тројка
Б група:
1. Пинкове жлезде
2. Фламенго
3. Која је то прича
4. Преко Нила до Бразила
В група:
1. Профи
2. Ав ав ав
3. Зајечарци
4. ОК Мој
Г група:
1. Шала забава
2. Где си тебра
3. Аматери на песку
4. Прженице
Д група:
1. Дрим биг
2. Фаталне крофнице
3. Добра фора
4. Лудило
Ђ група:
1. Трио фантастико
2. Симо скини наочаре
3. Једнакостранични троугао
4. СД рејвери

Месечни извештај за јул 2017.

После два дана борбе по групама дошли смо и до
три најбоље екипе.
1. Dream big
2. Пинкове жлезде
3. Која је то прича

Победничка екипа Dream Big
Честитамо победницима који су нас све одушевили
упорношћу и показаним знањем одбојке, и честитамо
свима који су одвојили време и посветили се борби
против сиромаштва!
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1. „Тројка из
блока“ у Брусу

У петак 14. јула спортско-хуманитарни турнир
Тројка из блока по први пут је дошао у Брус. Градић
подно Копаоника спремно је дочекао светски
спектакл хуманости, спорта и забаве – 112 шутера
прикупили су својим пријавама 28.070 динара, а уз
помоћ 10 поносних спонзора и 7 техничких
спонзора скупљено је укупно 154.070 динара за
социјално угрожене породице!

Девојке из етно групе Брус отвориле су турнир са
својим дивним гласовима, диџеј Декстази побринуо
се за квалитетан звук, а брат Дракена је наступао на
полувремену и одреповао неколико својих песама.
Сјајан дан у Брусу и сјајна победа хуманости, спорта
и забаве.

Нова велика победа за мисију Тројке из блока!
Отворено је још једно бојно поприште на коме смо
се још једном ујединили и показали колико нас има
који бринемо о угроженим ближњима! Сјајна екипа
младих људи из Бруса, на челу са девојкама, повели
су добру идеју у добро остварен турнир.
У самом срцу Бруса, одмах поред градских базена,
иако је био врели летњи дан, лупале су кошаркашке
лопте сатима за бољу будућност и бољи свет око нас!
Тројка из блока се полако али сигурно уписује у ред
најважнијих манифестација где год се појави!

Месечни извештај за јул 2017.
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1. „Тројка из
блока“ у Брусу
Велику захвалност дугујемо нашим поносним
спонзорима, донаторима и техничким спонзорима
који су подржали први турнир у Брусу и допринели
да буде скупљено што више средстава за социјално
угрожене породице.
СПОНЗОРИ:
 ВИС
 Кафана Кљунац
 Кладионица Олимп
 Даниела Савић
 Јаворац
 Tipsy time
 Го-го
 Safe net
 Спортски центар Брус
 Magic pyramid

Након дуге и равноправне борбе, у касно вече,
завршен је турнир и подељене медаље и пехар.
Најбољи тројкаши међу људима доброг срца били
су:
1. Степа Танасковић
2. Ненад Миленковић
3. Александар Зечевић Зека

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:
 Спортски центар Брус
 Таверна Мура
 диџеј Декстази
 Књаз Милош
 Црвени крст Брус
 Етно група Брус
 Драгомир Добродолац – Дракена
ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:
 NONSTOP Fitness Serbia
 Maybach international group
 ПИП д.о.о. Нови Сад
 Дизел центар и трговина Милићевић
 WinWin
 Coffee & Love Kitchen
 Stadion event center

Месечни извештај за јул 2017.

Честитамо победницима, и захваљујемо се свима
који су одвојили време и новац и провели са нама
дан у борби против сиромаштва. Први турнир у
Брусу сигурно није последњи! Идемо даље!
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Рума - град
„Тројке“
У Руми живи идеја СРБИ ЗА СРБЕ – Румљани су
још једном показали да су сложни као ретко који
град у коме је одржан турнир.
Да све буде још лепше – спектакл у Руми је тачно
СТОТИ турнир од 2012. године.

У суботу 1. јула одржан је други турнир Тројка из
блока у Руми. Град који је 2016. године оборио све
дотадашње рекорде опет је поставио нове стандарде
– 304 шутера прикупили су својим пријавама
108.330 динара, а уз помоћ 29 поносних спонзора,
13 донатора и 20 техничких спонзора прикупљено
је укупно 526.550 динара за социјално угрожену
породицу Ђикић из Путинаца крај Руме! Велики
спектакл хуманости, спорта и забаве, нашао је своју
тврђаву у Руми – испод заставе Тројка из блока
окупило се преко 600 људи, а турнир је трајао преко
пет сати! Невероватна енергија екипе из Руме
послала је у свет најлепшу слику уједињених свих
генерација у једној мисији помоћи породицама
којима је то најпотребније.

Преко пет сати људи су само долазили на популарне
гето терене у Руми, а у ваздуху је било опипљиво
невероватно узбуђење и радост због још једног
успешног и на свету најбољег турнира Тројка из
блока.

Месечни извештај за јул 2017.

Цео град се ујединио у мисији помоћи породици
Ђикић – организован је турнир у пикаду, скупљана
су средства у десетак кафића и локала код наших
поносних техничких спонзора широм Руме, свако је
допринео по мало и учинили смо много!
Ђикићи имају светлу будућност зато што имају
комшије златног срца! Са нама на турниру дружила
се и породица Јеремић коју смо помогли прошле
године. Чаролија Тројке из блока још једном је
освојила Руму и наставља да осваја нове победе у
борби против сиромаштва!

Велики одзив Румљана на стотом, по реду, турниру
„Тројке из блока“
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Рума - град
„Тројке“
СПОНЗОРИ:
 Феникс аграр
 Унија пољопривредника
 Галар фризер
 Борковачко сокаче
 Главаш хаус мајстор
 Лесковачки мерак
 Рента пунто
 Грени
 Гејм кафе
 Гео сфера
 Дечији бутик Мерлин
 Скај нет
 Пејић тепих сервис
 Кафе седам осмина
 Хотел Борковац
 Биг Бен школа страних језика
 Циак
 Звезда
 Фото Тројка
 Елит
 Романија
 Летач д.о.о.
 Унипрогрес
 Добродент
 Кафе Да Бар
 Општина Рума
 Матић д.о.о.
 Луби
 Савез спортова Општине Рума

ДОНАТОРИ:
 Ђурђевић
 Вајат
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Пословност д.о.о.
Драгана Јовановић
Фото Стар
Алекса Клевернић
Штампарија Дизајн
Беопек
ИТ смарт
Књижара Јесењин
Доктор Ћелић
Фриго Жика
Јелмар

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:





















Прокатив 314
Ајрон фит
Паб Харолдс
Васкршња Туцанијада
Домис ентеријери
Даст дисконт пића
ДДОР
Фоам фест
Штампарија 91
Миловановић Владимир
Бифе Рајко
диџеј Бошко Савић
Колектив ЕПС-а
Продакшн пул
Кафе Џем
Кафе Клеопатра
Кафе Албон
Кафе Република
Долина паб
Делије РУЦЗ
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Рума - град
„Тројке“

ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:
 NONSTOP Fitness Serbia
 Maybach international group
 ПИП д.о.о. Нови Сад
 Дизел центар и трговина Милићевић
 WinWin
 Coffee & Love Kitchen
 Stadion event center
Поред такмичења у брзом шутирању тројки,
организовано је и такмичење ДЕЦА ЗА ДЕЦУ, а са
нама су се дружиле и девојке из ЖРК Словен Рума,
актуелне шампионке Србије, које су биле
одушевљене турниром, а највише тиме што је са
нама у Руми био и наш брат Неђо Јовановић,
легенда светског рукомета.

Финалисти турнира Тројка из блока у Руми

Победници турнира Тројка из блока у Руми са
Немањом Трики Блажићем
После дуге борбе, завршен је други турнир у Руми –
пехар и медаље најбољим тројкашима доделио је
најбољи светски кошаркашки фристајлер
Немања Блажић Трики – најбољи са најбољима!

Месечни извештај за јул 2017.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
БУДИТЕ И ВИ ДЕО „ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА“!
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Турнир на
Карибима

На један од највећих српских празника - Видовдан Срби широм света се окупљају и обележавају дан
који је највише обележио страдалну историју нашег
народа. Хуманитарна организација Срби за Србе,
од Косова и Метохије до Канаде, и овај Видовдан
2017. године је провела саборно, скупљајући помоћ
за социјално угрожене породице са четворо и више
деце. По први пут одржан је турнир у бацању
камена с рамена и то на Карибима!

Победници првог хуманитарног такимчења ''Камена
са рамена из блока'' на Карибима Велика као камен
који су бацали с рамена на манифестацији коју су
назвали Камена с рамена из блока! На овај начин,
Тројка из блока је опет порасла и добила још једну
манифестацију у свом календару, турнир који нас је
све насмејао и одушевио и који је већ инспирисао
многе наше саборце да организују такво такмичење
по свету.
Такмичари су одмерили снагу и у чувеној дисциплини
''скок у даљ из места''
Учесници првог хуманитарног турнира ''Камена с
рамена из блока'' на Карибима Такмичење је окупило
Србе са Кариба, а захваљујући њиховим донацијама
скупљено је 355 долара за породицу Гачић из села
Марини крај Приједора! Браћа и сестре на
егзотичном острву не заборављају народ у матици и
знају да је потребна свака помоћ, и да не постоји
мала и велика помоћ, када долази од срца - свака је
велика!

Месечни извештај за јул 2017.

Жестока борба вођена је и у дисциплини обарања
руку Једна од традиционалних игара српског народа,
поред повлачења конопца, скока из места, натезања
клипа - бацање камена с рамена је најзанимљивија и
најатрактивинија игра, а организовањем такмичења
урађене су две велике ствари. Прво: опет се прешло
са речи на дела, и делима је доказано да се брине за
традицију и негују праве вредности нашег народа, и
друго: скупљена су средства за угрожене малишане,
и на тај начин је дат велики допринос за њихову
бољу будућност! Негујемо традицију, а стварамо
будућност, и то на Карибима!
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Турнир у
стоном фудба.

У недељу 2. јула одржан је хуманитарни турнир у
стони фудбалу у кафаници Дрво јаворово –
учествовало је 20 екипа које су својим
добротворним прилозима прикупиле 27.000
динара! Скупљала су се средства за социјално
угрожену породицу Петровић из Рипња, а драги
гости најбоље кафанице у граду, великодушно су
подржали ову мисију Тројке из блока.

Спортско-хуманитарни пројекат Тројка из блока
улази у све спортове и све локале у којима су људи
доброг срца. Освајамо нове и нове победе у тешкој
борби против сиромаштва, а сада имамо још једног
великог савезника!
У Дрву јаворовом се игра најбољи стони фудбал већ
дуго година, а ово је први пут да се организује
турнир ДРВО ЈАВОРОВО ОПЕН у хуманитарне
сврхе. Јавораши су постали део мисије Тројке из
блока и укључили се у велику помоћ за породицу
Петровић за коју скупљамо средства широм Београда
и широм света.

Играо се стони фудбал цео дан у две категорије:
мушкој и женској, а играли су и најмлађи са нама.
Сви су били добродошли, па је, поред такмичарског,
био и сто за све оне који су хтели да одиграју
рекреативно неку партију. Сјајна атмосфера, уз
шармантног водитеља Милета и пренос на
телевизору изнад шанка – прави празник за
љубитеље стоног фудбала.

Месечни извештај за јул 2017.

Од кошаркашке лопте до стони фудбал лоптице – од
свега правимо бољу будућност наше деце! Под
заставом Тројке из блока окупљамо се и боримо за
боље сутра!
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Турнир у
стоном фудба.

ШАМПИОНКЕ:
1. Баја Папаја
2. Дорси
Турнир је након дуге и тешке борбе завршен касно
увече. Награда за освајаче је, поред пехара Тројка из
блока – Дрво јаворово ОПЕН, била и карта за
фестивал Love fest, донација поносног техничког
спонзора Кафетерије.

ШАМПИОНИ:
1. Камиони убице
2. Браниоци титуле
3. СФК Црвена Звезда
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ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Активности
током јула
СЗС ШТАНД У ГРАЦУ

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

У ЈУНУ 3.049 СМС ПОРУКА НА 7763

У суботу, 01. јула, представници Хуманитарне
организације Срби за Србе Аустрија били су гости
21. годишњици КУД „ Свети Сава“ из Граца.
Поред фолклорних кореографија сви присутни гости
имали су шансу да се упознају са организацијом, да
донирају и купе мајице из нашег бутика и на тај
начин подрже рад организације Срби за Србе.

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 јуна
пристигло је укупно 3.049 порука, а од почетка
акције укупно 82.836 порука.

Захваљујемо се организатору што нам већ трећу
годину заредом угошћавају на својој годишњици.
Веома лепо дружење Срба у Грацу сваке године
окупља све више наших људи.

Месечни извештај за јул 2017.

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.
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Активности
током јула
Мајица се може поручити путем продавнице
www.srbizasrbe.org/prodavnica/, званичне Facebook
странице www.facebook.com/srbizasrbe, у бутику
БУНКЕР-ОТАЏБИНА (улица Деспота Стефана 48)
у Београду, као и Новом Саду у СЗС канцеларији у
Спенсу (поред МТС-а).

НОВЕ СЗС МАЈИЦЕ У ПРОДАЈИ

Цена мајице је 1.400 динара + птт трошкови. За
поруџбине у Србији плаћање се врши поузећем, док
се за иностранство врше уплате електронским
путем (са напоменом за мајицу).

Новa мајицa Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ са натписом „БРАТ ЗА БРАТА СРПСКА
СПАРТА" је од данас у продаји у величинама S, M,
L, XL, XXL и XXXL!
На мајици је приказан сусрет војске Краљевине Црне
Горе и Краљевине Србије у Ђаковици у Првом
балкасном рату.

Новa мајицa Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ са мотиом заставе Краљевине Црне Гора од
данас је у продаји у величинама S, M, L, XL, XXL и
XXXL!

.............................................................................................
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Активности
током јула
18 МИЛИОНА ОСЕТА САЈТУ СЗС

Званични сајт Хуманитарне организације СРБИ
ЗА СРБЕ www.srbizasrbe.org забележио је 17. јула
2017. године 18 милиона посета почев од 2007.
године када је и постављен бројчаник на сајт, са
милион нових посета од маја до јула текуће године.
Ово је свакако додатна подршка нашем
хуманитарном раду и акцијама помоћи социјално
угроженим породицама широм Србије, Републике
Српске и региона.
.............................................................................................
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Хуманитарни
СМС број 7763
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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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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)
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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)

Месечни извештај за јул 2017.
































СТР Пили 2 – Браће Николић 1 (Јаково)
The Klemenca – Булевар Зорана Ђинђића 12
г (Нови Београд)
Ћевабџиница Пинк Пантер – Љубинке
Бобић 26 а (Бежанијска Коса)
УР Јован 1 – Исмета Мујазиновића 6а
(Бежанијска Коса)
Кафе Блинк – Булевар Арсенија
Чарнојевића 184 (Нови Београд)
Сплав Гусар – Савски кеј бб
(Нови Београд)
Кафе Фазон – Сердар Јанка Вукотића 1
(Петлово Брдо)
Сплав Књаз – Савски кеј бб (Нови Београд)
Пекара 30 М&E – Булевар Михаила
Пупина 141 (Нови Београд)
New’s bar – Браће Јерковић 134 (Вождовац)
Blue electronic – Палмира Тољатија 48
(Нови Београд)
Agi Pasta Away – Змај Јовина 13
Кафе 33 – Стеријина 15 (Палилула)
Кафе Орион – Војислава Илића 13
(Звездара)
Клуб пријатеља ФК Раднички Београд –
Тошин Бунар 190 (Нови Београд)
Ресторан Ипак се окреће – Сурчинска 25 а
(Ледине)
Пицерија Boss MB – Сурчински пут бб
(Ледине)
Сплав Сидро – Кеј ослобођења 1б (Земун)
Филолошки факултет – Студентски трг 3
Продавница пелета Сам – Г – Војвођанска
407 ф (Ледине)
Кафе Пит стоп – Сурчински пут 6а(Ледине)
Копирница Лола – Краљице Марије 61
(Звездара)
Ресторан Стари Мајдан Авала – Фрицка
Лоха 80 (Бели Поток)
Кафе Hardy – Ђаковачка 9 (Звездара)
Кафе Ниво – Краљице Марије 61 (Звездара)
La vie et la surprise – Булевар Арсенија
Чарнојевића 95 (Нбгд)
Пекара Смешко 038 – Краљице Марије I/3
(Звездара)
Ресторан Тара – Зрењанински пут 151б
(Борча)
Кафе My rules – Голубачка 9 (Црвени Крст)
Кафе Парк – Пожешка 61а (Баново Брдо)
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Донаторске
кутије








НОВИ САД
Канцеларија Срби за Србе – СПЕНС, 1.
спрат, Сутјеска 2
Рода Центар – Руменачка 150
Кафе Паб Ладовина – Лазе Телечког 3
Кафе Спорт Меџик – Подунавска 12
Ресторан Цер – Хероја Пинкија 138






ВРШАЦ
Пицерија Беба – Зелена пијаца бб



СУБОТИЦА
Suins Sped – Гранични терминал Хоргош










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









МЛАДЕНОВАЦ
Кафе Meri Popins – Koсмајска 11
Апотека Сана – Војводе Путника 22
Апотека Сана – Вука Караџић 44
Апотека Сана – Краља Петра I 243
ТЦ Младеновац – Браће Баџак 2
















РУМА
Златара Garuda Gold – Железничка 3
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Књижара Моја књига – Првог српског
устанка 130
ЧАЧАК
Кафе Маја & Дракче – Љубићска 50е
Кафе Врцало на Морави – Градски бедем
бб
Каспер школица спорта – Солунска 30

КРАГУЈЕВАЦ
ТП Морава „Белошевац“ – 9. маја 88
ТП Морава „Звезда“ – Драге Тодоровић 12
ТП Морава „Мале Пчелице“ –
Петра Драпшина 25
 ТП Морава „Корићани“ –
Крагујевачког батаљона 256
 ТП Морава „Шумарице“ –
Горњомилановачка 60
 ТП Морава „Сунчани брег“ –
Радета Милосављевића 2
 ТП Морава „Наш углед“ –
Гаврила Принципа бб, Лапово
 ТП Морава „Робна кућа“ – Краља Петра I
1, Лапово
..........................................................................................




ШАБАЦ
Мини маркет Платичево – Железничка бб,
Платичево
Мини маркет Јабука – Краља Милутина 22
Мини маркет Бенска бара – Краља Петра
Првог 3
Мини маркет Чавић – Поцерска 6
Мини маркет Мајур – Светог Саве бб,
Мајур
Caffe Bora Bora beach bar – Савски кеј
Пашанац 1 брза храна – Карађорђева 57
Пашанац 2 брза храна – Масарикова 43
Кафић 4С – Војводе Јанка Стојићевића 109
Пицерија Кухињица – Масарикова 135
Ресторан Византија – Мачванска 43
ЛОЗНИЦА
Кафе бар Локал – Миодрага
Борисављевића 3
Фризерски студио Image – Гимназијска бб

Месечни извештај за јул 2017.

Фризерски салон Марко Поло –
Карађорђева 5











ПАЛЕ
Канцеларија Срби за Србе – Српских
ратника бб
Бутик Time out – Драгослава Јевђића бб
ТЕСЛИЋ
Ресторан Лане – Светог Саве бб
Маркет Кошута – Првог Крајишког
корпуса бб
Хотел Хајдучке воде – Планина Бори
Трговина Антеш – Прибинић бб
Кафе бар Бриљантин – Чечава бб
ТЦ Злата – Доњи Ружевић бб
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Донаторске
кутије
ВЛАСЕНИЦА
Хавана Паб – Светосавска 72
ТЦ Зворничанка – Илије Бирчанина 24
..........................................................................................













ЧИКАГО
Beograd CaffÉ – 2937 West Irving Park Road
Nada’s Deli & Bakery – 7316 West Lawrence
Avenue, Harwood Heights
Црква Св. Николе – St. Nikola Church –
4301 Prairie Ave., Brookfield
Lazich Deli – 7035 West Higgins Ave.,
Chicago
ABC Deli – 7701 Lawrence Ave., Norridge
ВАШИНГТОН
Црква Св. Луке – St. Luka Church, 10660
River Rd Potomac, MD
ТОРОНТО
Bloor Optical – 2235 Bloor St. W., Toronto



ФРИДРИСХАФЕН
Храм Светих Српских новомученика –
Adelheidstr. 4, 88046 Friedrichshafen



ХЕРЦОГЕНАУЕР
Југословенски клуб – Langenzennerstr 1,
91074, Hercogenaurah



ВИРСЕЛЕН
Храм Светог Вазнесења Господњег –
Tannenweg 14 , 52146 Würselen

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

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ
Месечни извештај за јул 2017.

Хуманитарна организација Срби за Србе

44

Хуманитарни
СЗС бутик
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ЈУЛ 2017.
1.Lazich Deli/САД/ – $ 10
2.Beograd Café/САД/ – $ 10
3.Nada’s Deli & Bakery/САД/ – $ 20
4.St. Nikola, Brookfield/САД/ – $ 10
5.ABC Deli/САД/ – $ 29
6.Лазар В./Србија/ – 100 дин.
7.Анка В./Србија/ – 500 дин.
8.Милош У. /Србија/ – 1.000 дин.
9.Ђорђије Б./Србија/ – 1.000 дин.
10.Срђан Р./Србија/ – 1.000 дин.
11.С.П. /Србија/ – 1.000 дин.
12.Братислав А. /Србија/ – 1.389 дин.
13.Апотека САНА /Србија/ – 1.630 дин.
14.Апотека САНА/Србија/ – 1.650 дин.
15.Апотека САНА/Србија/ – 1.930 дин.
16.Весна П./Србија/ – 2.000 дин.
17.Аница Ј. /Србија/ – 4.950 дин.
18.Анонимно /Србија/ – 5.000 дин.
19.Наталија П. /Србија/ – 6.000 дин.
20.Фото радња Тројка/Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
21.Safenet /Србија/ – 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
22.Спортски савез општине Рума /Србија/ –
10.000 дин. (за пројекат „Тројка из блока„)
23.Iron Fit /Србија/ – 11.500 дин. (за пројекат
„Тројка из блока„)
24.Garuda Gold /Србија/ – 15.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
25.Донаторске кутије Тројка из блока
Рума/Србија/ – 27.800 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
26.ТЦ Младеновац/Србија/ – 35.070 дин.
27.Хуманитарни турнир Тројка из блока
у Руми/Србија/ – 108.830 дин.
28.Хуманитарни турнир у баскету 3 на 3
у Бачкој Паланци/Србија/ – 110.400 дин.
29.Стево О./САД/ – 100 €
30.ДЈ Миву/Немачка/ – 10 €
31. Денис Р./САД/ – 15 €
(пројекат за Републику Српску)
32.Никола М. /Велика Британија/ – 100 €
(пројекти на Косову и Метохији)
33.Весна П. Г./Србија/ – 50 €
34.Владимир Ч./Србија/ – 10 €
35.Анонимно /Србија/ – 5 €

Месечни извештај за јул 2017.

36.Сузана Т./Србија/ – 20 €
37.Ивица А. /Србија/ – 37 €
38.Сања М. /Немачка/ – 30 €
39.Дејан С. /Холандија/ – 10 €
40.Бојан С. /САД/ – 30 €
(за породицу Илић из Земуна)
41.Наталија М./Русија/ – 15 €
42.Срби у Кини/Кина/ – 846 €
(за породицу Одобаша код Апатина)
43.Саша Ц./Француска/ – 15 €
44.Мирослав Ч./Шпанија/ – 10 €
45.Валентина С. /Канада/ – 50 €
46.Синиша А. /Аустралија/ – 20 €
47.Ђорђе К./Велика Британија/ – 15 €
48.Ђорђе С. /САД/ – 10 €
49.Robin V.D./Немачка/ – 20 €
50.Александар М./Немачка/ – 10 €
51.Ђуро В./САД/ – 50 €
52.Тихомир Б./Италија/ – 10 €
53.Алекс М./Аустралија/ – 100 €
54.Светлана Ј./Холандија/ – 10 €
(за породицу Шпољар из Старе Пазове)
55.Danny V./Холандија/ – 5 €
56.Nikoletta V./Холандија/ – 5 €
57.Svetlana V./Холандија/ – 5 €
58.Elizaveta V./Холандија/ – 5 €
59.Ekaterina V./Холандија/ – 5 €
60.Жељко М. /Аустрија/ – 10 €
61.Момчило В./Аустрија/ – 10 €
62.СЗС штанд у Грацу/Аустрија/ – 105 €
63.Никола О. 99 /Немачка/ – 15 €
64.Alexander Z./Немачка/ – 10 €
65.Драган Ј./Немачка/ – 10 €
66.Даниела Р./Немачка/ – 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
67.Татјана Б./Немачка/ – 20 €
68.СКСД Немањићи/Немачка/ – 20 €
69.Борис В. /Немачка/ – 30 €
70.Александар П./Немачка/ – 20 €
71.Синиша Ј./Немачка/ – 10 €
72.Данијела Б. /Немачка/ – 20 €
73.Милош Л. /Немачка/ – 10 €
74.Весна Д. /Немачка/ – 10 €
75.Милена О./Швајцарска/ – 5 CHF
76.Мирослава А.Ф./Швајцарска/ – 5 CHF
77.Никола А. /Швајцарска/ – 10 CHF
78.Александар Г./Швајцарска/ – 10 CHF
79.Александар Л. /Швајцарска/ – 100 CHF
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Списак СЗС
донатора
80.Ђорђе Т. /Црна Гора/ – 45 €
81.Снежана Ј./Холандија/ – 30 €
82.Александар П./Република Српска/ – 25 КМ
(за породицу Марковић код Лопара)
83.Стево Б. /Република Српска/ – 30 КМ
84.Огњен и Драгана Приједор/Р. Српска/ – 50 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
85.Угос. услуге Обућина/Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
86.Сербоси из Калгарија/Канада/ – $ 130 CAD
87.Добротворна забава „Младост 70dих и 80dих“
У Калгарију /Канада/ – $ 300 CAD
88.Недељко и Стазија Зечевић/Канада/ –
$ 1.000 CAD
89.Ненад М./Аустралија/ – $ 25
90.iSerbApparel.com/САД/ – $ 10
91.Radomans F./САД/ – $ 15
92.Срђан Г./САД/ – $ 15
93.Марко Г./САД/ – $ 25
94.www.snddus.com/САД/ – $ 25
95.Зоран З./САД/ – $ 15
96.Vozi Inc. /САД/ – $ 100
97.Здравко Д./САД/ – $ 30
98.Никола Ј./САД/ – $ 120
99.Жељка Б. /САД/ – $ 25
100.Тихомир Б. /САД/ – $ 100
101.Ђука Г. /Србија/ – 500 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
102.Породица Станојевић /Србија/ – 1.000 дин.
(за породицу Миљић код Теслића)
103.Урош С./Србија/ – 1.000 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
104.Дејан Х./Србија/ – 1.000 дин.
105.Богдан Г. /Србија/ – 2.000 дин.
106.Милена и Ђорђе С./Србија/ – 2.000 дин.
107.Милица и Димитрије К./Србија/ – 3.000 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
108.Зоран П./Србија/ – 3.300 дин.
109.Тренд 2/Србија/ – 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
110.Nonstop Fitness Serbia/Србија/ – 20.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
111.Хуманитарни турнир у стоном фудбалу
Дрво јаворово /Србија/ – 27.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
112.VIP Mobile – СМС 7763/Србија/ – 64.400 дин.
113.Анонимно /Словенија/ – 100 €
(пројекти на Косову и Метохији)
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114.Младен П. /Белгија/ – 30 €
115.НЛСТД /Холандија/ – 25 €
(за породицу Гачић код Приједора)
116.Анонимно /Норвешка/ – 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
117.Драган С./Аустралија/ – 30 €
(пројекат за Републику Српску)
118.Наталија Н./САД/ – 15 €
(за породицу Гачић код Приједора)
119.Анонимно /Република Српска/ – 5 €
(за породицу Гачић код Приједора)
120.Анонимно /Аустралија/ – 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
121.Жељко К./Србија/ – 10 €
122.Бојан Ј./Канада/ – 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
123.Срђан К. /Канада/ – 50 €
124.Владица С./САД/ – 20 €
125.Зорица С./Аустрија/ – 10 €
126.Maja С./Аустрија/ – 15 €
127.Предраг М. /Аустрија/ – 20 €
128.Славиша С. /Аустрија/ – 10 €
129.Мирослав С. /Немачка/ – 40 €
(за породицу Гачић код Приједора)
130.Наташа Р./САД/ – $ 10
131.Зоран С./САД/ – $ 25
132.Славиша К. /САД/ – $ 25
133.Породица Аксентијевић /САД/ – $ 25
134.Тања Ј./САД/ – $ 25
135.Г.Т. /САД/ – $ 50
136.Александар Ф./САД/ – $ 50
137.Сања З./Република Српска/ – 10 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
138.Јована Б./Република Српска/ – 20 КМ
139.Ранко Г./Република Српска/ – 21 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
140.Drvex /Република Српска/ – 200 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
141.Драган Ш./Србија/ – 200 дин.
142.Небојша К./Србија/ – 1.000 дин.
143.Бошко Ђ./Србија/ – 1.000 дин.
144.Јадранка Г./Србија/ – 2.000 дин.
145.Александар Д./Србија/ – 2.000 дин.
146.Небојша С./Србија/ – 2.500 дин.
147.Спортско рек. удружење Астра /Србија/ –
4.760 дин.
148.Љубиша Л./Србија/ – 5.000 дин.
149.Минимаркет Мајур /Србија/ – 6.700 дин.
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Списак СЗС
донатора
150.Савез рачуновођа и ревизора Србије /Србија/ –
10.000 дин.
151.Бранка С. /Црна Гора/ – 20 €
(за породицу Гачић код Приједора)
152.Жељко К./Србија/ – 5 €
(за породицу Гачић код Приједора)
153.Катарина С. /САД/ – 70 €
(за породицу Гачић код Приједора)
154.Денис Р./САД/ – 15 €
(за породицу Апостоловић код Прешева)
155.Игор Г./Република Српска/ – 10 €
156.Ива М. /Аустрија/ – 10 €
157.Анонимно /Шведска/ – 15 €
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
158.Миљана С. /Израел/ – 30 €
(за пројекте на Косову и Метохији)
159.Даница Т./Француска/ – 15 €
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
160.Бојан Н./Аустрија/ – 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
161.Милан М./Хрватска/ – 10 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
162.Анонимно /Србија/ – 10 €
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
163.Марко Б./Норвешка/ – 50 €
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
164.Анонимно /Република Српска/ – 10 €
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
165.Игор В./САД/ – 15 €
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
166.Јелена Б. Д./Аустрија/ – 20 €
167.Томислав П./САД/ – 10 €
168.Мирослав и Снежана И./Немачка/ – 30 €
169.Иво В. /Канада/ – 20 €
170.Горан П./Немачка/ – 10 €
171.Огњен и Жељко С./Република Српска/ – 20 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
172.Фит д.о.о./Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блок„)
173.Горан Н./Аустрија/ – 20 €
174.Гордана /Аустрија/ – 20 €
175.Марко С. /САД/ – $ 20
176.Драгана Б. /Канада/ – $ 50
177.Бреза /САД/ – $ 50
178.Иван Р./САД/ – $ 25
179.Жељка Б./САД/ – $ 50
180.Наташа Р. /САД/ – $ 10

Месечни извештај за јул 2017.

181.Маја С./САД/ – $ 40
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
182.Маја С./САД/ – $ 45
(за породицу Гачић код Приједора)
183.Дејан /Србија/ – 300 дин.
184.Јелена М. /Србија/ – 500 дин.
185.Бојан С./Србија/ – 500 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
186.Младен Т./Србија/ – 1.000 дин.
187.Светлана М./Србија/ – 1.000 дин.
188.Милица Б. /Србија/ – 1.000 дин.
189.Драган П./Србија/ – 1.000 дин.
190.Јован А./Србија/ – 1.100 дин.
191.Дејан С./Србија/ – 2.000 дин.
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
192.Радојко Р./Србија/ – 2.000 дин.
193.Кафе Трезор/Србија/ – 2.420 дин.
194.Александар К./Србија/ – 2.500 дин.
195.Весна П. Г/Србија/ – 3.000 дин.
196.Никола Љ./Србија/ – 5.000 дин.
197.Аница Ј./Србија/ – 5.000 дин.
198.Павле К.ж/Србија/ – 5.000 дин.
199.жАлександар и Станимир Ј./Србија/ – 5.000 дин.
200.Бранислав Ш./Србија/ – 5.000 дин.
201.Skynet computers/Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
202.Јован Р. /Србија/ – 7.000 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
203.Бојан С./Србија/ – 12.000 дин.
204.Љубица С. /Србија/ – 15.000 дин.
205.Ивана К./Црна Гора/ – 10 €
206.Владимир В. /Република Српска/ – 4,5 КМ
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
207.Бранка и Мирко К. /Република Српска/ – 10 КМ
208.Миле и Велимир Ј./Република Српска/ – 20 КМ
209.Миодраг П./Република Српска/ – 20 КМ
210.Славица М./Република Српска/ – 20 КМ
211.Татјана В./Република Српска/ – 50 КМ
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
212.АРС Компанија/Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
213.Младен Ј. /Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
214.Кафана Стари багрем/Република Српска/ – 100
КМ (за пројекат „Тројка из блока„)
215.Lounge Bar Marshall /Република Српска/ – 100
КМ (за пројекат „Тројка из блока„)
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216.Пекара Марић/Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
217.Карпентери Виторог/Република Српска/ – 100
КМ (за пројекат „Тројка из блока„)
218.Млијеко продукт/Република Српска/ – 150 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„
219.Милош М. /САД/ – 15 €
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
220.Петар /Србија/ – 35 €
221.Горан Г./Швајцарска/ – 100 €
222.Анонимно /Србија/ – 10 €
223.Далибор Ф./Немачка/ – 15 €
(пројекат за комби деци у Сребреници)
224.Бојан Н./Аустрија/ – 15 €
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
225.Бојан Н./Аустрија/ – 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
226.Никола С.– $ 21
227.Александар Џ./Канада/ – 15 €
228.Душко Т./Велика Британија/ – 20 €
229.Михаило Д. /Италија/ – 10 €
230.Димитрије Т. /Србија/ – 15 €
231.Ненад К./САД/ – 100 €
232.Дражен П./Аустрија/ – 20 €
(пројекат за развој и јачање СЗС организације)
233.Драго и Тања С. /Аустрија/ – 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
234.Милан З./САД/ – $ 25
235.Владан Ђ./САД/ – $ 500
236.Марија Глишић /Канада/ – $ 50 CAD
237.Ненад Милојковић /Канада/ – $ 60 CAD
238.Зана Зеленовић /Канада/ – $ 150 CAD
(за породицу Гачић код Приједора)
239.Александар и Властимир А./Србија/ – 400 дин.
(пројекти на Косову и Метохији)
240.Слободан М./Србија/ – 450 дин.
241.Ненад М./Србија/ – 1.000 дин.
242.Љубица Ћ./Србија/ – 1.000 дин.
243.Александар Д./Србија/ – 1.000 дин.
244.Марко П./Србија/ – 1.400 дин.
245.Милан С./Србија/ – 2.000 дин.
246.Биљана В./Србија/ – 3.000 дин.
247.Михајло Ж./Србија/ – 5.000 дин.
248.Биљана Ш./Србија/ – 5.000 дин.
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
249.Марко Ш./Србија/ – 5.000 дин.
250.Спортски савез општине Брус/Србија/ –
40.000 дин. (за пројекат „Тројка из блока„)

Месечни извештај за јул 2017.

251.Биљана Г./Аустралија/ – 15 €
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
252.Анонимно /САД/ – 2 €
253.Анонимно /Велика Британија/ – 300 GBP
254.Смиљан Н./Аустралија/ – 30 €
255.Анонимно /Република Српска/ – 14 €
256.Жељко Г./САД/ – 10 €
257.Милован М./Аустралија/ – 10 €
258.Етно ресторан Стара Чивија/Р. Српска/ – 30 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
259.Дом здравља Козма и Дамјан/Р. Српска/ –
100 КМ (за пројекат „Тројка из блока„)
260.Мирослав С./Немачка/ – 20 €
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
261.Срђан Е./Немачка/ – 55 €
262.Милован 99/Швајцарска/ – 40 CHF
263.Весна К./САД/ – $ 25
264.Милош А./САД/ – $ 15
265.Хелена У./Канада/ – $ 15
266.Милош К./САД/ – $ 15
267.Матеја и Филип С./САД/ – $ 15
268.Accolade Design/САД/ – $ 100
(за пројекат „Тројка из блока„)
269.Никола Б./Србија/ – 200 дин.
270.Драгољуб Д./Србија/ – 500 дин.
271.Владан Ј./Србија/ – 500 дин.
272.Драган Б./Србија/ – 500 дин.
273.Огњен Б./Србија/ – 1.000 дин.
(за породицу Тамбурић код Бруса)
274.Милена А./Србија/ – 1.000 дин.
275.Божидар Ј./Србија/ – 1.000 дин.
276.Mabax аутопревозник/Србија/ – 2.027 дин.
277.Стефан С./Србија/ – 4.000 дин.
278.Никола Н./Србија/ – 12.000 дин.
279.Хуманитарни турнир „Тројка из блока“ у Брусу
/Србија/ – 28.070 дин.
280.Ђ. Т./Србија/ – 100.000 дин.
281.Стефанија и Илина/Србија/ – 50 €
282.Денис Р./САД/ – 15 €
(пројекат за Републику Српску)
283.Владица С./САД/ – 40 €
284.Драган Н.– 30 €
285.Младен С./Република Српска/ – 10 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
286.Роки комерц /Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
287.Раде Р./Немачка/ – 20 €
288.Јела Н./САД/ – $ 15
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289.Милан Д./САД/ – $ 25
290.Данијел П. /САД/ – $ 25
291.Весна Васић /Канада/ – $ 25 CAD
292.Богдан и Радмила Пјанић/Канада/ – $ 50 CAD
(слава код породице Бркић)
293.Ангелина и Данило Рачић/Канада/ – $ 50 CAD
(слава код породице Бркић)
294.CPSO/Канада/ – $ 75 CAD
(у сећање на Јована Зиројевића)
295.Борика Вучинић и Зоран Шушић
/Канада/- $100 CAD
(50. годишњица Лика оркестра)
296.Жељко Ш./Србија/ – 200 дин.
297.Влада М./Србија/ – 200 дин.
298.Борис Д./Србија/ – 500 дин.
299.Стефан В./Србија/ – 500 дин.
300.Милош Д./Србија/ – 500 дин.
301.ЈАЗИП/Србија/ – 724 дин.
302.Трифун Т./Србија/ – 1.000 дин.
303.Ненад С./Србија/ – 1.000 дин.
304.Никола и Милан К./Србија/ – 1.000 дин.
305.Жељко Н./Србија/ – 1.000 дин.
306.Иван и Стефан В./Србија/ – 1.000 дин.
307.АгенцијаЦеца/Србија/ – 2.000 дин.
308.Наталија П./Србија/ – 2.000 дин.
309.Александар и Станимир Ј./Србија/ – 2.000 дин.
(за породицу Јакић код Ваљева)
310.Весна и Владимир В./Србија/ – 4.900 дин.
311.Марина П./Србија/ – 4.960 дин.
312.Александар Г./Србија/ – 5.000 дин.
313.Младен Т./Србија/ – 5.000 дин.
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
314.Недељко Б./Србија/ – 7.000 дин.
315.Ковачевић 1994/Србија/ – 7.000 дин.
316.Апотека Дрен/Србија/ – 8.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
317.Слободан Б./Србија/ – 10.000 дин.
318.Верица Р./Србија/ – 30.000 дин.
319.Ненад Т./Србија/ – 50.000 дин.
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
320.Дејан П./Србија/ – 200.000 дин.
321.Caffe bar Domino/Република Српска/ – 30 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
322.Caffebar Ратни ветерани/Р. Српска/ – 50 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
323.Caffe bar Wizzard/Република Српска/ – 50 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
324.ОпштинаПале /Република Српска/ – 90 КМ

Месечни извештај за јул 2017.

325.DemphsonBosna/Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
326.Pop trade /Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
327.MilanTours/Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
328.Agrocoop/Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
329.Ушће промет/Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
330.Марко Ј./Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
331.Tourist company/Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
332.Bekon mesnica /Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
333.Удружење младих Фокус/Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
334.Рогић комерц/Република Српска/ – 150 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
335.Toters/Република Српска/ – 200 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
336.Општина Козарска Дубица /Р. Српска/ –
1.000 КМ (за пројекат „Тројка из блока„)
337.Општина Лакташи/Република Српска/ –
1.000 КМ (за пројекат „Тројка из блока„)
338.Михајло С./Чешка Република/ – 15 €
(за породицу Павловић код Коцељеве)
339.Анонимно/Србија/ – 5 €
(за породицу Гачић код Приједора)
340.Бојан С./САД/ – 30 €
(за породицу Лаловић из Источног Сарајева)
341.Марко К./Србија/ – 50 €
342.Анонимно/Белгија/ – 20 €
343.Зоран и Милена В./Република Српска/ – 15 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
344.Анонимно/Немачка/ – 5 €
(пројекат за Републику Српску)
345.Анонимно/Норвешка/ – 10 €
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
346.Били Питон/Шпанија/ – 50 €
347.Татјана М./САД/ – 10 €
348.Радован А./Немачка/ – 10 €
349.Анонимно/Велика Британија/ – 70 €
350.Велимир М.– 1 €
351.Бојан Б.– 50 €
352.Недељко П./САД/ – 30 €
353.Б. С./Аустрија/ – 30 €
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354.Богосав Р./Аустрија/ – 100 €
(за породицу Јакић код Ваљева)
355.Светлана Ј./Холандија/ – 10 €
(за породицу Бадњар код Фоче)
356.Светлана Ј./Холандија/ – 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
357.Дарко С./Аустрија/ – 30 €
358.Јован С./Немачка/ – 40 €
359.Драгољуб и Мирјана М./Немачка/ – 20 €
360.Драган З./Немачка/ – 10 €
361.Данијела М./Немачка/ – 10 €
362.Радован Г./Немачка/ – 100 €
363.SZS на 81190/Немачка/ – 107,16 €
364.Ђорђо Г. /Швајцарска/ – 50 CHF
365.Александар П./Швајцарска/ – 233 CHF
366.Саша С./САД/ – $ 30
367.Здравко Д./САД/ – $ 40
368.Protecta El. Services/Аустралија/ – $ 15
369.Породица Аксентијевић/САД/ – $ 25
370.Александар Д./САД/ – $ 50
371.Драгомир С./Канада/ – $ 50
372.Vuyas/САД/ – $ 15
373.Владимир М./САД/ – $ 25
374.Давид Г./САД/ – $ 50
375.Славица П./САД/ – $ 25
376.Сања Т./САД/ – $ 25
377.Милица Костић/Канада/ – $ 100 CAD
378.Анонимно/Србија/ – 100 €
379.Жарко Т./Србија/ – 200 дин.
380.Марко М./Србија/ – 500 дин.
381.Данило Р./Србија/ – 1.000 дин.
382.Ана Ц./Србија/ – 1.000 дин.
383.Анонимно/Србија/ – 2.000 дин.
384.Небојша С./Србија/ – 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
385.ГО Обреновац/Србија/ – 150.000 дин.
(за породицу Миловановић код Обреновца)
386.Владимир И./Србија/ – 30 €
387.Анонимно/Холандија/ – 15 €
388.Денис Р./САД/ – 15 €
(пројекти на Косову и Метохији)
389.Станислав Л./САД/ – 30 €
(пројекти на Косову и Метохији)
390.Душанка Г./Швајцарска/ – 100 €
391.Миодраг В./Швајцарска/ – 25 €
392.Општина Херцег Нови/Црна Гора/ – 500 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
393.Стеван П./Немачка/ – 60 €

Месечни извештај за јул 2017.

394.Биљана Б./САД/ – $ 15
395.Срђан М./САД/ – $ 25
396.Бојан Ј./САД/ – $ 25
397.Марта С./Канада/ – $ 25
398.Никола Ј./САД/ – $ 150
399.Младен Б./САД/ – $ 100
400.Алекса А./Швајцарска/ – 20 €
401.Ранко М./САД/ – $ 25
402.Катаринаи Марина/Шведска/ – 50 €
(пројекти на Косову и Метохији)
403.Abbvie/САД/ – $ 20
404.Вилоет В./САД/ – $ 25
405.Далиборка и Смиљан С./САД/ – $ 100
(за породицу Гачић код Приједора)
406.Јована Ђ./Србија/ – 200 дин.
407.Немања Н./Србија/ – 500 дин.
408.Надежда К./Србија/ – 500 дин.
409.Дарко П. /Србија/ – 500 дин.
(пројекти у Крајини)
410.Веселинка М. /Србија/ – 900 дин.
411.Милица Ј./Србија/ – 1.000 дин.
412.Миодраг Р./Србија/ – 1.000 дин.
413.Стево М./Србија/ – 1.000 дин.
414.Ивица С./Србија/ – 1.200 дин.
415.Ненад Д./Србија/ – 2.000 дин.
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
416.Снежана М. /Србија/ – 2.000 дин.
417.Јасминаи Милован Р./Србија/ – 2.000 дин.
418.Зора Г./Србија/ – 2.000 дин.
419.Игор В./Србија/ – 5.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
420.ХотелПетрус /Србија/ – 5.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
421.Марко Ј./Србија/ – 5.000 дин.
(за породицу Павловић код Коцељеве)
422.ВељкоКомерц/Србија/ – 10.000 дин.
423.Бранко М./Србија/ – 12.000 дин.
424.Теленор – СМС 7763/Србија/ – 94.099 дин.
425.Маја Ј./Република Српска/ – 10 КМ
426.Тотал Тејић ТВ/Република Српска/ – 30 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
427.Кафе барКамењара/Република Српска/ – 40 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
428.Богојављенскипливачи/Република Српска/ –
50 КМ (за пројекат „Тројка из блока„)
429.Пиљара Ана/Република Српска/ – 50 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
430.Илија Т./Република Српска/ – 50 КМ
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Списак СЗС
донатора
431.Технометал /Република Српска/ – 50 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
432.Роштиљница Бојић/Република Српска/ –
100 КМ (за пројекат „Тројка из блок„)
433.Анонимно/Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
434.Toters /Република Српска/ – 200 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
435.Eling inzinjering/Република Српска/ – 300 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
436.Хуманитарни турнир Тројка из блока
Лакташима /Република Српска/ – 790 КМ
437.Хуманитарни турнир Тројка из блока у
Приједору/Република Српска/ – 1.375,60 КМ
438.Коноба Стара кућа/Црна Гора/ – 50 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
439.Капри/Црна Гора/ – 50 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
440.Степан М./Црна Гора/ – 50 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
441.Лалатовић/Црна Гора/ – 50 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
442.Арицом/Црна Гора/ – 50 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
443.Hel Company/Црна Гора/ – 50 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
444.Кафе бар Рене/Црна Гора/ – 80 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
445.Дрво арс/Црна Гора/ – 100 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
446.Аналитика/Црна Гора/ – 100 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
447.Милош В./Црна Гора/ – 500 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
448.Анонимно/Белгија/ – 30 €
(пројекти у Црној Гори)
449.Бојан С./САД/ – 30 €
(за породицу Шиник код Градишке)
450.Александар и Бранко Б./Словенија/ – 10 €
451.Александра Б./Аустрија/ – 50 €
452.Анонимно/Србија/ – 30 €
453.Банијац/Исланд/ – 20 €
454.Дејан М./Шведска/ – 50 €
455.Ненад и Наташа К./САД/ – 15 €
456.Маринко Ш./Холандија/ – 10 €
457.Радислав Ђ./Италија/ – 10 €
458.Срђан Л./Шведска/ – 100 €
459.Ђорђе Н./Аустрија/ – 10 €

Месечни извештај за јул 2017.

460.Светлана Ј./Холандија/ – 30 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
461.Mira D./Немачка/ – 10 €
462.Немања Л./Немачка/ – 30 €
463.Весна Н. /Швајцарска/ – 5 CHF
464.Дејан И./Швајцарска/ – 10 CHF
465.Ненад и Кристина А./Швајцарска/ – 10 CHF
466.Александар и Славица У./Швајцарска/ – 20 CHF
467.Габријела С./Швајцарска/ – 30 CHF
468.Никола М./Швајцарска/ – 30 CHF
469.Стојан Ј./Швајцарска/ – 30 CHF
470.Нада К./Швајцарска/ – 30 CHF
471.Мирослав Л./Швајцарска/ – 50 CHF
472.Даниел Ђ./Швајцарска/ – 50 CHF
473.Александар Л./Швајцарска/ – 100 CHF
474.Анкица Д./САД/ – $ 25
475.PayPall Giving Fund/САД/ – $ 36,35
476.Benevty Giving Platform/САД/ – $ 243,94
477.Мирослав М./Србија/ – 200 дин.
478.ЈАЗИП/Србија/ – 591 дин.
479.Срђан Ј./Србија/ – 1.000 дин.
480.Јовица Г./Србија/ – 1.000 дин.
481.Наташа В./Србија/ – 1.000 дин.
482.Драган Н./Србија/ – 1.300 дин.
483.Предраг О./Србија/ – 1.500 дин.
484.Урош С./Србија/ – 1.500 дин.
485.Новица А./Србија/ – 2.000 дин.
486.Зеро Кладово/Србија/ – 3.000 дин.
487.Агенција Крупа/Србија/ – 6.025 дин.
488.Nonstop Fitness Serbia/Србија/ – 20.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
489.Телеком Србија – СМС 7763/Србија/ –
25.900 дин.
490.Борис К./Црна Гора/ – 100 €
(за породицу Гачић код Приједора)
491.СПЦ општина Котор стари град/Црна Гора/ –
300 € (за пројекат „Тројка из блока„)
492.Сава осигурање/Црна Гора/ – 300 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
493.Network communication/Црна Гора/ – 500 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
494.Т.О. Херцег Нови/Црна Гора/ – 500 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
495.Т.О. Котор/Црна Гора/ – 500 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
496.Дирекција за уређење и изградњу/Црна Гора/ –
500 € (за пројекат „Тројка из блока„)
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Списак СЗС
донатора
497.Хуманитарни турнир Тројка из блока у Котору
/Црна Гора/ – 1.081,50 €
498.Хуманитарни турнир Тројка из блока у
Херцег Новом /Црна Гора/ – 865,66 €
499.Стево Б./Република Српска/ – 30 КМ
500.Бобан Р./Република Српска/ – 50 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
501.Ауто мото друштво КозарскаДубица/
Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
502.Еуростар Теслић/Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
503.Фризерски салон Слава/Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
504.Геофон АД/Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
505.Сбербанк Бањалука/Република Српска/ –
100 КМ (за пројекат „Тројка из блока„)
506.Транспорт и ауто школаИванић/
Република Српска/ – 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
507.Планум доо/Република Српска/ – 200 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
508.Теком АД/Република Српска/ – 200 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
509.Lanc bar Marsal/Република Српска/ – 325,56 КМ
(за пројекат „Тројка из блока„)
510.Хуманитарни турнир Тројка из блока у
Козарској Дубици /Р. Српска/ –
916 КМ+10 €+1.000 дин.
511.Анонимно/Швајцарска/ – 50 €
512.Анонимно/Норвешка/ – 10 €
(за породицу Туфегџић код Мионице)
513.Анонимно/Норвешка/ – 10 €
(за породицу Јакић код Мионице)
514.Александар М. /Немачка/ – 10 €
515.Катарина и Марина/Шведска/ – 20 €
(пројекти на Косову и Метохији)
516.Денис Р./САД/ – 15 €
(за породицу Павловић из Коцељеве)
517.Анонимно/Велика Британија/ – 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
518.Иван Ђ./Аустрија/ – 5 €
519.Младен С./САД/ – 50 €
520.Мила Ђ./Холандија/ – 30 €
521.Michael D./Аустрија/ – 12 €
522.Бранислав П./Немачка/ – 10 €
523.Гордана К. Ј./Швајцарска/ – 5 CHF
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524.Братислав С./Швајцарска/ – 5 CHF
525.Небојша Л./Швајцарска/ – 5 CHF
526.Невена Ш./Швајцарска/ – 5 CHF
527.Дариа К./Швајцарска/ – 10 CHF
528.Милош М./Швајцарска/ – 10 CHF
529.Тамара М./Швајцарска/ – 10 CHF
530.Саша и Татјана С./Швајцарска/ – 10 CHF
531.Нада И. М./Швајцарска/ – 10 CHF
532.Милан П./Швајцарска/ – 20 CHF
533.Сергеј Ч./Швајцарска/ – 20 CHF
534.Лара М./Швајцарска/ – 20 CHF
535.В.А.М. 99/Швајцарска/ – 20 CHF
536.Р.М. 99/Швајцарска/ – 30 CHF
537.Н.Т. 99/Швајцарска/ – 30 CHF
538.А.Н.Е. 99/Швајцарска/ – 40 CHF
539.Породица Деветак/Швајцарска/ – 40 CHF
540.Горан М./Швајцарска/ – 50 CHF
(пројекти на Косову и Метохији и Р. Српској)
541.Дејан Н./Швајцарска/ – 50 CHF
542.Protax GMBH/Швајцарска/ – 50 CHF
543.Дејан Б./Швајцарска/ – 50 CHF
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
544.М. К./Швајцарска/ – 50 CHF
545.Јованче Т./Швајцарска/ – 100 CHF
546.Анонимно/Швајцарска/ – 200 CHF
(за пројекат „Тројка из блока„)
547.Анонимно/Канада/ – $ 50 CAD
548.СербосиКалгари/Канада/ – $ 155 CAD
549.Анонимно/САД/ – $ 5
(пројекти у Крајини)
550.Снежана А./САД/ – $ 20
551.Бранкица П./САД/ – $ 25
552.Александар Т./САД/ – $ 25
553.Здравко Д./САД/ – $ 30
554.Синиша и Мирјана П./САД/ – $ 50
555.Зоран М. /САД/ – $ 100
УКУПНО ДОНАЦИЈА У ЈУЛУ: 61.691 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за јул 2017. године
Србија
РСД
Почетно стање – 30.06.
1.543.308
Примљене донације
1.602.164
Трошкови донација
0
Донирана средства
-2.150.810
Помоћ за породицу Спасојевић, С.Паланка - грађ.материјал и мајстори
-731.708
Помоћ за породицу Грушчевић, Пријепоље - изолација, олуци, потковица, бетонирање
-536.388
Помоћ за породицу Миловановић, Лозница - грађ. материјал и радови, мат.за купатило, ламинат -305.497
Помоћ за породицу Миловановић, Обреновац - бела техника, ел.и гр.радови, врата, м.тестера
-284.088
Помоћ за породицу Страјнић, Каћ - израда водовода и канализације
-88.950
Помоћ за породицу Ђикић, Рума - намештај за дечју собу и предсобље
-85.128
Помоћ за породицу Думбеловић, Нова Варош - два троседа
-56.000
Помоћ за породицу Љиљак, Гроцка - материјал за купатило
-43.359
Помоћ за породицу Шпољар, Стара Пазова - грађ.материјал за санацију куће
-19.692
Помоћ за породицу Спасић, Ново Село, БЈРМ - материјал за купатило
Помоћ за породицу Цветковски, село Кошино, БЈРМ - веш машина, ел.шпорет и усисивач
Помоћ породици Серафимовић, Младо Нагоричане, БЈРМ - ел. Шпорет
Помоћ за породицу Бојкић, Кучевиште, БЈРМ - веш машина и ел.шпорет
Помоћ за породицу Цвијетић, Гламоч, ФБИХ - грађевински материјал за шталу
Помоћ за породицу Марковић, Лопаре, Р.Српска - куповина трактора
Помоћ за породицу Вујасин, Бања Лука, Р.Српска - грађ.материјал за кућу
Oперативни трошкови
-694.430
Трошкови горива за посету социјално угроженим породицама
-100.000
Трошкови израде застава за турнире Тројка из блока
-49.500
Трошкови слања годишњих извештаја за 2016. годину донаторима у Србији
-46.657
Трошкови израда пехара и медаља за турнире Тројка из блока
-27.441
Трошкови турнира Тројка из блока у Брусу
-11.647
Трошкови посете породицама у Пријепољу и Новој Вароши
-6.269
Трошкови набавки мрежица за обруче и везница за турнире Тројка из блока
-6.000
Трошкови израде пехара и медаљи за турнире у Власеници и Брусу
-5.157
Трошкови посете породици у Ваљеву
-3.460
Трошкови пута у Нови Сад
-3.020
Трошкови турнира у стоном фудбалу - рекламни материјал
-2.882
Трошкови турнира Тројка из блока у Руми
-1.823
Трошкови рекламног материјала за потребе СЗС Канада
Трошкови слања годишњих извештаја за 2016. годину донаторима у Канади
Маркетиншки трошкови промоције СЗС Канада
Израда мајци за потребе СЗС активности у САД
Трошкови рекламног материјала за турнир Тројка из блока у Котору
Трошкови обиласка породица у Црној Гори
Трошкови промоције СЗС на штанду у Грацу
Трошкови рекламног материјала за турнир Тројка из блока у Р.Српској
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
-2.031
Трошкови плата запослених
-235.000
Обавезни намети државе на плате запослених
-140.969
Трошкови закупа канцеларија
-25.000
Трошкови књиговодства у Србији
-12.200
Трошкови закупа магацина у Београду
Трошкови комуналија канцеларије у Београду
-13.874
Административни трошкови канцеларије у Београду и Новом Саду
-1.500
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Наканада за коришћење Skrill платформе
Наканада за коришћење ЕПС платформе
Трошкови набавке канцеларијског материјала и клима уређај за канцеларију у Београду
Трошкови сервера за слање електронске поште, домена и хостинга
Трошкови СЗС организације ван Србије
Трошкови СМС сервиса
Трошкови маркетинга
Интерни трансфери новца
0
Трансфер новца из Канаде у Републику Српску
Трансфер новца из Канаде у Србију
Крајње стање – 31.07.
300.232
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Црна Гора
ЕУР
1.589
6.302
0
0

Република
Швајцарска Немачка
Српска
КМ
ЦХФ
ЕУР
41.137
27.826
2.959
10.628
1.658
677
0
0
0
-25.590
0
0

САД

Канада Норвешка

УСД
33.104
3.179
-72
0

ЦАД
9.195
2.295
0
0

НОК
24.860
0
0
0

Аустрија и
остале
ЕУР
20.926
4.877
-139
-1.627

-614
-424
-204
-385

-224

-12.994
-5.800
-6.795
-349

-5

-64

-1.314

-1.104

0

-1.078

-536
-343
-120
-1.131
-162
-50
-74
-12

-51
-25
-200
-73

-5

-14

-3

-7

-77

-130
-72
-20

-50

-50

-20
-98

0

0

0

0

0

0

0

-815
0

7.667

25.826

29.480

3.572

34.897

10.386

24.860

22.960
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација у %)

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

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
173
94
74
48
36
23

Месечни извештај за јул 2017.

Канада
Црна Гора
Холандија
Аустралија
Велика Британија
Норвешка
Шведска
Остале државе
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23
15
9
6
5
5
21
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2017. години

Број примљених донација у 2017. години

Месечни извештај за јул 2017.
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за јул од 2006. – 2017. године

Број примљених донација за јул
од 2006. – 2017. године

Месечни извештај за јул 2017.
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Могућности
донирања СЗС

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

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

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

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

3. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Донирање путем смс порука:

- пошаљите поруку na 7763 (у Србији)
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој)
5. Рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71
BancaIntesa, Београд
Девизни: IBAN: RS35160005080002381269
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia
5. Рачун у Швајцарској:
Swiss post, Konto: 61-335679-5, BIC: 9000
Девизни: IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss

Месечни извештај за јул 2017.

8. Рачун у Немачкој:
VR Bank
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2
BIC: GENODEF1N02
Customer: Serben für Serben e.v.
9. Рачун у Црној Гори:
Бр. рачуна: 510-91548-03
Девизни: IBAN ME25 5100 0000 0009 1548 03
SWIFT: CKBCMEPG
Customer: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Bank: Crnogorska Komercijalna banka
10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com
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„Суза Косова“
Крај извора црни гавран слетео,
Српској земљи незван је долетео,
Мили Боже, нисам га ни слутио,
Извор воду моју је замутио.
Од извора света суза остала,
Молитва за навек ми је постала,
Да се чува, да се памти довека,
Где је српско срце, српска колевка.
Хиљаде молитви Господе,
Право у твоје срце да погоде,
Хиљаде спаљених домова,
Само једна је Суза Косова...

Хуманитарна организација

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

Charity organization Serbs for Serbs
www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
www.srbizasrbe.at
KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT!
Месечни извештај за јул 2017.
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