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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Слободно можемо рећи да је јун месец био
историјски за нашу организацију. Месец у ком је
наша
организација
одликована
највишим
одликовањем Српске Православне Цркве, орденом
Св. Саве другог степена представља свакако круну
нашег досадашњег, а вероватно и будућег рада. Осим
тог великог догађаја, успешно је реализовано
неколико великих пројеката помоћи вишедетним
породицама, а јун месец је обиловао и успешним
турнирима у склопу пројекта „Тројка из блока“.
Протеклог месеца највећи број активности
помоћи угроженима спровели смо на подручју
Србије (централног дела и покрајине Косова и
Метохије). Успешно су завршена чак три велика
пројекта тзв. самоодрживог развоја вишедетних
породица. Првенствено смо у Обреновцу подигли
пластеник за породицу Крсмановић која броји
седморо малолетне деце. Вредност пројекта износила
је 719.797 динара. Породици Пешић из Пирота са
четворо малолетне деце, набављене су машине за
унапређење постојећег породичног посла, као и
материјал за уређење куће свеукупне вредности
227.801 динара. Док је породици Менићанин из села
Шепшин код Младеновца која броји петоро деце,
омогућено покретање фарме кока носиља, а вредност
пројекта износила је 237.400 динара.
У јужној српској покрајини успешно је
завршен један велики пројекат, док су у току још два
велика пројекта. Након успешно превазиђених
нелагодности са тзв. косовским властима,
испоручени су потребни апарати за породилиште у
Косовској Митровици у вредности од 828.000 дин.
Пројекат обнове и доградње куће породици
Ђорђевић из Штрпца (уплаћено 850.000 дин) се
убрзано приводи крају, а узели смо и учешћа у
изградњи фарме за краве у склопу пројекта
организације „Мајка 9 Југовића“. За ту намену
издвојили смо 715.000 динара. Такође на Космету
конкретну помоћ добиле су породице Дикић и
Велић. За Дикиће обезбеђена је крава са телетом у
износу од 1.635€, док је породица Велић помогнута
једином веш машином и пеглом у износу од 223€.
Спроведено је и неколико појединачних
акција помоћи породицама у Србији и Републици
Српској.
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Породицу Јелић из Сурчина која броји чак
деветоро деце, помогли смо једним десктоп
рачунаром и фрижидером у вредности од 26.990 дин.
Након тога наменском донацијом из Италије,
помогнута је породица Стојић из Младеновца са
четворо деце, куповином најосновнијих животних
намирница у вредности од 26.000 дин. Нешто
озбиљнија помоћ стигла је до Стевановића из Лучана
који броје петоро малолетне деце, којима је
саграђено купатило средствима прикупљеним на
турниру „Тројка из блока“ укупне вредности 93.531
дин. У Републици Српској, породици Хрваћанин из
Приједора са четворо деце, набављена је једна крава
у износу од 2.400км.
У склопу пројекта „Тројка из блока“ током
јуна је одржано успешно чак пет турнира на
следећим локацијама: Панчево, Прибој, Борча, Ада
Хуја и Чикаго. Поред стотина окупљених учесника,
прикупљено је свеукупно импозантних 1,1 милиона
динара. Тој суми треба додати и подршку од стране
НИС-а, који је препознао потенцијал и за овај
пројекат издвојио 317.000 дин.
Од активности из дијаспоре издвајамо
окупљање пријатеља организације у СКЦ „Никола
Тесла“ Хаген, Немачка. За потребе помоћи
поплављеним породицама у матици, прикупљено је
5.200€. Са друге стране океана, стигло је велико
признање. Члан нашег огранка из Чикага Небојша
Живковић, именован је за новог председика
престижне организације Српска Народна Одбрана из
Америке.
Активности организације представили смо
овог пута на телевизијама Мост, Наша и Панчево,
што је донекле допринело да за јун месец стигне
значајних 1.486 смс порука. Подршку смс кампањи
пружили су наш одбојкашки репрезентативац Васо
Мијић и аутомобилста Душан Борковић
Добијањем највишег одликовања од стране
СПЦ, значајно је порастао досадашњи углед
организације, што је умногоме допринело и да се
учврсти поверење код постојећих донатора. Надамо
се да ћемо заједничким снагама успети да
задобијемо, након ове почасти, поверење још већег
броја појединаца, организација и фирми, како би
постојеће пројекте успешно спровели у дело, а још
веће и крупније започели.
С поштовањем,
Скупштина организације
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Пластеник за
Крсмановиће

Пластеник са засадом парадајза и паприке
почетком јуна
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
спровела је још један у низу великих пројеката
помоћи економског осамостаљивања вишедетних
породица у Србији, превасходно захваљујући
пристиглим донацијама од чланова и пријатеља
организације СРБИ ЗА СРБЕ из НЕМАЧКЕ.
Чланови организације су у среду 3. јуна посетили
деветочлану породицу Крсмановић из села
Забрежје недалеко од Обреновца који су добили
вредну донацију у виду пластеника (димензија
30м х 8м) са комплетним системом за
наводњавање (уз избушени бунар на имању),
семенском робом (парадајз) и комплетним
пратећим
елементима
неопходним
за
професионални узгој поврћа. Укупна вредност овог
пројекта је 719.797 дин.

Изглед парцеле приликом посете Крсмановићима пре
постављања пластеника
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У склопу пројекта поствљања пластеника избушен је
и бунар на дубини од 13 метара где је пронађена
квалитетна вода која ће служити за наводњавање
пластеника као и за потребе читавог домаћинства ове
велике породице.
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Пластеник за
Крсмановиће
Пример ове велике српске породице је за свако
поштовање и дивљење, а родитељска љубав и
пожртвовање Горана и Тање да служи будућим
младим родитељима за пример.

Горан Крсмановић у разговору са представницима
организације

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
упућује позив донаторима, члановима и
пријатељима организације широм света да и даље
својим
редовним
месечним
донацијама
ПОДРЖАВАЈУ НАШ ДОБРОТВОРНИ РАД како
би били у прилици да помогнемо још српских
породица широм Србије и региона и помогнемо да се
кроз одрживе економске пројекте породице
осамостале од социјалне помоћи и буду равноправан
део нашег друштва.

У пластенику је засађено 520 струкова парадајза
добијених из манастира Фенек и то различитих
сорти: жути, Хиландарски, јабучар, црни, црвени и
жути чери као и 180 струкова паприке.
Комплетан засад је органске производње, што ће
свакако подићи тржишну цену производа из
пластеника. Очекивани приноси су око 5 тона
парадајза.
Горан и Тања имају седморо деце: Теодора (13),
Стефан (10), Ђорђе (8), Јован (5), Филип (3),
Андреј (2) и Анастасија (1), а у скорије време би
требало да приме још једно дете на хранитељство.
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Купатило за
Стевановиће

Ново купатило у кући породице Стевановић
Хуманитарна организација Срби за Србе, помогла
је током маја седмочлану породицу Стевановић из
села Горачићи у општини Лучане реновирањем
купатила.

Породица Стевановић живи тешко, али Бог их је
благословио са петоро дивне деце, и снагом духа и
ума који ову кућу држе часном и поштеном. Све је
код њих скромно и племенито. Отац Живорад ради
све врсте послова, по свим крајевима у Лучанима, и
око Гуче и Лучана, и даље, по Србији и региону.
Деца су од оца, који није завршио школе, научила и
наследила манире, врлине и упорност.

Породицу чине незапослени родитељи Живорад и
Ивана са петоро деце, Алекса (15), Лука (14),
Лазар (12), Матија (10) и најмлађа Ива (8).
Стевановиће смо посетили претходне године и
договорили реновирање купатила од средстава
прикупљених на хуманитарном турниру "Тројка из
блока" у Лучанима.
Укупна вредност помоћи износила је 93.531 динара.

Село Горачићи, општина Лучане
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Најстарији син планира да упише средњу школу у
Чачку, машта о академији у Београду, чита књиге, и
највише воли историју српског народа. А најмлађе
дете, и једина ћерка, принцеза и миљеница старије
браће, завршава први разред основне школе, и
највише јој се свиђа српски језик. Трећак, петак, и
седмак, имају своје ловачке псе, и лове лопту и
песму и игру свуда око куће, и притом, са осмехом
брину о многобројној стоци и живини на свом
малом, али богатом имању. Ко хоће, тај може, а глава
ове породице прави је доказ за то. Човек који је
одбио социјалну помоћ државе, а успео да среди све
своје дугове према држави. Имао дуг за струју, па га
сам вратио.
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Купатило за
Стевановиће

Изглед оставе пре рушења зида

Ново купатило породице Стевановић из Горичића
код Лучана
Домаћин је наилазио на помоћ добрих људи са
разних страна, и знаних и незнаних, али како се мења
време, мењају се и ствари, људи дођу и оду, а живот
иде даље. А Живорад се за својих петоро деце,
заједно са вредном и радном супругом, бори сваки
дан.
Стање старог купатила приликом прве посете
породици Стевановић

Отац Живорад захваљује се на помоћи
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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.
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Стојићима
уручена помоћ

Крајем маја Хуманитарна организација СРБИ ЗА
СРБЕ помогла је шесточлану породицу Стојић из
села Баташево у општини Младеновац. Чланови
породице су родитељи Ненад и Маја са сином
Николом (6) и бебама тројкама Луком, Наташом и
Мином. Обезбеђена је најпотребнија помоћ у виду
пакета хране и хигијене укупне вредности 26.000
динара. Нaманска донација за помоћ породици
Стојић стигла је из Италије, тачније од Српске
културно спортстке организације "Круна" у
износу од 220 евра.

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.
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Нова помоћ на
Космету

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у
сарадњи са ЕХО ''Мајка девет Југовића'' из
Грачанице наставља да испоручује вредну
хуманитарну
помоћ
социјално-угроженим
породицама на простору Косова и Метохије. Овог
пута, помогнуте су породице Дикић из Косовске
Каменице и Велић из Грачанице. За Дикиће је
купљена крава са телетом у вредности од 1.653 евра,
а за Велиће нова веш машина и пегла у вредности од
223 евра.

Породицу Дикић из села Беривојце у Косовској
Каменици чине родитељи Радован и Сунчица који и
имају петоро деце, Стефан (18), Марија (16),
Милица (14), Александар (8) и Јован (7).
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Нова помоћ на
Космету
Организација СРБИ ЗА СРБЕ помогла је ову
вишедетну породицу у виду набавке нове веш
машине и пегле за потребе домћинства.

Недавна олуја проузроковала је удар грома директно
у шталу породице Дикић и том приликом гром је
усмртио две краве од којих се породица издржавала.
Од примања имају социјалну помоћ и минималац
који заједно нису довољни да у кратком року
обезбеде средства за нову краву.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ још
једном изражава велику захвалност пријатељима
наше организације из ЕХО ''Мајка девет Југовића''
из Грачанице који су помогли још једну у низу
акција помоћи социјално угроженим породицама на
Косову и Метохији. Позивмо све донаторе и
пријатеље
наше
организације
да
својим
ДОНАЦИЈАМА подрже нове предстојеће велике
хуманитарне пројекте помоћи вишечланим српским
породицама које својим потомством и својим
животима чувају Косово и Метохију.

Велић Бобан из Грачанице је медицински техничар,
а његова супруга Даринка је домаћица.
Са своја четири сина, Лазаром (12), Николом (10),
Душаном (6) и Луком (4) живе као подстанари у
Грачаници.

Месечни извештај за јун 2015.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
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Радови у току
код Ђорђевића

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
покренула је крајем 2014. године велику
хуманитарну акцију за помоћ социјално угроженој
породици Ђорђевић из села Севце у општини
Штрпце на Косову и Метохији.

Изглед недовршене куће Ђорђевића у којој је
породица живела

Приликом наше прве посете и потом прве уручене
помоћи, породица је некако крпила ''крај са крајем''.
Али након смрти деде Божидара и оца Милорада у
кратком временском року почетком 2015. године,
петоро деце, мајка Радмила и бака Божидарка
остали су препуштени тешкој судбини и неизвесној
будућности.
Укупна вредност грађевинског материјала и
мајстора износи 850.000 динара.

Породица Ђорђевић

Прва посета организације СРБИ ЗА СРБЕ породици
Ђорђевић у селу Севце

Месечни извештај за јун 2015.
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Радови у току
код Ђорђевића
У разговору са најмлађим Ђорђевићима: Миленком
(21), Милицом (18), Данијелом (13), Кристином (9)
и Иваном (8) који нису желели пуно да причају о
свом материјалном стању, потребама и жељама. У
склопу Божићне акције наше организације, породици
Ђорђевић испоручили смо два лежаја, шпорет на
дрва, орман, кухињски сто, као први део ургентне
помоћи за потребе овог великог српског
домаћинства.

Захваљујући великој добротворној акцији за потребе
реконструкције породичног дома Ђорђевића,
чланови организације СРБИ ЗА СРБЕ из Канаде
покренули су велику Божићну кампању IN TIME
FOR BOZIC кроз коју је прикупљен део потребних
средстава (око $2,500) а уз чија средства су
придодата и донације пиркупљене у Немачкој, САД,
Србији, Републици Српској и бројним другим
земљама широм света.

Месечни извештај за јун 2015.

Велики број појединачних донатора одлучио се да
подржи упрво овај пројекат реконструкције куће
Ђорђевића како би им се обезбедио пристојан дом и
помогло да превазиђу велику породичну трагедију и
тешку животну ситуацију у којој се налазе.

Захваљујући сарадњи организације СРБИ ЗА
СРБЕ са пријатељима из Епархијске добротворне
организације ''Мајка девет Југовића'' који су
обезбедили мајсторе и допремили неопходан
грађевински материјал, почетком јуна започели су
радови на реконструкцији куће Ђорђевића. Такође,
посебну захвалност истичемо Канцеларији за
Косово и Метохију Владе Републике Србије који
су помогли да се породица привремено исели и
социјално збрине док радови на кући не буду
завршени у потпуности.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Радови у току
код Ђорђевића
Након свих унутрашњих радова који би требало да
буду завршени почетком јула, породица ће се
преселити у свој дом, а потом ће почети и радови на
спољашности куће - постављању изолације, фасаде и
олука.

У току су радови на комплетној замени и
постављању нове ПВЦ столарије у приземљу и на
спрату куће, бетонирању свих просторија и
постављању ламината, уз помоћ локалних
комуналних служби у општини Штрпце уклоњено је
смеће и стари намештај из куће и окућнице, а
реконструисаће се и купатило.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ наставља
са овим великим пројектом помоћи породици
Ђорђевић из Штрпца. Планирано је да се радови на
реконструкцији куће заврше почетком јула како би
се породица што пре уселила у свој готово нов и
реконструисан топли дом.
Позивамо донаторе и пријатеље организације широм
света да својим ДОНАЦИЈАМА подрже завршетак
овог и осталих великих пројеката помоћи социјално
угроженим вишечланим српским породицама широм
Косова и Метохије и других крајева где живе српске
породице којима је потребна братска помоћ,
подршка и пажња.

Месечни извештај за јун 2015.
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Крава за
Хрваћанине
Породица је раније имала неколико крава, међутим
како су живјели у туђој кући и након што се газда
куће вратио, морали су све да распродају како би
купили земљу и направили кућу у којој данас живе.
Једини запослени у породици је отац Ђуро који ради
на жељезници, међутим већина његове плате оде на
враћање кредита, који су такође подигли да би
завршили кућу. На крају им од његове плате по
њиховим ријечима остане свега 220,00 КМ, а за
остатак морају да се стално сналазе и то најчешће
надничињем, међутим и посла на селима је све мање,
тако да уз сву вољу опет је јако тешко зарадити ,,који
динар''.

Почетком јуна мјесеца предствници Хуманитарне
организације Срби за Србе спровели су још једну у
низу успјешних акција на територији Републике
Српске. Овај пут помогнута је шесточлана
породица Хрваћанин из насеља Петров Гај које се
налази петнаестак километара удаљено од
Приједора. Породицу Хрваћанин чине отац Ђуро
(62 године) и мајка Љиљана (46) и њихово четворо
дјеце: Бојана (26), Митар (22), Ђурђина (20) и
Мирослав (16). Након што смо се увјерили да је
ријеч о породици која хоће да ради и да имају све
услове да држе краву одлучили смо се за куповину.

Дјеца су јако добра и вриједна - најстарија ћерка
Бојана је завршила факултет, а Митар и Добрина
средњу школу, док је најмлађи Мирослав ове године
завршио основну и на јесен би требало да пође у
средњу школу у Приједору.

Породица је сама одабрала краву, а ми смо
исплатили новац и то 2.400,КМ колико су износили
и укупни трошкови ове акције.

Када су чули за нашу организацију породица нам се
обратила за помоћ јер како кажу имају све потребне
услове да се баве пољопривредом, а посебно узгојем
домаћих животиња али недостаје им новца да почну
са тим.
Око куће имају доста земљишта, имају бунар и
шталу спремљену, а такође имају и трактор са
додатним прикључцима, међутим сами кажу да
недостаје новца за нафту и сјемена, тако да доста
земљишта, на жалост, стоји неискориштено.

Месечни извештај за јун 2015.
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Крава за
Хрваћанине
Кроз разговор са породицом, нагласили су нам да им
је приоритет да имају краву, како би превасходно
имали храну за себе, а могли би нешто и да
приходују
продајом
млијека
и
млијечних
прерађевина.

На крају преносимо свима поздраве од породице
Хрваћанин и упућујемо апел свим пријатељима и
донаторима наше организације да се укључе у акцију
прикупљања средстава за помоћ овој и другим
социјално
угроженим
вишедетним
српским
породицама.

Неколико дана пре доалска краве, код породице
Хрваћанин, опрасила се крмача
Како народ каже да несрећа не долази сама, исто
тако ни добре стваре не долазе саме, што потврђује и
то да се на неколико дана прије него што смо купили
краву породици опрасила и крмача коју имају, тако
да је сточни фонд породице значајно увећан.
Такође, ријечима не можемо пренесемо радост која је
владала у дому породице Хрваћанин након што је
стигла крава и неизвјесност у ишечекивању прве
муже.

Месечни извештај за јун 2015.
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Нови пројекти
на КиМ
У постојећем објкету су се раније узгајале овце, а
који ће за потребе фарме краве били преправљен са
потребним грађевинском материјалом, опремом,
изградњом одводних канала, септичке јаме, као и
изградња сеника и базена за силажу. Уз то, биће
ископан бунар за довод пијаће воде.

Захваљујући дугогодишњој братској сарадњи између
Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ и
Епархијске добротворне организације ''Мајка
девет Југовића'' из Грачанице, започет је нови
велики економски пројекат фарме крава у општини
Ново Брдо.
Организација СРБИ ЗА СРБЕ финансирала је за прву
фазу радова у вредности од 715.000 динара.
Производња крављег млека би употпинило рад
постојеће млекаре у Новом Брду у којој се тренутно
обрађује козје млеко из оближње фарме коза. Поред
производње млека, у плану је да се фарма крава
временом прошири и то на узгој телади и крава за
социјално угрожене породице широм Косова и
Метохије.

Пројекат фарме крава запослиће минимум двоје
људи који ће поред храњења, чишћења, вршити и
мужу крава преко електричне музилице чија је
вредност 350 евра, а неопходне су две такве
музилице.
На тај начин, две српске породице су везане за
останак и економски опстанак на Косову и Метохији.

Унутрашњи изглњд објекта који ће се прилагодити
за узгој крава

Месечни извештај за јун 2015.
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Нови пројекти
на КиМ

Треба истаћи да ће се новац од продаје вишка
телади свакако користити за потребе народних
кухиња јер се у њима свакодневно прехрањује
преко 2.000 социјално најугроженијих људи са
простора косовско-метохијских енклава, и којима
тај свакодневни топли оброк уз комад хлеба пуно
значи у њиховом останку на овим просторима. С
обзиром на велики трошак који одржавање кухиња
захтева, сваки принос је од изузетног значаја, а
управо би реализација овог пројекта обезбедила
додатне приносе.

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!

Месечни извештај за јун 2015.
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Менићанини
добили помоћ
Отац Зоран који је остао без посла у Путевима
Србије, тренутно је једини запоселни у породици и
ради у продавници брзе хране и гаји неколико свиња,
украсне кокошке од чега покушава да додатно заради
за породицу.

Хуманитарна организација Срби за Србе помогла
је током јуна седмочлану породицу Менићанин из
села Шепшин код Младеновца, која је претходно
посећена крајем марта када је и договорен план
помоћи.

Анђела, Димитрије и Ђорђе Менићанин

Чланови породице Менићанин су отац Зоран и мајка
Наташа са петоро деце: Михајло (12), Милица (10),
Анђела (8), Димитрије (6) и Ђорђе (4). Помоћ се
огледала у набавци 300 кока носиља као и опреме
за покретање фарме у укупној вредности од 237.400
дин. Погледајте краћи видео прилог током посете
породици Менићанин.

Срби за Србе са породицом Менићанин у њиховом
дворишту

Породица Менићанин испред свог новог кокошињца
Породица Менићанин је избегла из Крајине током
ратова деведесетих.

Месечни извештај за јун 2015.

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
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Пешићима
обновљен дом
Oрганизација СРБИ ЗА СРБЕ уз помоћ својих
редовних донатора успела је да помогне породици
Пешић на дуже стазе обезбеђујући помоћ како би
могли да наставе и прошире свој породични посао у
вредности од 136.908 динара као и помоћ у виду
грађевиснког материјала за сређивање куће у
вредности од 90.893 динара, што укупно износи
227.801 динара.
У нашој првој посети породици, схватили смо да
Пешићи имају два велика проблема, Први проблем је
приземље куће, које је било потпуно
нефункционално. Проблем са којим су се суочили
крајем прошле године настао је, колико због
неадекватно урађених подова у приземљу, толико и
због лоше изведених одводних цеви у кухињи.
Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ
успешно је завршила пројекат помоћи шесточланој
породици Пешић из Пирота. Породицу чине
родитељи Момчило и Ирена и четворо деце,
Матија (9), Сергеј (8), Доротеја (7) и Амелија (4).
Због Момчилових проблема са венама и
немогућности да нађу посао, ни један родитељ није у
радном односу, па су због тога као јако креативна
породица, која жели да обезбеди боље услове за
живот својој деци, покренули породични посао, под
називом „Наша мала породична ствараоница“ у
којој ручним радовима који су пре свега намењени
деци, желе да побољшају своје материјално стање.

Мајка Ирена и Матија (9), Сергеј (8), Доротеја (7) и
Амелија (4)

Месечни извештај за јун 2015.
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Пешићима
обновљен дом
Када су подигли линолеум, Пешићи су видели да на
самој земљи постављен бродски под, који је у
потпуности иструлео због влаге из саме земље, а
уједно направио влагу и у самим зидовима што је
довело до њиховор распадања. У исто време некако
се десило да су приметили да одвод из судопере у
кухињи прави влагу на самој кухињи која је неких
двадесетак година стара тако да није требало много
да иструли и да постане потпуно неупотребљива.

Оваква ситуација довела је до тога да собе на првом
спрату буду потпуно уништене. Обезбеђивањем
грађевинског материјала ова вредна породица
почела је са реновирањем првог спрата. Као што
се види на сликама за сада је кухиња потпуно готова,
као и дневна соба у којој Пешићи ускоро треба да
поставе ламинат, када ће први спрат бити потпуно
готов.

Месечни извештај за јун 2015.
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Пешићима
обновљен дом
Друга део помоћи који је породици Пешић можда
чак и битнији су алати који су им били потребни
како би унапредили посао који имају сада.
Машине које они користе у послу који су покренули
су биле дотрајале (две шиваће машине), а отац
Момчило је изразио жељу да се њихов породични
посао прошири и на обрађивање дрвета.
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ им је
изашла у сусрет и купила машине за шивење као и
машине за обраду дрвета.
Ова помоћ је одмах дала резултата, тако да се
Пешићима обим посла повећао, а самим тим и
услови за живот данас су бољи.

Изглед нове трпезарије у кући породице Пешић

Нова кухиња за Пешиће

Купили смо нове машине за обраду дрвета како би
Момћилу Пешићу омогућили да унапреди свој рад

Месечни извештај за јун 2015.

Позивамо све људе добре воље да и даље
РЕДОВНИМ
МЕСЕЧНИМ
ДОНАЦИЈАМА
ПОДРЖАВАЈУ РАД Хуманитарне организације
СРБИ ЗА СРБЕ и на тај начин помогну и обрадују
велики број деце којој је помоћ преко потребна.
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СЗС примили
орден Св.Саве
Захваљујући својим регистрованим огранцима у
Србији, Републици Српској, Аустрији, Швајцарској,
Немачкој и САД, као и бројним донаторима широм
света, организација Срби за Србе прикупила је до
сада више од 1,2 милиона евра и помогла преко 1.400
угрожених и сиромашних породица које заједно
броје више од 10.000 деце.

Орден Светог Саве, највише одликовање које
додељује Српска православна црква, свечано је
уручен на Видовдан у порти манастира Грачаница
представницима Хуманитарне организације Срби
за Србе за дугогошњи добротворни рад и помоћ
српском народу широм Србије и Балкана од стране
Његове светости Патријарха српског Господина
Иринеја. Свечана церемонија додељивања ордена
Светог Саве другог степена обављена је након свете
архијерске Литургије, а орден је примио председник
Хуманитарне организације Срби за Србе господин
Игор Рашула заједно са осталим члановима овог
удружења који су присуствовали овом свечаном
чину.

Хуманитарна организација Срби за Србе већ пуних
десет година вредним добротворним радом
прикупља и обезбеђује вредну помоћ за социјално
угрожене вишедетне српске породице широм Србије
и региона.

Месечни извештај за јун 2015.

Посебно треба нагласити вредну хуманитарну и
економску помоћ коју је организација Срби за Србе у
протеклих десет година обезбедила угроженим
породицама на Косову и Метохији и Крајини, које су
захваљујући
пожртвованом
раду
чланова
организације обезбедили могућност да се велики
број породица врати на своја огњишта са којих су
прислино протерани у последњим немилим ратним
догађајима.

Патријарх српски Господин Иринеј уручује
орден председнику Хуманитарне организације
Срби за Србе господину Игору Рашули
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СЗС примили
орден Св.Саве

Орден и повеља коју је Патријарх српски Господин
Иријнеј уручи хуманитарној организацији „Срби за
Србе“
- Орден Светог Саве је најузвишеније признање које
смо у досадашњем раду и постојању наше
организације примили од стране Српске православне
цркве.
Овај орден не припада само члановима организације,
већ сваком нашем донатору, како у Србији тако и
широм света, припада сваком појединцу који нам је
помогао да истрајемо у нашем добротовом раду, а
наравно, овај орден припада и свим херојима нашег
времена, који далеко од очију јавности подижу и
граде своје породице са много деце и труде се да
истрају у овом тешком времену у којем живимо –
истиче господин Игор Рашула, председник
Хуманитарне организације Срби за Србе.

Чланови и пријатељи Хуманитарне организације
Срби за Србе на Газиместану
Хуманитарна организација Срби за Србе покренула
је почетком марта ове године велику хуманитарну
кампању ''Пошаљи СМС на 7763'', у вредности од
100 динара за једну поруку, путем које се
прикупљају средства за помоћ социјално угроженим
породицама широм Србије. Такође, путем свог
званичног сајта www.srbizasrbe.org организација
сваког месеца окупља на стотине донатора широм
света који редовним месечним уплатама обезбеђују
средства за реализацију нових пројеката помоћи
породицама и деци широм Балкана.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Чланови и пријатељи Хуманитарне
организације Срби за Србе у порти манастира
Грачаница
Месечни извештај за јун 2015.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Прва „Тројка“
у Панчеву

13. јуна у 17 часова, на теренима СРЦ ,,Младост” у
панчевачком насељу Миса одржан је спортскохуманитарни турнир ,,Тројка из блока”. Преко сто
такмичара се пријавило за брзо шутирање тројки и
скупљено је 25.660 динара! СРЦ ,,Младост” је
привукао све, од најмлађих до најстаријих, и у
хуманости и спортском духу нашли су се добри
људи града Панчева, и показали да могу да помогну
својим суграђанима у невољи. А свака помоћ је
велика и добродошла, посебно када се људи окупе
око племените идеје – тада је све лакше, и све се
може урадити! Хуманитарна организација Срби за
Србе, заједно са својим поносним спонзорима,
донаторима и техничким спонзорима, захваљује се
свима који су учествовали на турниру, и допринели
да све прође у најбољем могућем реду – спортски,
свечано и весело.

Милош Симовић поздравља окупљене у име
Хуманитарне организације Срби за Србе
На почетку турнира окупљенима су се обратили
господин Милош Симовић испред Хуманитарне
организације Срби за Србе и господин Александар
Фаркаш, већник за спорт Града Панчева.
Многобројни људи из света спорта, уметности и
културе, дошли су да подрже турнир у граду на
Тамишу – од најпопуларнијих музичких група у
Србији, до најпопуларнијих група из Панчева, од
фудбалера, до плесача, од врхунских спортиста, до
свештеника.

Свештеник Бранко Божић свечаним шутирањем
отвара турнир
Свештеник Бранко Божић је својим ангажманом дао
велики допринос организацији и реализацији
турнира у Панчеву.

Месечни извештај за јун 2015.
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Прва „Тројка“
у Панчеву
Господин Александар Фаркаш и Ресор за спорт
Града Панчева дали су безрезервну подршку
турниру, као и Спортски савез Града Панчева,
СРЦ ,,Младост” и Дом омладине Панчева који су
пружили техничку подршку.

Свештеници су својим присуством, али и учешћем,
подржали наш пројекат

Подршка најбољег српског аутомобилисте Душана
Борковића

Прве тројке у част отварања турнира шутирали су
господин Александар Фаркаш, директор СРЦ
,,Младост” Милан Станишић, најбољи српски
аутомобилиста Душан Борковић и протонамесник
Храма Светог цара Константина и царице Јелене,
свештеник Бранко Божић.

Медијска подршка била је изузетно велика:
Телевизија Панчево, Радио Панчево, недељник са
најдужом традицијом у Србији, Панчевац, веб
портал 013.info.rs, и портал poluvreme.rs а посебна
подршка турниру у Панчеву био је др Сандро
Марковић, аутор и водитељ емисије ,,Prslook
again” која је и медисјки спонзор турнира.

На турниру у Панчеву за изузетну забаву и духовито
вођење турнира побринули су се добри, стари,
домаћини турнира, Боре и Стефан чланови једне од
најпопуларнијих реп група код нас – ТХЦ Ла
Фамилије. Панчево је њихова друга кућа, па су
имали озбиљну подршку братске реп екипе из
Панчева – Тријумф.

Популарна панчевачка реп група Тријумф

Директор пројекта "Тројка из блока" Младен
Матијашевић и београдски репер Uncle Džo

Месечни извештај за јун 2015.
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Прва „Тројка“
у Панчеву
Најбољи шутер на турниру у Панчеву, са погођених
18 тројки био је Никола Савић, друго место са 16
тројки освојио је Александар Илкић, а треће место
са 15 погодака припало је Душану Брајовићу.
Победници су добили медаље ,,Тројка из блока”, а
најбољи међу њима и победнички пехар. Радост
победе
припала
је
свим
учесницима
и
организаторима турнира.

Фудбалски фристајлер Никола Милошевић Ђота
Заједно са њима, за окупљене је наступао и
београдски репер Uncle Džo, као и плесни клуб
Evoultion из Београда.
Фудбалски фристајлер Никола Милошевић Ђота
показао је шта зна са фудбалском лоптом, што је
било посебно драго љубитељима фудбала који су
дошли да опробају срећу са кошаркашким лоптама.
ТХЦ Ла Фамилија је атмосферу дигла на највиши
ниво када су окупљенима извели њихов хит,
победничку химну кошаркашке репрезентације
,,Играј и победи”.
Музичка подршка био је DJ Сале Л, члан групе ТХЦ
Ла Фамилија и званични DJ ,,Тројке из блока”, који
се увек побрине за незаборавну забаву на турнирима.

Александар Илкић (2. место), Никола Савић (1.
место) и Душан Брајовић (3. место)
Поносни спонзор Хуманитарне организације Срби за
Србе – ланац брзих пасти ,,Agi pasta away”
представио је Панчевцима своју понуду оригиналних
пасти, које су могли пробати и уз њих прославити
овај диван дан, а сав приход од продаје придружио се
укупној суми скупљеној на турниру.

Играчице плесног клуба Evolution

Месечни извештај за јун 2015.
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Прва „Тројка“
у Панчеву

Честитамо победницима и свима који су допринели
да овај турнир буде још један у низу успешних у
лету ,,Тројке из блока” које је тек почело. Хвала
организаторима и волонтерима и нашим поносним
спонзорима, донаторима и техничким спонзорима.

Посебно хвала компанији НИС која је најавила
најуспешнију сезону ,,Тројке из блока” до сада
дониравши
спортско-хуманитарном
турниру
финансијску помоћ за развијање идеја на конкурсу
,,Заједници заједно”.
Подсећамо Вас да комплетну галерију фотографија
са турнира у СРЦ ,,Младост” можете погледати на
званичној фејсбук страници ,,Тројка из блока”.
Исти дан када је био турнир у Панчеву, био је и
турнир у Чикагу. Магија турнира сијала је на две
стране земљине кугле. И био је пун погодак!

Месечни извештај за јун 2015.
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„Тројка из
блока“у Чикагу
Овогодишњи победник, после четири дугачке рунде
био је Немања Шуша!

13. јуна 2015. године, чланови Хуманитарне
организације СРБИ ЗА СРБЕ из САД
организовали су 3. по реду хуманитарни турнир
ТРОЈКА ИЗ БЛОКА у Чикагу. Турнир је као и
ранијих година био одржан на Парку Ветерана по
топлом и сунчаном суботњем дану. Ове године
такмичење је окупило старе али довело и нове
такмичаре и пријатеље који су дошли да подрже
нову велику хуманитарну акцију Срба у Чикагу.

Уз сам турнир, организовали смо пројекат цртања за
децу са локалном уметницом Бојаном Илић. План је
био да се цртежи касније продају на хуманитарној
аукцији. Ове године, захваљујући великом броју
учесника и спонзора, прикупили смо укупно $5,775
донација.

Са више од 50 учесника на турниру, победнике је
одлучила пресудна четврта рунда шутирања. Са
сјајним погодцима у финалним серијама, 3. место је
припало Andrew Mesija, док је друго место освојио
Никола Јосиповић, који је до сада учествовао на
сваком чикашком турниру од 2013. године.

Месечни извештај за јун 2015.
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„Тројка из
блока“у Чикагу

Месечни извештај за јун 2015.

Хуманитарна организација Срби за Србе

29

„Тројка из
блока“у Чикагу

Надамо се да су сви учесници провели лепо и
квалитетно време и да се наравно видимо сви на
истом месту у исто време следеће године.
Као и увек, посебно ХВАЛА дугујемо спонзорима
нашег турнира: Pro Star Freight Systems, Woodland
Transport, Maybach International Group, ADR
Custom Builders, 2N Licensing, Charlie Trucking,
Professional Trucking of Illinois, BB Wolf Inc,
Beograd Café, White City Logistics, и Accolade
Design.
Такође, посебну захвалност дугујемо Village of
Lyons за уступање простора за одржавање турнира и
ове године.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ!

Месечни извештај за јун 2015.
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„Тројка“ у
Прибоју
Велики Школски терени су били мали да приме све
које је привукла племенита идеја ,,Тројке из блока”!
Играло се, певало се, шутирале су се тројке, славио
се живот и нада у боље сутра!

У недељу, 14. јуна, на Школским теренима у
Прибоју одржана је једна од најбољих ,,Тројки из
блока” ове године! Прибојчани су на спортскохуманитарној манифестацији скупили чак 125.278
динара, и то 20.028 динара на самом турниру, а
105.250 динара је скупљено захваљујући спонзорима
и донаторима који су се несебично укључили у
пројекат!

Протојереј-ставрофор Марко Папић поздравља
окупљене
Турнир у Прибоју поздравним говором отворио је
председник Хуманитарне организације ,,Срби за
Србе” Игор Рашула, а након њега окупљенима се
обратио протојереј-ставрофор Марко Папић,
старешина Храма Васкрсења Христовог из Прибоја,
који је поздравио дивни скуп пригодним речима о
миру, љубави, и братској слози. Свима је измамио
осмех на лице својим присуством и мудрим речима,
а након њега атмосферу је подигла на најсвечанији
ниво млада Зорана Шалипур која је отпевала химну
Републике Србије ,,Боже правде”.
Ни ту није био крај свечаног отварања. Последња је
пришла микрофону Наташа Миличић и својим
стасом и гласом одушевила је све присутне
одрецитовавши песму Љубивоја Ршумовића –
,,Здравица народу српском”.

Хуманитарна организација ,,Срби за Србе” захваљује
својим поносним спонзорима, донаторима и
техничким спонзорима, на челу са Општином Прибој
и
Спортским
савезом
Прибоја,
захваљује
волонтерима и свим грађанима Прибоја који су
дошли на турнир у великом броју и показали да су
итекако свесни да могу да помогну својим
суграђанима у невољи.

Месечни извештај за јун 2015.

Част да турнир отворе шутирањем првих тројки
припала је младим Прибојчанима Радисаву Лаковићу
и Бојану Грујичићу, првотимцима рукометног клуба
,,Пожега”, који су нашли времена и поред много
обавеза у новом прволигашу Србије и рукометном
чуду наших простора, и дошли да подрже племениту
акцију у њиховом родном граду.
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„Тројка“ у
Прибоју
Цео терен је био на ногама! Боре и Стефан су
наставили, и младима Прибоја извели још један
њихов хит – песму ,,Опеко сам се”. И сви су певали
са њима!
Музичка подршка и најзаслужнији за дивну
атмосферу на теренима крај Лима био је DJ ТХЦ Ла
Фамилије и званични DJ ,,Тројке из блока”
харизматични Сале Л. Нашао је по неку песму за
свакога.
Док се играло финале турнира, сви окупљени су
сишли са трибина на другу половину терена и
посматрали шутирање. Енергија је била скоро
опипљива!

,,Шта год радио – деца ти се рађала” – Наташа
Милић рецитује ,,Здравицу народу српском”
Око сто шутера се пријавило за такмичење у брзом
шутирању тројки. На такмичење на коме је важно
учествовати, а не победити, пријавили су се сви, од
најмлађих до најстаријих, од припадница лепшег
пола, до старијих комшија и пријатеља младих, који
су вечно млади у срцу. Програм у Прибоју водили су
домаћини ,,Тројке из блока”, увек ведри и насемејани
момци из једне од најпопуларнијих реп група у
Србији – ТХЦ Ла Фамилија.

Боре и Стефан су нашли лепу реч за сваког шутера,
бодрили су их и позивали да се у што већем броју
пријаве. И Прибојчани су то и урадили! На крају, ови
дивни и талентовани момци одреповали су
победничку химну кошаркашке репрезентације
Србије – ,,Играј и победи”!

Месечни извештај за јун 2015.
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„Тројка“ у
Прибоју
Град Прибој и Спортски савез Града Прибоја
покренули су својом подршком реализацију ,,Тројке
из блока”.

Такође, најпопуларнији интернет портал Прибоја
јављаo је о турниру и позивао суграђане да дођу у
што већем броју.

Уплатом од 35.000 динара дали су светао пример
својим суграђанима, и поносни спонзори су се само
дуплирали, да би на крају дошли до магичног броја
осам! Декор Прибој, клуб Вертиго, кладионица
Сокер, кафе бар Џин, кафић Кворум и ресторан
Гурман уплатили су по 7.000 динара, а пекара Бојић
и кетеринг Палма уплатили су по 10.000 динара.
Донирали су и СТУР Јела – 3.000 динара, СТУР
Ресторан 5 – 1.250 динара, СУР Мики – 2.000 динара,
а у донаторској кутији која је данима пре турнира
била у Гимназији Прибој скупили су ученици 1.450
динара.

Победници турнира: Стефан Глигоријевић, Марко
Божовић и Марко Ивановић
Најбољи шутери на турниру на теренима крај реке
Лим били су Марко Божовић – прво место, Стефан
Глигоријевић из ТХЦ Ла Фамилије – друго место, и
Марко Ивановић – треће место. Честитамо
победницима, и свима који су допринели да турнир у
Прибоју буде незабораван. Ова енергија даје нам
снагу да идемо даље сигурни у мисију ,,Тројке из
блока”.
Прибојчани су на турнилу прикупили чак 125.278 дин.
Техничка подршка стигла је од штампарије Лав која
је штампала плакате за турнир, кафана Минос и
кетеринг Милко Јановић дали су сунцобране, ОШ
,,Вук Караџић” несебично је обезбедио струју, а Дом
културе ,,Пиво Караматијевић” обезбедио је
врхунско озвучење на турниру.
Телевизија Прибој и Радио Лим били су медијски
спонзори турнира у Прибоју, и од првог до
последњег дана јављали су о овом величанственом
догађају, а на сам дан турнира били су са нама на
терену и све забележили оком камере и ухом радиорепортера.

Месечни извештај за јун 2015.

Следеће године Прибој има изузетан задатак –
надмаши сам себе и високе стандарде које
поставио, а судећи по свему, Прибојчанима ће
лако поћи за руком. Остаје Прибој сјајна звезда
небу ,,Тројке из блока”!

да
је
то
на

Хуманитарна организација ,,Срби за Србе” још
једном се захваљује својим поносним спонзорима,
донаторима, техничким спонзорима, организаторима
и волонтерима! Остаје нам сјајно сећање на Прибој и
велика жеља да се видимо опет следеће године!
До тада, погледајте галерију слика из Прибоја на
званичној фејсбук страници ,,Тројка из блока” и
пратите наш сајт на коме ћемо Вас обавештавати о
даљим акцијама!
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Тројка из блока
на Палилули
Подршка Општине Палилула, као и компаније НИС,
Кошаркашког савеза Србије, и бројних других
великих имена која значе сигурност и успех, доказују
да је спортско-хуманитарни пројекат ,,Тројка из
блока” на правом путу у испуњавању своје
племените мисије изградње и реновирања купатила
вишедетним социјално угроженим породицама
широм Балкана!

Хуманитарна организација ,,Срби за Србе” и
Општина Палилула успешно су организовали
дводневну манифестацију Викенд ,,Тројке из
блока” на Палилули 20. и 21. јуна 2015. На турниру
у Борчи и на турниру на Ади Хуји укупно је
скупљено невероватних 328.090 динара! Осам
спонзора у Борчи и 149 такмичара на оба турнира, са
снажном подршком Општине Палилула учинили су
ову манифестацију светлим примером доброчинства
– ово је друга ,,Тројка из блока” на Палилули, трајала
је два дана, одиграла се на два места и поставила је
други најбољи рекорд по износу скупљеног новца!

Први дан манифестације протекао је на теренима
ОШ ,,Јован Ристић” у Борчи. За шутирање тројки
пријавило се 86 такмичара, а много људи је дошло да
подржи други по реду турнир у Борчи. Турнир је
почео химном ,,Боже правде” коју је отпевала
Анђела Тасић, након чега се присутнима обратио
Милош Симовић, менаџер пројекта ,,Тројка из
блока” и представник за медије Хуманитарне
организације ,,Срби за Србе” који је истакао да је, без
обзира на то ко буде освојио медаље и пехар,
победник турнира свако ко је дошао на турнир и
пријавио се за шутирање јер је тиме допринео да
шесточлана породица Макренић из Борче добије
ново купатило.

Фотографија са турнира на Ади Хуји
Хуманитарна организација ,,Срби за Србе” захваљује
свим спонзорима, донаторима и техничким
спонзорима, као и волонтерима, који су допринели
да ова манифестација оствари свој пуни сјај!
Препуни терени ОШ „Јован Ристић“ у Борчи

Месечни извештај за јун 2015.
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Тројка из блока
на Палилули
Након тога, учеснике је поздравио председник
Градске општине Палилула Стојан Николић, који је
од присутних затражио аплауз за Хуманитарну
организацију ,,Срби за Србе” и за све оно што та
организација дуги низ година ради. Уз захвалност
свима који су дошли на турнир, председник Николић
је апеловао на људе да тог дана, а и сваког другог
дана када су у могућности, пошаљу СМС поруку на
број 7763 и тиме помогну социјално угроженим
вишедетним породицама широм Србије и региона.
Кратко излагање су имали и наш прослављени
рукометаш Недељко Јовановић и Николина
Молдован, једна од сестара Молдован, најбољих
српских и европских кајакашица, која је заједно са
сестром Николином и осталим члановима Kајак
кану клуба БСК ,,Борча” екипно подржала турнир.

Уз помоћ људи доброг срца и истинских
заљубљеника у спорт који су дошли да подрже другу
,,Тројку из блока” у Борчи скупљено је на турниру
30.360 динара. Осам поносних спонзора подржало је
турнир у Борчи: ,,I-Tech Elite” Београд уплатом
20.000 динара, ,,Ресторан Тара” Борча – 15.000
динара, Мењачница и агенција за регистрацију
возила ,,Easy” Борча – 7.000 динара, Кафе ,,No stress”
Борча – 7.000 динара, ,,Wellux” Д.О.О. Београд –
7.000 динара, Кафе ,,Рагина глава” Борча – 7.000
динара, Ауто центар ,,Ауто кеш” Борча – 5.000
динара и ,,Ехо” кафе Борча – 5.000 динара. Укупно
су спонзори за турнир у Борчи уплатили 73.000
динара, а уплаћена је и анонимна донација у износу
од 3.000 динара. Очекује се почетком јула месеца и
великодушна уплата Општине Палилула од 100.000
динара, тако да турнир у Борчи може да се похвали
износом од 206.360 динара!

Месечни извештај за јун 2015.

Поред шутирања тројки, посетиоци и учесници су
имали прилику да уживају и у забавном делу
турнира. За добру атмосферу задужени су били
репери групе ТХЦ Ла фамилија, као и београдски
репери са леве обале Дунава, Анкл Џо, Манда и
Дућа. Сјајне наступе имала је и плесна група ,,Флај”
из Борче, а демонстрацију борилачких вештина
приказали су чланови рвачког клуба ,,Победник” из
Борче и чланови ММА тима ,,Цар Душан Силни” из
Београда. Један од најбољих фудбалских фристајлера
Европе, Никола Милошевић – Ђота својим
бравурама са лоптом измамио је бројне аплаузе
публике, а у паузи између првог круга такмичења и
финала одиграна је ревијална утакмица најмлађих
селекција кошаркашког клуба ,,Борча”. За музику се
побринуо званични DJ ,,Тројке из блока” и DJ ТХЦ
Ла Фамилије Сале Л.

Срце на терен: Никола Милошевић Ђота и репер
Анкл Џо
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Тројка из блока
на Палилули
Најбољи шутер, који је освојио прво место, био је
Милош Јовановић и као награду добио је златну
медаљу и пехар, друго место и сребро освојио је
Иван Василијевић, а треће место и бронзу
заслужено је добио Михајло Стојановић.
Честитамо победницима, а највећи победници су сви
људи доброг срца који су дошли у Борчу и заједно
показали породици Макренић да нису сами!

Милош Симовић из ХО,,Срби за Србе” и Стојан
Николић предстедник Општине Палилула

Борчанска бронза, злато и сребро- честитке
најбољима!
Други дан манифестације наставио се у великом
стилу на кошаркашким теренима на шеталишту на
Ади Хуји. Опет је са добрим људима на турниру био
председник Градске општине Палилула који је
отворио догађај и том приликом нагласио да ће
следеће године почети радови на чишћењу рукавца
Аде Хује.
,,Тројка из блока”, шампионска манифестација
спортског духа, најављује овим турниром боље
време за Аду Хују! Мисија турнира привукла је
много људи на терен крај Дунава, пријавило се 63
такмичара и скупљено је 21.730 динара! И за овај дан
манифестације очекује се још једна уплата од
Општине Палилула у износу од 100.000 динара, тако
да је укупна сума скупљена на Ади Хуји 121.730
динара. Велика подршка мисији ,,Тројке из блока”!

Месечни извештај за јун 2015.

У паузи турнира одиграна је ревијална утакмица
између најмлађих чланова КК ,,Карабурма баскет”, а
присутни су имали прилику да уживају у наступу
репера Анкл Џоа, који користи сваку прилику да се
присуством и стиховим укључи у мисију ,,Тројке из
блока”. За добру музику и атмосферу током турнира
побринуо се популарни београдски DJ ,,Voice”.
Хуманитарна организација ,,Срби за Србе” посебно
захваљује кафићу ,,Дилема” на Ади Хуји за техничку
подршку турниру.
Шампион Аде Хује био је Јован Граић који је однео
златну медаљу и пехар, друго место освојио је
Марко Жигић, а треће место Немања Савић.
Манифестацију Викенд ,,Тројке из блока” подржали
су и многи медији.
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Тројка из блока
на Палилули
Око камере Телевизије Студио Б и Телевизије Хепи
било је са нама на Ади Хуји. ТВ интернет портал
Општине Палилула уживо је преносио оба турнира.
Писали су, снимали и јављали о Викенду многи
угледни медији, дневни листови и интернет портали:
Блиц, Б-92, Дан у Београду, Старт Србија, Телеграф
и многи други.

Учесници турнира на Ади Хуји
Честитамо и захваљујемо свима који су дошли и
својим доприносом подржали и увеличали
дводневну манифестацију Викенд ,,Тројке из блока”
на Палилули.
Сви дајемо по мало да би неко добио много! А знамо
да је помоћ вишедетним социјално угроженим
породицама велика ствар! Настављамо даље,
заједно!

Месечни извештај за јун 2015.

Златни шутер Аде Хује - заштитно лице ,,Тројке из
блока” Јован Граић

Будите и Ви део ,,Тројке из блока”!
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За Видовдан у
Чикагу
Дан раније, у суботу, одржан је редовни 74. годишњи
конгрес Српске народне одбране који ће се памтити
по томе што је одлуком делегата досадашњем
председнику Славку Пановићу додељена титула
почасног председника и Орден СНО првог реда за
његово домаћинско вођење ове организације за
последњих 22 године.
За новог председника изабран је предводник младе
генерације г.Небојша Живковић, досадашњи
потпредседник СНО.

На сам дан Видовдана у Чикагу је одржана
величанствена и традиционална Видовданска
прослава коју је приредила Српска народна одбрана
у Америци, којој је овај дан и слава организације. У
препуној сали манастира Нове Грачанице, после
поздрава домаћина владике новограчаничког и
средњезападноамеричког Г. Лонгина, главни
говорник и специјални гост из Лондона у Енглеској
био је др. Србољуб Живановић, антрополог и
председник Међународне комисије за утврђивање
истине о Јасеновцу, који је говорио о свим аспектима
који се тичу овог стравичног логора у коме су
страдали Срби, Јевреји и Роми, док је историчар др
Срђа Трифковић тему допунио са историјског
гледишта.

Почасни председник СНО Славко Пановић и нови
председник СНО Небојша Живковић

Месечни извештај за јун 2015.

Делегати Конгреса Српске народне одбране, свесни
још увек тешког положаја Срба у Србији, Републици
Српској, Црној Гори, Хрватској и Македонији,
донели су Резолуцију у којој, између осталог,
поздрављају Владу Републике Србије уз поруку да
не забораве и не запоставе српске националне
интересе, славну српску историју и српско
православље у свему што буду чинили за Србију.
Уз поздрав Његовој Светости патријарху Српске
православне цркве Господину Иринеју шаљу и
поруку да учини све што је у Његовој моћи да се
очува јединство Српске православне цркве, а
поздрављајући Србе у Црној Гори, Македонији,
Хрватској, посебну пажњу поклањају онима у
Покрајини Косову и Метохији, и поручују им да их
српска дијаспора није заборавила.
Поздравили су и свој Централни одбор СНО у
Чикагу на челу са дугогодишњим председником
Славком Пановићем под чијим вођством ова стара
српска патриотска организација никада није сишла
са пута Српства и неговања српских вредности, а уз
то и исправљање велике историјске неправде према
генералу Дражи Михаиловићу, али још увек
инсистирају да није довољно учињено све док се
коначно не открије гроб првог герилца Европе који
се усудио да не призна капитулацију у Другом св.
рату.
Српска народна одбрана у Америци ове године на
Видовдан прославила је и 101. годину свог постојања
и рада, при чему је њен први председник био
научник и проналазач светског гласа проф. Др
Михајло Пупин, док је организацију обновио чувени
српски песник и дипломата Јован Дучић
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НИС подржао
пројекат

Нафтна индустрија Србије организовала је јавни
конкурс за доделу финансијских средстава за
реализацију пројеката из области спорта, културе,
заштите животне средине, науке и социјалне заштите
– ,,ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО” 2015. Јавност је позвана
да конкурише, а након истека рока за пријаве,
стручна комисија одабрала је најбоље пројекте.

Промоцијa спорта и здравог начина живота,
доступност спортских садржаја, укључивање деце и
младих, само су неки од услова које је испунио наш
турнир. Поносни смо што у нашој земљи постоји
толики број добрих идеја, и поносни смо што смо се
нашли међу најбољима! Нашу радост делимо са
нашим уваженим спонзорима, донаторима и
техничким спонзорима, а посебно са свим прошлим
и будућим учесницима на турниру!

Међу најбољима у Београду, одабран је
хуманитарно-спортски пројекат ,,Тројка из блока”
Хуманитарне организације ,,Срби за Србе”, коме су
додељена средства у износу од 317.000 динара!
Хвала НИС-у на додељеним средствима, и хвала
свима Вама који сте део велике породице ,,Тројке из
блока”! Ово је наш заједнички успех, јер смо сви
заједно допринели да пројекат ,,Тројка из блока”
буде виђена и препозната у најбољем могућем
светлу. Енергија и идеја турнира у брзом шутирању
тројки, на којем могу учествовати сви, од најмлађих,
до најстаријих, већ је освојила наша срца, а сада
осваја боље сутра за све нас!
Пројекти су се пријављивали из области утврђених
НИС-овом стратегијом друштвене одговорности:
Енергија спорта, Култура без граница, Енергија
знања, Помоћ социјално угроженим групама и
Заштита животне средине.
Хуманитарно-спортски пројекат ,,Тројка из блока”
нашао се међу 152 пројекта из 11 градова широм
Србије који су добили значајна средства за
реализацију идеја.

Месечни извештај за јун 2015.

СРБИ ЗА СРБЕ
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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СЗС заутављна
на Јарињу
Тако је рекао," за КоССев у телефонској изјави из
Рашке говори представник Студентског парламента
Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици, Немања Бишевац.

Возило
здравственог
центра
у
Косовској
Митровици којим је превожена хуманитарна
пошиљка - опрема за породилиште болнице у
Косовској Митровици враћена је данас поподне
са бившег административног прелаза Јариње, а
сад интегрисане границе, јер болница у Косовској
Митровици "нема лиценцу за рад Републике
Косово", објаснио је цариник делегацији која је
била у пратњи ове пошиљке - представницима
Студентског
парламента
Универзитета
у
Косовској Митровици и организације "Срби за
Србе". У четворочасовном покушају да пређу тзв.
интегрисану границу, студенти и активисти Срби за
Србе су успели да "спасу" ову пошиљку како је
косовски цариници не би запленили и пребаце у
први српски градић иза Јариња - Рашку.
Стерилизатори, ваге са висинометром за мерење
новорођенчади, ЕКГ уређаји и мерачи притиска
чекаће тамо, док се у наредним данима не буде
највероватније пронашло још једно "привремено
хуманитарно решење" како се у последњих годину
дана домови здравља и болнице на Северу
снабдевају лековима и осталим здравственим
материјалом из централне Србије.
"Четири сата смо провели на граници. Ми имамо на
уредној документацији коју је припремила
организација 'Срби за Србе' јасно истакнут списак и
порекло робе, односно да се ради о хуманитарној
пошиљци. Нама је Здравствени центар изашао у
сусрет тако што је обезбедио возило да им ми ту
помоћ данас довеземо, али нам је косовски цариник
одмах рекао да пошиљка не може да пређе, јер
болница у Митровици нема лиценцу Републике
Косово.

Месечни извештај за јун 2015.

Немања каже да су они предвидели могуће проблеме
на Јарињу, због чега су данима пре слања пошиљке
били ангажовани, пре свега активисти организације
"Срби за Србе" да набаве сву потребну
документацију предвиђену у Србији, а да су
студенти из Косовске Митровице, преко канцеларије
градоначелника, још прошле недеље ступили у
контакт и са канцеларијом ЕУ и упознали их са
детаљима, одакле су посредним путем добили
уверавања да не "би требало да буде проблема" с
обзиром на то да се ради о хуманитарној пошиљци.
"Још смо данас имали срећу, јер смо успели да
средимо са канцеларијом градоначелника да нам се
не заплени ова опрема, те да је довеземо овде у
Рашку," додао је Бишевац.
Опрема за безбедан долазак на свет најмлађих
Митровчана се тако од данас налази у приватном
смештају "код неких рођака" и чекаће "привремено
хуманитарно решење" како би се у наредним данима
пребацила у болницу у Косовској Митровици.
У пошиљци у вредности од око 8.000 евра налазе се
стерилизатори, ваге са висинометром за мерење
новорођенчади, ЕКГ уређаји и мерачи притиска. У
недавној, широм Србије познатој хуманитарној
акцији "Тројка из блока" која је одржана у Северној
Митровици и приходом од позива на посебан СМС
број, организација "Срби за Србе" прикупила је ова
средства за помоћ породилишту у болници у
Косовској Митровици.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!!!
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Донаторска
кутија у Меркуру

Хуманитарна организација Срби за Србе у
сарадњи са нашим пријатељима из трговачког
центра Меркур поставила је средином јуна
донаторску кутију уприземљу Тржног центра
Карабурма.
Укупан приход који буде прикупљен у кутији биће
искоришћен за помоћ српским вишедетним
социјално угроженим породицама.
Овом приликом се захваљујемо пријатељима
из трговачког центра Меркур који се налази у
улици Миријевски булевар 18б у Београду.

Донаторска кутија Хуманитарне организације Срби
за Србе налази се у холу ТЦ Карабурма испред улаза
у супермаркет

Месечни извештај за јун 2015.
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Активности
током јуна
СЗС ГОСТОВАЛИ НА РТВ
ПАНЧЕВО

СЗС ГОСТОВАЛИ НА ТВ МОСТ

Представник Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ Милош Симовић гостовао је 10. јуна на РТВ
Панчево у склопу емисије "Добро јутро" у којој је
представљен рад организације, а пре свега велики
спортско-хуманитарни пројекта ТРОЈКА ИЗ
БЛОКА - www.trojkaizbloka.org - који је до јуна
одржан већ у шест градова у 2015. години - Београд,
Косовска Митровица, Краљево, Ужице, Ниш и Нови
Сад.
.............................................................................................

Представник Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ Младен Матијашевић и председник
Студентског
парламента
Универзитета
у
Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици Мирослав Милић, гостовали су 29.
јуна на ТВ Мост у емисији Јутарњи програм у којој
је представљен рад организације, а пре свега велики
пројекат помоћи породилишту у Косовској
Митровици.
.............................................................................................

ПОМОЋ ЗА СЗС ИЗ НЕМАЧКЕ

СЗС ГОСТОВАЛИ НА ТВ НАША

Представник Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ Милош Симовић гостовао је 18. јуна на ТВ
Наша у емисији ,,Уз јутарњу кафу" у којој је
представљен рад организације, а пре свега велики
спортско-хуманитарни пројекат ТРОЈКА ИЗ
БЛОКА - www.trojkaizbloka.org - који је до јуна
одржан већ у шест градова у 2015. години - Београд,
Косовска Митровица, Краљево, Ужице, Ниш и Нови
Сад.

Месечни извештај за јун 2015.

Српски Културни Центар ''Никола Тесла''
окупља српску заједницу у немачком граду Хаген
већ више од 20 година. Удружење има за циљ
очување српског порекла, културе и идеала, а све у
циљу опстанка у дијаспори као препознатљиво и
репрезентативно српско друштво. Захваљујући
бројним донацијама прикупљеним од стране чланова
и пријатеља СКЦ ''Никола Тесла'' за потребе
помоћ поплављеним породицама у Србији и
Републици Српској 2014. године, донирано је 5.200
евра организацији СРБИ ЗА СРБЕ која ће у току
лета спровести пројекте помоћи породицама у
Обреновцу и Добоју.
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Активности у
јуну
ВАСА МИЈИЋ И ДУШАН
БОРКОВИЋ ШАЉУ СМС НА 7763

У АПРИЛУ И МАЈУ СТИГЛО 3.131
СМС НА 7763

Васa Мијић
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
успоставила је почетком марта 2015. године сарадњу
са мобилним оператерима Телеком, Теленор и Вип
о покретању хуманитарног СМС броја 7763.
Довољно је послати празну поруку или са текстом по
жељи. Цена поруке је 100 динара (без провизије
оператера). Слањем донације на овај број, директно
помажете деци из вишедетних српских породица
широм Балкана. Наш познати одбојкашки
репрезентативац Васа Мијић и наш најпознатији
аутомобилиста Душан Борковић подржали су
акцију слања поруке на 7763 кратком видео поруком.

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 априла и
маја пристигло је укупно 3.131 порука и то у
априлу 1.636 порука а у мају 1.495 порука.
Хуманитарна кампања СМС НА 7763 се наставља.
Довољно је послати празну поруку или са текстом по
жељи. Цена поруке је 100 динара (без провизије
оператера). Упућујемо велику захвалност свим
донаторима и пријатељима оргаизације који су се
укључили у хуманитарну кампању организације
СРБИ ЗА СРБЕ.

Душан Борковић

Месечни извештај за јун 2015.
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Хуманитарни
СМС број 7763

Месечни извештај за јун 2015.
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Донаторске
кутије
- Продавница здраве хране СВЕТ ЗДРАВЉА
Булевар Зорана Ђинђића 44,лок. 20 (Н.Београд)
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
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

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

Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије:
БЕОГРАД
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13
- Бутик THE STREET, Десанке Максимовић 4
- Клуб MOLOKINI, Париска 1а
- Бурегџиница ЖАРКОВО, Трговачка 7а
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
- Филолошки факултет, Студентски трг 3
(у холу факултета)
- Продавница САНИ, Запљањска 86а
(Браће Јерковић)
- Кафић РАГИНА ГЛАВА, Ратних војних
инвалида бб (Борча)
- Паб ПАБРДО, Пожешка 56 (Тржни центар)
- Фото студиоExpress,Пилота Михајла
Петровића 65 (Видиковац)
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а
(Нови Београд)
- Кафе бар Горе доле,Милана Јовановића 14а
(Жарково)

Месечни извештај за јун 2015.

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
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ЈУН 2015.
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 15
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 10
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 25
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 15
6. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10
7. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 €
8. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 €
9. Филип А. /Норвешка/ - 30 €
10. Миланка С. /Француска/ - 30 €
11. Бојана П. /Канада/ - 25 €
12. Александар Т. /Канада/ - $ 25
13. Марко С. /САД/ - $ 20
14. Горан Г. /Швајцарска/ - 100 CHF
(помоћ за Дриту Леповић)
15. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 €
16. Стефанија Н. /Немачка/ - 50 €
17. Данијела Р. /Немачка/ - 10 €
18. EdgeOfTheWoods motel Lukic /САД/ - $ 50
19. Анонимно /Немачка/ - 30 €
20. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ
21. Дорат МЦ /Србија/ - 20.000 дин.
("Тројка из блока")
22. ЈКП Тржница Нови Сад /Србија/ - 20.000 дин.
("Тројка из блока")
23. СУР Кворум Прибој /Србија/ - 7.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Прибоју)
24. Драгољуб Ј. /Србија/ - 3.000 дин.
25. СТУР Ресторан 5 Прибој /Србија/ - 1.250 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Прибоју)
26. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин.
27. Марко Г. /Аустрија/ - 20 €
28. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
29. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
30. Валентина С. /Канада/ - 50 €
31. М. Мучибабић /Холандија/ - 25 €
32. Maријана М. /САД/ - $ 20
33. Ноћни бар Вертиго Прибој /Србија/ - 7.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Прибоју)
34. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин.
35. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
36. Светозар К. /Србија/ - 2.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Прибоју)
37. Кристина Д. /Русија/ - 15 €
38. Маргарета Ћ. /Канада/ - $ 30
39. Младен С. /САД/ - $ 100

Месечни извештај за јун 2015.

40. Славица Р. /САД/ - $ 20
41. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25
42. Радоманс Ф. /САД/ - $ 15
43. Срђан Г. /САД/ - $ 15
44. Предраг М. /Аустрија/ - 70 €
45. НЛСТД /Холандија/ - 100 €
46. Александар П. /Република Српска/ - 10 КМ
47. Inter Expres /Србија/ - 12.500 дин.
48. ЗТР Бојић /Србија/ - 10.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'')
49. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин.
50. Мирослав С. /Немачка/ - 40 €
51. Милош Л. /Немачка/ - 10 €
52. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 €
53. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
54. Драгана О. /Аустралија/ - $ 200 AUD
55. Весна Д. /Аустралија/ - $ 100 AUD
56. Mира Л. /Аустралија/ - $ 50 AUD
57. Тања С. /Аустралија/ - $ 50 AUD
58. Сања Н. /Аустралија/ - $ 50 AUD
59. Стојанка М. /Аустралија/ - $ 100 AUD
60. Рада С. /Аустралија/ - $ 50 AUD
61. Toља /Србија/ - 50 €
62. Жељка Б. /САД/ - $ 25
63. Фитнесс World /Србија/ - 12.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'')
64. Ненад и Кристина А. /Швајцарска/ - 50 CHF
65. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF
66. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
67. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF
68. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF
69. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
70. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
71. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
72. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF
73. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 200 CHF
(за породицу Гоцић из Ниша - купатило)
74. Бобан Н. /Немачка/ - 100 €
75. Иван В. /Србија/ - 16.000 дин.
76. Муз. певачка група Чауши /Србија/ - 12.515 дин.
77. Биљана В. /Србија/ - 5.000 дин.
78. Драган Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'')
79. Игор Л. /Србија/ - 776 дин.
80. Урош Ц. /Република Српска/ - 10 КМ
81. Бранка К. /Република Српска/ - 10 КМ
82. Дарко Т. /САД/ - $ 15
83. Миленко К. /Немачка/ - 20 €
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84. Magay N. /Русија/ - 15 €
85. Синиша Н. /Србија/ - 20 €
86. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 €
87. Предраг М. /Аустрија/ - 15 €
88. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 €
89. Алекс М. /Аустралија/ - 100 €
90. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
91. Милан Д. /САД/ - $ 15
92. Фото студио "Ekspress" /Србија/ - 2.000 дин.
(СЗС донаторска кутија)
93. Јадранка Г. /Србија/ - 2.000 дин.
94. Анонимно /Србија/ - 50 €
95. Борис М. /Кувајт/ - 50 €
96. Бојан Н. /Италија/ - 40 €
97. Бојана В. /Израел/ - 15 €
98. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
99. Роберт и Гордана К. /Аустрија/ - 20 €
100. www.designswww.com /САД/ - $ 15
101. Славиша К. /САД/ - $ 25
102. Иван А. /САД/ - $ 25
103. Андреја С. /САД/ - $ 300
104. Кафе бар Gin 033 Прибој /Србија/ - 7.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Прибоју)
105. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин.
106. Моја Ванила Суботица /Србија/ - 3.500 дин.
107. Павле К. /Србија/ - 3.000 дин.
108. СУР Мики Прибој /Србија/ - 2.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Прибоју)
109. Марко Х. /Србија/ - 1.000 дин.
110. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин.
111. Горан Ђ. /Србија/ - 15 €
(за Дарију - Косовска Митровица)
112. Недељко П. /САД/ - 20 €
113. Драгана Б. /Канада/ - $ 50
114. Игор М. /Аустрија/ - 15 €
115. Фрфе /Норвешка/ - 40 €
116. Драгана Н. /САД/ - $ 25
117. Марко П. /САД/ - $ 95,25
118. Вук Р. /САД/ - $ 200
119. Горан П. /Немачка/ - 10 €
120. Небојша М. /Канада/ - 10 €
121. Иво В. /Канада/ - 20 €
122. Иван Р. /САД/ - $ 25
123. Никола В. - 10 €
124. Нина К. /Француска/ - 15 €
(за Дарију - Косовска Митровица)
125. Горан И. /Шведска/ - 15 €
(Пројекат Косово и Метохија)

Месечни извештај за јун 2015.

126. Петар /Србија/ - 30 €
127. Предраг М. /Аустрија/ - 35 €
(за Дарију - Косовска Митровица)
128. Предраг М. /Аустрија/ - 35 €
(за Богдана Петрића)
129. Јован Б. /В. Британија/ - 30 €
130. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
131. НБ /Аустралија/ - $ 200 AUD
(Пројекат за развој и јачање СЗС организације)
132. Милица Р. /Србија/ - 500 дин.
133. Александар С. /Србија/ - 1.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Прибоју)
134. Мирко П. /Србија/ - 1.500 дин.
135. Филм "Енклава" и Студ. пар. Универзитета у
Пр. са привременим сед. у К. М./Србија/
- 62.700 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у К.Митровици)
136. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 €
137. Миљан Б. /Канада/ - 200 €
138. Анонимно /Република Српска/ - 25 €
139. Спортски савез Прибој /Србија/ - 35.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Прибоју)
140. VIP Mobile - SMS 7763 /Србија/ - 25.700 дин.
141. Велибор М. /Србија/ - 1.500 дин.
142. Александар М. /Србија/ - 1.001 дин.
(за помоћ породици Ђорђевић, Штрпце)
143. Mилан Ж. /САД/ - $ 25
144. Ирена Г. /САД/ - $ 25
145. Александар М. /САД/ - $ 15
146. Космајац /Немачка/ - 50 €
147. Драган К. /Чешка/ - 10 €
148. Весна К. /САД/ - $ 25
149. Урош С. /Србија/ - 500 дин.
150. I Економска школа 4/7 /Србија/ - 1.000 дин.
151. Данило Р. /Србија/ - 1.200 дин.
152. Vellux d.o.o. /Србија/ - 7.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Борчи)
153. Алпрос доо /Србија/ - 30.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'')
154. Бојан К. /Србија/ - 20 €
155. Жељко Д. /Норвешка/ - 50 €
156. Банијац /Исланд/ - 15 €
157. Гојко К. /Немачка/ - 10 €
(Пројекат Косово и Метохија)
158. Лазар Д. - 5 €
159. Лукендић /Република Српска/ - 51 €
(за породицу Симоновић из Гораждевца)
160. Наташа М. /Немачка/ - 25 €
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161. Данијел К. /Аустралија/ - 20 €
162. Милован И. /Норвешка/ - 50 €
163. Андреј С. /Србија/ - 20 €
164. Биљана Ц. /Канада/ - 10 €
165. Хелена У. /Канада/ - $ 15
166. Митар П. /САД/ - $ 15
167. Никола М. /САД/ - $ 40
168. Предраг К. /САД/ - $ 50
169. Александар и Властимир А. /Србија/ - 500 дин.
170. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин.
171. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
172. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин.
173. Драгана У. /Аустрија/ - 30 €
174. "Тројка из блока" у Панчеву /Србија/
- 25.660 дин.
175. "Тројка из блока" у Чикагу /САД/ - $ 5.775
176. "Тројка из блока" у Прибоју /Србија/
- 20.028 дин.
177. Кристина Д. /Русија/ - 15 €
178. Драган Н. - 30 €
179. Мирјана Ј. /Норвешка/ - 600 NOK
180. Б. Бојанић /САД/ - $ 15
181. Зоран С. /САД/ - $ 20
182. Даниел П. /САД/ - $ 25
183. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25
184. Игор и Лана Г. /САД/ - $ 50
185. Марко Б. /Србија/ - 1.000 дин.
186. Ауто Кеш центар /Србија/ - 5.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Борчи)
187. Ресторан Тара д.о.о. /Србија/ - 15.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Борчи)
188. СМС 7763 - Теленор /Србија/ - 181.251 дин.
189. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
190. Easy мењачница и агенција /Србија/ - 7.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Борчи)
191. Cafe No stress /Србија/ - 7.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Борчи)
192. Милован T. /Велика Британија/ - 15 €
193. СКЦ Никола Тесла Hagen /Немачка/ - 5.200 €
(Пројекат БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА)
194. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
195. Драган Н. /Србија/ - 1.300 дин.
196. Жељко Н. /Србија/ - 3.000 дин.
197. Велемир Д. /Република Српска/ - 13 €
198. Драшко К. /Шведска/ - 100 €
(за помоћ породици Лазаревић, Добој)
199. Срдан П. - 50 €
200. Милен Т. /САД/ - $ 20

Месечни извештај за јун 2015.

201. Бранислав К. /САД/ - $ 50
202. Јадранка П. /Република Српска/ - 75 КМ
(Пројекат Косово и Метохија)
203. Јадранка П. /Република Српска/ - 75 КМ
(Пројекат Крајина)
204. Itech Elite doo /Србија/ - 20.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Борчи)
205. Теодора С. /Француска/ - 10 €
206. Даница Ј. - 10 €
207. Васка Т. - 10 €
208. Игор И. /Аустралија/ - 20 €
209. Mилован П. /Шведска/ - 30 €
210. Protecta Ele. Services /Аустралија/ - $ 15
211. Иван А. /САД/ - $ 25
212. Немања Ф. /Србија/ - 1.000 дин.
213. Анонимно /Србија/ - 3.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Борчи)
214. Породица Бељић /Канада/ - 15 €
215. Даниел М. /САД/ - $ 15
216. Синиша Д. /САД/ - $ 100
217. Татјана М. /САД/ - 10 €
218. Пекара "Код Жике" /Србија/ - 8.200 дин. + 5 €
(СЗС донаторска кутија)
219. Момчило М. /Србија/ - 2.000 дин.
220. Анонимно /Канада/ - 10 €
(Пројекат Крајина)
221. Горан Р. /Шведска/ - 60 €
222. Елена Т. /Чешка/ - 10 €
223. Руслан Б. /Русија/ - 70 €
224. Угљеша Ђ. /Швајцарска/ - 20 €
225. Александра З. /Велика Британија/ - 70 €
226. Борис В. /Немачка/ - 15 €
227. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
228. Владимир М. /САД/ - $ 25
229. Давид Г. /САД/ - $ 50
230. Марко-Атина /Грчка/ - 10 €
231. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
232. Милош П. /Аустрија/ - 50 €
233. Марко С. /САД/ - $ 20
234. Марта С. /Канада/ - $ 25
235. Милош Д. /Србија/ - 500 дин.
236. Драган Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'')
237. Гојко и Душан С. /Србија/ - 1.000 дин.
238. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин.
239. Вељко Н. /Србија/ - 3.000 дин.
240. Suins Sped, терминал Хоргош /Србија/ - 4.310 д.
(СЗС донаторска кутија)
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241. Бранислав П. /Србија/ - 6.100 дин.
242. "Тројка из блока" у Борчи /Србија/ - 30.360 дин.
243. "Тројка из блока" Адa Хујa /Србија/
- 21.730 дин.
244. Лазар Г. /Велика Британија/ - 15 €
(Пројакат за развој и јачање СЗС организације)
245. Милена М. /Канада/ - 30 €
(Пројекат Крајина)
246. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
247. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
248. Владан Ж. /Холандија/ - 40 €
249. Јован С. /Немачка/ - 40 €
250. Бранимир Г. /Аустралија/ - 300 €
251. Биљана Б. /САД/ - $ 15
252. Срђан М. /САД/ - $ 25
253. Бојан Ј. /САД/ - $ 25
254. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50
255. Жарко М. /Република Српска/ - 20 КМ
256. Александар П. /Република Српска/ - 10 КМ
(Пројекат Крајина)
257. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин.
258. Александар Р. /Србија/ - 6.000 дин.
(Пројекат Косово и Метохија)
259. Љиљана Т. /САД/ - 500 €
260. Борис Д. /Србија/ - 300 дин.
(за вртић у Ораховцу)
261. Ана П. /Србија/ - 500 дин.
262. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
263. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10
264. Дејан Д. /САД/ - $ 25
265. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 €
266. Зоран П. /Аустралија/ - 30 €
267. Александар С. /Аустрија/ - 50 €
268. Анкица Д. /САД/ - $ 25
269. Бранислав К. /Србија/ - 455 дин.
270. Сава С. /Србија/ - 500 дин.
271. Огњен В. /Србија/ - 1.000 дин.
272. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин.
273. DOO MYTRENDYPHONE /Србија/ - 12.000 дин.
(Пројекат ''Тројка из блока'' у Кладову)
274. Саша Ц. /Француска/ - 10 €
275. Душко Ц. /Канада/ - $ 100 CAD
276. Делије Њујорк /САД/ - $ 24
277. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 200 CHF
278. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 €
279. Далибор Ш. /Финска/ - 50 €
(Пројекат Крајина)
280. Горан Р. /Србија/ - 50 €
281. Слободан М. /Србија/ - 300 дин.
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282. Иван Л. /Србија/ - 3.000 дин.
283. СМС 7763 - Теленор /Србија/ - 49.717 дин.
284. Мила /Шведска/ - 25 €
(Пројекат Косово и Метохија)
285. Милош П. /Сингапур/ - 10 €
(Пројекат Косово и Метохија)
286. Борис В. /Немачка/ - 15 €
287. Далибор В. /Шведска/ - 20 €
288. Срђан Л. /Шведска/ - 50 €
289. Младен Р. /Норвешка/ - 25 €
290. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 100 CHF
291. Лука Ј. /САД/ - $ 25
292. Саша С. /САД/ - $ 30
293. Синиша П. /САД/ - $ 50
294. Небојша С. /Велика Британија/ - 100 €
295. Јованче Т. /Швајцарска/ - 50 €
296. Ђорђе Ђ. /Финска/ - 100 €
297. Бранкица П. /САД/ - $ 25
298. Анонимно /Србија/ - 2 €
(за породицу Томић)
299. Н. Корица /Немачка/ - 20 €
300. Анонимно /Канада/ - 100 €
(Пројекат Косово и Метохија)
301. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF
302. Ненад и Кристина А. /Швајцарска/ - 50 CHF
303. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
304. Горан О. /Словенија/ - 100 €
305. Данијела Ш. /Канада/ - 20 €
306. Александар Т. /Канада/ - $ 25
307. Зоран М. /САД/ - $ 100
308. Андреја С. /САД/ - $ 100
309. СМС 7763 - Телеком /Србија/ - 110.800 дин.
310. Никола Ш. /Шведска/ - 30 €
311. Владимир Д. /САД/ - 50 €
312. А. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
313. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
314. В. А. М. 99 /Швајцарска/ - 25 CHF
315. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
316. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
317. A. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
318. Надица П. /Швајцарска/ - 20 CHF
319. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF
320. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
321. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF
322. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF
323. Сербоси /Канада/ - $ 305 CAD
ПРИКУПЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ У ЈУНУ: 26.845 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за јун 2015. године
Почетно стање – 31.05.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ за породицу Ђорђевић, Штрпце - грађевински материјал
Помоћ породицама Милетић, Јанџиковић, Симоновић и Казић на КиМ
Помоћ за реконструкцију фарме крава и телади на КиМ - 1. део
Помоћ за породицу Вранић, Београд - мајстори и изградња куће
Помоћ породицама на Косову и Метохији - трактор, веш машина, гар.врата
Помоћ за породицу Бабић, Прибој - материјал и мајстори за купатило
Помоћ за породицу Родић, Нови Сад - материјал за купатило
Помоћ за породицу Родић, Лединци - столарија за купатило
Помоћ за породицу Сретеновић, Г.Милановац - опремање купатила, мајстори
Помоћ за породицу Обрадовић, Рашка - грађевински материјал
Помоћ породицама у Рашкој и годишња чланарина у ХО Стара Рашка
Помоћ за породицу Јелић, Сурчин - набавка фрижидера
Помоћ за породицу Крсмановић, Обреновац - опрема за наводњавање, мат.за пластеник
Помоћ за породицу Јоксимовић, Крагујевац - храна и хигијена
Помоћ за породицу Стевановић, Лучани - материјал за купатило
Помоћ за породицу Милић, Ужице - 1. део
Помоћ за породицу Миливојевић, Бањалука, Р.Српска - грађевински материјал
Помоћ за породицу Хрвачанин, Приједор, Р. Српска - куповина краве
Помоћ за породицу Умићевић, Бањалука, Р.Српска - мајстори за доградњу куће
Помоћ за породицу Никочев, Бањалука, Р.Српска - тример и грађевински материјал за кућу
Помоћ за породицу Јокић, Лопаре, Р.Српска - ел.инсталације на кући
Помоћ за породицу Окиљ, Соколац, Р.Српска - храна и хигијена
Помоћ за породицу Михајловић, Угљевик, Р.Српска - храна за децу у школи
Oперативни трошкови
Трошкови турнира Тројка из блока (захвалнице, превоз и регистрација)
Набавка компјутерске опреме за СЗС канцеларију - 1. део
Трошкови турнира Тројка из блока у Прибоју
Таксе и накнаде за признавање жига пројекта Тројка из блока
Трошкови турнира Тројка из блока у Панчеву
Трошкови штампања плаката Тројка из блока и СМС број
Трошкови турнира Тројка из блока у Борчи
Трошкови турнира Тројка из блока на Ада Хуји
Трошкови набавке донаторских кутија за прикупљање донација
Набавка продужног кабла за турнир Тројка из блока
Трошкови обиласка породица Милић из Ужица и Сретеновић из Лучана
Трошкови израде захвалница за спонзоре турнира Тројка из блока
Трошкови пута у Прибој (обилазак породица)
Трошкови пута у Прибој и Ужице (обилазак породица)
Трошкови израде постоља за донаторске кутије
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Чикагу
Трошкови израде СЗС мајица за турнир Тројка из блока у Чикагу
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
Трошкови плата запослених
Обавезни намети државе на плате запослених
Трошкови закупа канцеларије у Београду
Трошкови књиговодства у Србији
Трошкови закупа магацина у Београду
Трошкови комуналија канцеларије у Београду
Годишњи трошкови регистрације организације и закуп сервера
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Трошкови сервера за слање електронске поште
Трошкови маркетингшке кампање
Интерни трансфери новца
Трансфер новца из САД у Србију
Трансфер новца из Аустрије у Р.Српску
Трансфер новца из Аустрије у Србију
Крајње стање – 30.06.
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РСД
3.181.550
994.944
0
-3.817.984
-850.000
-850.000
-739.000
-507.230
-375.000
-169.503
-76.136
-43.013
-37.370
-36.000
-30.000
-26.990
-20.120
-20.000
-19.622
-18.000

-549.976
-76.186
-54.618
-47.340
-36.860
-32.000
-24.480
-16.600
-15.000
-7.980
-6.664
-5.000
-4.900
-3.923
-3.450
-3.300

-3.140
-101.581
-62.624
-26.400
-8.400
-6.000
-3.530

КМ
1.918
240
0
-20.089

ЦХФ
37.176
1.225
0
0

ЕУР
369
5.425
0
0

УСД
3.883
8.354
-67
0

ЕУР
16.759
4.594
-122
0

-11

-9

-1.955

-786

-9

-1.255
-634
-17

-77

-7.440

-6.872
-2.400
-1.210
-1.063
-650
-324
-130
-371

-93
-182
-97

-11

-39

-165
-24
-20

-10
864.543

19.490

0

0

0

-500
-17.200

10.215

-10.000
-7.200
3.245

19.490
864.543
673.077

1.187

38.390

5.786
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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
Швајцарска
Немачка
Канда

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
95

Месечни извештај за јун 2015.

66
29
19

19

Аустрија
Аустралија
Република Српска
Шведска
Велика Британија
Остале државе
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17
11
9
5
35

52

Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2015. години

Број примљених донација у 2015. години

Месечни извештај за јун 2015.
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за јун од 2006. – 2015. године

Број примљених донација за јун од 2006. – 2015. Године
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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.
7. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339
BLZ: 32000
Post code: 1030
City: Wien
Country: Austria

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

IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe

3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Динарски рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71
BancaIntesa, Београд

8. Рачун у Републици Српској:
КМ рачун: 5688061340001652,
Банка Српске, Бања Лука

5. Девизни рачун у Србији:
IBAN:RS35160005080002381269
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE
Banca Intesa, M.Popovica 7b,
11070 Novi Beograd, Serbia

9. Девизни рачун у Републици Српској:
IBAN: BA395688061200002134
SWIFT: BАLVBA22
Customer: Srbi za Srbe
Bank: Banka Srpske,
Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka

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

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
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„Плава гробница“ – Милутин Бојић
Стојте,галије царске! Спутајте крме моћене!
Газите тихим ходом!Опело гордо држим у доба
језе ноћне, над овом светом водом.
Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата,и на мртве
алге тресетница пада, лежи гробље храбрих, лежи
брат до брата.
Прометеји наде, апостоли јада.
Зар не осећате како море мили,
Да не руши вечни покој палих чета?
Из дубоког јаза мирни дремеж чули,
А уморним летом зрак месеца шета.

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!
Месечни извештај за јун 2015.
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