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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Можемо слободно рећи да је месец јун био месец
Тројке из блока. На чак девет локација, више него
успешно спроведена су ова спортско-хуманитарна
окупљања. Поред тога истичемо и бројне активности
чланова и пријатеља организације широм дијаспоре.
Завршен је током јуна и велики пројекат обнове куће
на Косову и Метохији, а помогнуто је око двадесет
вишедетних породица према раније утврђеном плану
и то скоро у свим крајевима бивше Југославије.
На нашој светој земљи, омогућили смо
породици Стојковић да настави животну борбу, али у
много лепшим условима. За ову породицу из
општине Ново Брдо завршено је комплетно
реновирање куће, а вредност целокупног пројекта
износила је 874.250 динара.
Још једној вишедетној породици, обезбедили
смо безбрижније услове за одрастање најмлађих.
Овај пут на Палама у Републици Српској, купљена је
комплетна кућа са имањем за породицу Мандић, која
броји четворо малишана. Вредност овог пројекта
износила је 19.263 км. Такође у Р. Српској,
обезбеђена је помоћ за још једну породицу. За
Јефтиће из околине Власенице, који имају четворо
деце, набављен је грађевински материјал за наставак
изградње куће у вредности 1.168 км. Обављена је
информативна посета породици Самарџић из
Невесиња која има четворо деце и која ће бити у
плану за помоћ у најскоријем року.
Велика традиционална Васкршња акција на
подручју Крајине успешно је започета. Први део
посете и испоруке помоћи спроведен је на подручју
Далмације. Том приликом посећено је седамнаест
породица, а помоћ је стигла за четрнаест. Вредност
испоручене помоћи износила је 14.800€. Том
приликом помогнуто је и удружење „Жене косовске
долине“, набавком материјала за обнову школских
просторија.
Током јуна успели смо да стигнемо и до
Црне Горе и да испоручимо помоћ за породицу
Горановић коју чини самохрана мајка са четворо
деце. За потребе породичног посла који је ова
породица покренула, купљена је машина за
прављење мини крофни у вредности од 1.300€.
На подручју уже Србије помогнута је једна
породица и обављена информативна посета код две
породице.
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Велики пројекат проширења стамбеног простора
завршен је за породицу Вучетић из Земуна која броји
петоро деце. Вредност радова износила је 252.350
динара. У јужним крајевима посећена је породица
Јуришић код Пирота која има четворо деце. У
Падинској скели обишли смо породицу Живковић у
којој живи петоро малишана.
Месец јун био је месец Тројке из блока. Као
на траци, ређали су се турнири широм света и широм
Србије и Републике Српске. На северноамеричком
континенту прво је одржан турнир у Њујорку где је
сакупљено 1.316$, а након тога и у Чикагу где је
прикупљено 6.040$. У Европи прво је одржан
турнир у Линцу где је прикупљено 3.136€. Након
тога у Немачкој, тачније у Дуизбургу и Дизелдорфу
где је укупно скупљено 809€. А на турниру у
Швајацарској у Ромонту је стигло 2.578 цхф од
учесника.
Први пут је организован турнир у Бања
Луци, где је прикупљено око 625км. Након тога
одржана су и два турнира у Србији. У Новом Саду
прикупили смо 247.520 динара, а затим у 23. Блоку
на Новом Београду 43.360 динара и на Павиљоним
95.160 дин. На још једној кошаркашкој добротворној
манифестацији „Кош за срећу“ прикупљено је
270.000 динара, који ће бити донирани нашој
организацији од стране организатора.
Од активности широм дијаспоре издвајамо
дружење у Грацу, окупљање у Аугсбургу где је
скупљено 602€, посету Свесрпском самиту у Цириху
где је на наш рачун пристигло 544 цхф, посету
фестивалу у Леоберсдорфу где је добијено 320€
донација и на крају хуманитарни пикадо турнир у
Аустралији где су наши чланови сакупили 358
аустралијских долара.
Свесни смо из дана у дан тешке ситуације у
којој се налазе вишедетне породице како у Србији,
тако и у осталим крајевима бивше државе.
Наставићемо да чинимо све што је у нашој моћи како
би показали нашим сународницима да нису
заборављени и препуштени сами себи. Захваљујемо
се свима који из месеца у месец пружају несебичну
подршку нашем раду, јер само заједничким снагама
можемо наставити борбу за боље сутра наших
најмлађих.
С поштовањем,
Скупштина организације
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Стојковићи у
новој кући

Хуманитарна организација Срби за Србе
обавештава донаторе из целог света да је током маја
завршен велики пројекат обнове куће за породицу
Стојковић из села Извор, општина Ново Брдо, на
Косову и Метохији. Први пут смо помогли
Стојковићима у склопу Божићне акције 2014.
године. Јагош и Данијела подижу два сина,
Андрију (4) и Луку (2), и помоћ коју су примили
2014. само је открила у коликим проблемима живе и
са каквим се проблемима се боре. У сарадњи са
огранком Serbs for Serbs Canada који су покренули
кампању под називом "In Time For Bozic 2016",
Хуманитарна организација Срби за Србе покреће
пројекат помоћи породици Стојковић.

Мајка Данијела са синовима Андријом и Луком у мају
2016. године

За грађевински материјал, намештај, белу технику,
врата и прозоре, како би се обезбедили најосновнији
стамбени услови за бољи живот, а да би се
Стојковићима иоле побољшали услови живота у
кући, уложено је 874.250 динара.
Трудна Данијела са сином Андријом у
јануару 2014. године
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Стојковићи у
новој кући
Живот на Космету данас за Србе није нимало лак, а
Стојковићи сада ипак имају неку наду. Велики
пројекат обнове њихове куће обновио им је и веру у
људе, и сада знају да у целом свету живе добротвори
доброг срца који ће учинити све да им помогну.

Породица Стојковић из села Извор у обновљеном
дому

Андрија Стојковић у новом купатилу

Срби за Србе са Стојковићима у будућој дечијој соби

Домаћин Јагош са породицом упућује велику
захвалност свим донаторима широм света на
помоћи коју су упутили његовој породици
Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује
донаторима из целог света и позива све људе добре
воље који су подржљли пројекат помоћи
Стојковићима. Вратили смо осмехе на лица Андрије
и Луке, јер - ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ.
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СЗС у посети
Самарџићима
Водовод није стигао у место где живи породица
Самарџић, тако да се уз помоћ чатрње снадбевају са
водом. Најстарији син ради при војсци у Билећи,
тако да укупна примања са платом најстаријег сина
су око 430 евра, од тога отплаћују кредит месечно 80
евра, који су подигли за набавку једног дела
грађевинског материјала. Не примају никакву
додатну помоћ.

Током
маја
представници
Хуманитарне
организације Срби за Србе посетили су петочлану
породицу Самарџић из села Постољани код
Невесиња у Републици Српској. Чланови породице
Самарџић су самохрана мајка Жељка са синовима
Божом (25), Илијом (23), Лазаром (19) и ћерком
Јованом (14). Највећи проблем Самарџићима
представља становање у старој, оронулој кући, која
је од плафона па до земљаног пода у лошем стању и
неусловна је за живот. Породица је зато покренула
изградњу нове куће, тако да им је најпоребнија
столарија и грађевински материјал за завршетак
градње нове куће.

Веома лоше стање кухињског простора у кући
Мајка Жељка је тешко болесна, док је домаћин
преминуо од болести.
Самарџићи живе у веома лошим условима у старој
кући без купатила, где нема ни пода, само земља.

Самарџићи испред старе куће у којој тренутно
живе
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СЗС у посети
Самарџићима

Нова кућа која треба да се оспособи за живот
Самарџића

Тренутно стање унутрашњости нове куће
Самохрана мајка Жељка Самарџић са својом децом

Да би се Самарџићи уселили у нову кућу портебно је
поставити прозоре, врата, под, омалтерисати са
унутрашње стране, оспособити тоалет.
Инсталације за струју и воду су већ постављене у
новој кући. За наведене радове и материјал потребно
је прикупити око 5.000 евра.
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!

Пољски тоалет испод старе куће
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Васкршња
акција-Крајина
Преглед испоручене помоћи:

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су, у склопу велике Васкршње
акције, укупно седамнаест породица на подручју
Далмације.

- Тестера за сечење метала
- Половна балирка за сено
- Три кревета са душецима, ормани и дечији радни
столови
- Шпорет/котао за централно грејање целе куће
- Комбиновани фрижидер
- Две нове прикључне тракторске фрезе
- Половни трактор
- Овце тринаест комада
- Једна крава
- Један бик
- Грађевински материјал за санацију крова и услуга
мајстора
- Грађевински материјал за изградњу свињца
- Грађевински материјал за санацију влаге у кући
- Грађевински материјал за обнову школе у Риђану

Том приликом испоручена је помоћ за четрнаест
породица, док је за преостале три породице испорука
помоћи у припреми.
Такође посећено је и удружење „Жене косовске
долине“, са којим је остварена конкретна сарадња у
претходном периоду, а које смо помогли и овом
приликом.
Укупна вредност испоручене помоћи износи 14.800
€, а укупна вредност планиране помоћи износи око
20.000 €.

Мирослав Вученић са материјалом за
санацију крова куће
Акцију обиласка помогнутих породица започели смо
на подручју Далматинског Косова.
Прво је посећена породица Вученић, у месту
Звјеринац код манастира Лазарице, коју чине
родитељи Мирослав и Данијела и деца Шпиро (5
год) и Мирослава (9 год). Њима је обезбеђен
грађевински материјал за санацију крова, као и
услуга ангажовања мајстора у укупном износу од
700€.
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Васкршња
акција-Крајина

Срби за Србе са породицом Вученић
Недалеко од њих у месту Орлић посећена је бројна
породица Симић, у којој живе родитељи Здравко и
Мирјана и деца Романела (21 год), Ђурђа (19 год),
Јелена (14 год) и Сања (7 год). За ову вредну
породицу о којој смо чули само речи хвале за њихов
рад и труд, купили смо нову прикључну тракторску
фрезу у вредности од 1.000€.

Истовар материјла за сређивање школе у Риђану
Овог пута испоручен је грађевински материјал у
вредности од 500€.
Упознали смо се са свим текућим и будућим
пројектима који ће бити на велику корист целокупној
српској заједници са подручја Далматинског Косова.

Заједничка фотографија са породицом Симић
Након тога имали смо прилику да се упознамо са
чланицама удружења „Жене косовске долине“ које
су нам захвалиле за сву пружену помоћ од почетка
наше сарадње, као и за нову донацију у виду
грађевинског материјала за потребе оспосбљавања
старе школе у Риђану, која ће бити будуће седиште
свих њихових активности.
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Грађевинкси материјал уручен удружењу „Жене
косовске долине"
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Васкршња
акција-Крајина
За потребе даљег унапређења свог газдинства и
развоја сточарства, купљен је бик у вредности од
1.000€.

Балирка за сено уручена је породици Синише Сладоје

Заједничка фотографија са породицом Котараш

Срби за Србе са породицом Душана Сладоје
Следеће одредиште је био далеки Сињ, односно село
Лучани. Тамо су посећене две породице Сладоја.
Прву породица Сладоја коју посећујемо чине
родитељи Синиша и Ивана и деца Никола (10 год)
и Лука (8 год).
За њих смо наменили 1.000€ за куповину половне
балирке за сено.
Недалеко од њих живи друга породица Сладоја, у
којој живе Душан и Драгица са дечицом Луком (5
год) и Илијом (3 год).
На овој правој малој фарми животиња у пријатном
окружењу имали смо прилике да попричамо мало
ближе са овом вредном породицом.

Месечни извештај за јун 2016.

Намештај за дечију собу уручен је породици
Котараш
Акцију даље настављамо у Книну и околини. Прво
посећујемо породицу Котараш, у којој живе
родитељи Мирослав и Тина, са децом Николом (10
год), Нином (8 год) и Филипом (6 год).
С обзиром да као подстанари живе у кући пуној
влаге, решили смо да им помогнемо набавком
кревета са душецима, као и орманима и радним
столовима, а све за потребе најмлађих. Износ
испоручене помоћи био је 1.100€.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Васкршња
акција-Крајина
У селу Љубач код Книна, обишли смо породицу
Орловић, у којој живе родитељи Петар и Николина
са децом Денисом (10 год.), Данијелом (7 год.) и
Петром (2 год.). За њих је купљена професионална
машина за сечење метала у вредности од 900€, коју
ће отац породице Петар користити како би умногоме
развио посао којим се иначе приватно бави и од којег
издржава своју породицу.

Породици Брадаш ускоро ће бити уручена крава
После Котараша, стижемо до села Жагровић такође
недалеко од Книна. Ту смо посетили породицу
Брадаш, коју чине родитељи Дражен и Снежана и
деца Милица (12 год) и Јелена (10 год). План је да
се за њих ускоро купи и испоручи једна крава.

Део материјала за санацију влаге код породице
Марић

Машина за сечење метала обезбеђена је за породицу
Орловић

Месечни извештај за јун 2016.

Породица Марић испред свог дома

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Васкршња
акција-Крајина
У самом Книну долазимо до породице Марић, коју
чине родитељи Зоран и Гордана са ћерком Саром
(12 год). Велика влага у кући доста отежава живот
свих укућана.

Другог дана акције посетили смо неколико породица
са подручја Жегара. Прво смо дошли до породице
Бабић. Отац Милован живи са супругом и ћерком
Милицом (3 год) и бебицом од неколико месеци.

Молба од породице Марић била је да се помогне у
набавци грађевинског материјала за санацију
влаге. Материјал је испоручен непосредно пре
нашег доласка, а вредност помоћи износила је 900€.

За потребе даљег развоја сточарства, тачније узгоја
оваца, купљено је тринаест комада оваца у
вредности од 900€.

Грађевинкси материјал за будући свињац породице
Дамјановић
Следећа породица коју обилазимо јесте породица
Дамјановић из Голубића. Родитељи Давор и
Мирјана живе са ћеркама Сузаном (20 год) и
Сањом (16 год).
Пошто су се недавно због тешког живота и
недостатка посла вратили из Книна у Голубић, план
им је да крену озбиљније да се баве сточарством. За
почетак планиран је узгој свиња, па је за ту намену
купљен грађевински материјал у износу од 700€.

Испоручена крава за породицу Кљајић-Перић на
подручију Жегара
Помоћ за развој сточарства добила је и породица
Кљајић-Перић којој смо донирали 1.000€ за
куповину краве. Родитељи Сава и Снежана и деца
Дејан (8 год) и Лана (7 год) живе у овом скромном
домаћинству.
Трећа породица са подручја Жегара која је у плану за
најскорију помоћ, јесте породица Ћосо коју чине
родитељи Ненад и Марија и деца Јелена (9 год) и
Младен (3 год).

Стадо оваца породице Бабић бројније је за још 13
оваца

Месечни извештај за јун 2016.

За њих је предвиђена донација од 1.000€ као помоћ
при куповини половне фрезе са приколицом.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Васкршња
акција-Крајина
Након тога посећујемо и породицу Штрбац.
Породицу такође знамо већ доста дуго, а у
домаћинству живе родитељи Небојша и Сузана и
деца Јелена (17 год), Милица (16 год), Лазар и
Марија (15 год). У току је набавка машине за
гравирање односно израду сувенира на специјалним
каменим плочама. Вредност поменуте машине
износи 2700€. Претежно ће се израђивати сувенири
за потребе наших цркава и манастира широм
Далмације, а надамо се да ће ови јединствени и
занимљиви сувенири наћи свој пут и до осталих
храмова СПЦ широм Балкана.
Породици Ћосо планирана је набавка фрезе са
приколицом

Заједничка фотографија са породицом Штрбац

Трактор за породицу Вујасиновић
Поново смо били активни на подручју Кистања и
околине где смо посетили две породице које смо
раније помагали и обезбедили значајну помоћ, која
ће им значајно помоћи да се економски осамостале и
учврсте. Прво смо посетили породицу Вујасиновић
коју чине родитељи Далибор и Николина и деца
Анђелина (9 год) и Јован (5 год).
За ову вредну и радну породицу обезбедили смо
половни трактор у вредности од 3.000€. Трактор
који је обезбеђен биће на корист и манастиру Св.
Недеље у Оћестову, пошто отац породице Далибор
већ дуже време активно помаже братству овог
манастира.

Месечни извештај за јун 2016.

Шпорет/котао за грејање целе куће породице
Суботић
Следећа породица коју смо успешно помогли је
породица Суботић из Ервеника.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Васкршња
акција-Крајина
У породици живе родитељи Ђорђе и Николина са
децом Анђелом (18 год.), Душаном (14 год.) и
Мирјаном (10 год.). Због запослења оца Ђорђа и
школских обавеза деце, већи део времена проводе у
кући недалеко од Книна. Из тог разлога обезбеђен је
специјални шпорет/котао за грејање целе куће у
вредности од 900€.

Последња породица која је помогнута на подручју
Далмације била је породица Млађен из једног
удаљеног села код Ервеника. Породицу чине
родитељи Слободан и Јелена и деца Снежана (20
год.), Силвана (14 год.) и Сања (8 год.).
Још једна вредна и радна породица, којој смо
омогућили да својим радом побољшају економски
положај и својој деци обезбеде сигурнију будућност.
Испоручена је тракторска фреза у вредности од
900€.

Породици Кнежевић уручен је комбиновани
фрижидер
Даље нас пут води до Отон поља и усамљене
породице Кнежевић. Ову породицу чине родитељи
Предраг и Бранка са дечицом Кристином (5 год.) и
Наталијом (2 год.).
Тешке услове у којима живи ова породица,
покушали смо да побољшамо набавком једног
комбинованог фрижидера у вредности од 300€.

Срби за Србе у порти манастира Оћество
Имали смо поново прилику да посетимо велике
светиње Далматинског краја као што су манастир Св.
Недеље у Оћестову, манастире Лазарицу и Крку, као
и једну од најстаријих цркава на подручју Далмације
цркву св. Ђорђа у Пађенима.
Помоћ преосталом српском живљу у Крајини, са
освртом на подручје Далмације је од великог значаја.
Посебно је значајно притећи у помоћ младим
породицама и породицама које имају већи број
малолетне деце, како би Српски народ на том
подручју имао и најмању шансу да опстане у
времену које је пред нама.

Тракторска фреза испоручена је породици Млађен

Месечни извештај за јун 2016.

Очекује нас ускоро наставак Васкршње акције
помоћи Српском народу широм Крајине, стога
позивамо све људе добре воље да помогну сходно
својим могућностима, како би планирана помоћ
нашим сународницима била брзо спроведена у дело.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС помогли
Јефтиће

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
из Републике Српске обишли су и помогли
претходног викенда шесточлану породицу Јефтић,
која живи у селу Јефтићи удаљено 10 километара од
Власенице. Глава породице Цвијетин са супругом
Драганом има четири сина, Митар (15), Славољуб
(13), Жељко (11) и најмлађи Марко (8). Тренутно
живе као подстанари у старој кући код Цвијетиновог
брата, тако да им је обезбеђен грађевински
материјал у вредности од 1.168 КМ за наставак
радова на њиховој новој кући.Породица Јефтић
тренутно живи у двије просторије куће која је у
посједу Цвијетиновог брата и у лошем је стању,
тачније пред рушењем је. На свом дјелу земље
недалеко од тренутне куће гдје живе, Цвијетин је
озидао један спрат нове куће и он стоји у зидинама
као што се види на фотографијама.

Месечни извештај за јун 2016.

У међувремену снашао се за половну столарији и
зато се обратио за помоћ у грађевинском материјалу
за изливање плоче за који нема новчаних средстава.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС помогли
Јефтиће
Већ су се требали иселити, али нису јер немају гдје.
Цвијетин каже да му је само излити плочу и ставити
столарију да усели, јер можа изаћи из братове куће у
којој је тренутно са породицом.

Жељко такође има нарушено здравље и за њега
имају примање од 80КМ и пакет са пеленама. Поред
свих ових проблема и велике беспарице Цвијетин је
успјео да озида спрат куће (6m x 4,5m), столарију је
купио, само је фалио материјал за плочу који му je
обезбједилa Хуманитарна организације Срби за
Србе.
Домаћин Цвијетин ће убрзо да позове пар пријатеља
који ће му помоћи да заједно са синовима напокон
излију плочу и омалтају кућу.А сам ће да обезбједи
грађу за кровну конструкцију тако да ће убрзо да се
пресели у свој скромни дом.

Код Јефтића нико није запослен тако да немају
стална примања, Цвијетин иде у оближњу пилану да
ради као нека врста испомоћи за дневницу. Кућа у
којој живе је неусловна за живот, са двије просторије
и купатилом у које није пријатно ући.

Велику захвалност упућујемо нашим донаторима
великог срца који су својим добротворним
прилозима омогућили Јефтићима почетак радова и
надамо се ускоро пресељење у њихову нову кућу.

Дјеца путују до школе 10 километара, некад
аутобусом, пјешке, стопају... једноставно се сналазе
за превоз. Митар и Славољуб иду у седми разред
основне школе у Власеници, Жељко је трећи, а
Марко други разред. Митар је пропустио двије
године школовања због здравствених проблема,
Имао је пар операција због сплета цријева тако да је
тек седми разред.

Месечни извештај за јун 2016.
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Мандићи
добили кућу

Прича породице Мандић са Пала у Републици
Српској је једна од тужних прича четворо деце
којима смо улепшали године које долазе.
Александар (18), Алксандра (17), Јелена (16) и
Анђела (6) од сада ће живети у новом дому.
Подсетимо се тешке животне приче њихове мајке
Сњежане која је имала несрећан први брак. Њен
благослов било је троје деце које је храбро водила
кроз живот упркос физичком малтретирању којем је
била изложена.
Љубав према деци и жеља за бољим животом њених
троје малишана, допринела је тешкој одлуци да
остави супруга и да оде са децом на Пале, код свог
оца који их је примио и дао им поткровље мале
кућице, која је, до куповине нове куће, била једино
уточиште породици.

Не предавајући се, мајка Сњежана се храбро борила
радећи да би прехранила децу, а након одређеног
времена почела је живети у заједници са Раденком
Ћосовићем, са којим има кћерку Анђелу. Изузетно
вредна породица преживљавала је годинама од
дневница које су зарађивали Сњежана и Раденко, али
и њихова деца берући сезонско воће, цепајући дрва,
те радећи бројне друге тешке послове, те су тако
побеђивали бројне недаће.

Породица располаже са укупно 1.300 м2 земљишта
Велику пожртвованост ове породице увидели су и
наши чланови у Републици Српској, те су
организовали ,,Тројку из блока“ која се одржала
27.09.2015. године, на којој је прикупљено 1 047 КМ
и 30 еура. Након објављене приче на нашем сајту, у
помоћ су притекли и наши донатори, те је њиховом
свесрдном помоћи и донацијама купљена кућа у
близина Пала, у мјесту Подвитез, вредности 19 263
КМ.

Месечни извештај за јун 2016.
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Мандићи
добили кућу
Уједно, породица располаже са укупно 1.300 м2
земљишта. За сваку похвалу је чињеница да су већ
узорали део парцеле и посејали поврће за себе али и
за продају.
Захваљујући несебичној помоћи, тужна прича имала
је срећан завршетак акције, а ми смо сигурни да ће
сада, својим трудом и радом, самостално остварити
још веће резултате.

Најмлађи и најсрећнији чланови испред нове куће
Захвалност породице и осмеси на лицима деце не
могу се описати речима.
Анђела ће ускоро имати своју собицу

Месечни извештај за јун 2016.

Ми се надамо да ће ово бити почетак бољег живота
породице и да ће деца живети мирнији и срећији
живот, јер су она НАША БУДУЋНОСТ.
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Помогниути
Вучетићи

Претходног
викенда
чланови
Хуманитарне
организације Срби за Србе посетили су
седмочлану породицу Вучетић из Земуна.
Породицу Вучетић коју чине родитељи Александар
и Адриана, са петоро дивне деце - Константин (13),
Димитрије (11), Касијана (8), Елена (3) и најмлађи
Стефан, који је тек напунио годину дана, посетили
смо први пут почетком маја и договорили
грађевинске радове на проширењу стамбеног
простора. Скоро половина средстава за помоћ
Вучетићима прикупљена је на турниру „Тројка из
блока" који је одржан у Земуну. Укупна вредност
материјала и радова износила је 252.350 динара.

Радови на замени кровне конструкције и зидању
дечије собе

Мајка Адриана са децом испред нове дечије собе

Изглед куће приликом прве посете породици у мају
2016. године

Месечни извештај за јун 2016.
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Помогниути
Вучетићи
Од радова код породице Вучетић урађено је
следеће: замењена кровна конструкција и цреп,
улазна ПВЦ врата, од постојеће терасе озидана је
дечија соба, постављена су два ПВЦ прозора (у соби
и изнад улазних врата), у новој соби је разведена
струја, равнајући слој, ламинат и гипсарски радови.

Срби за Србе са породицом Вучетић испред
дограђеног породичног дома
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.

Нова соба за мале Вучетиће

Мајка Андриана са децом Димитријем, Стефаном,
Еленом, Константином и Касијаном

Месечни извештај за јун 2016.
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„Свесрпски
самит“- Цирих
Представљен је и нов начин донација, путем СМС
порука по први пут на једном догађају у
Швајцарској.
Слањем текста SZS 15 на 339 донирате 15
франака Хуманитарној организацији Срби за Србе.
Висина донације може да износи од 1 до 99
франака. Поред тога, упознали смо велики број
привредника из Србије, Републике Српске и
Швајцарске са свим активностима на глобалном
нивоу. Привредници из свих наведених крајева су
жељни сарадње са нашом организацијом.

У Швајцарској се по први пут одржао сајам српских
привредника Швајцарске, „Свесрпски самит” 3. и 4.
јуна у Диетикону код Цириха.
Покровитељи овог догађају су Министарство
иностраних послова Републике Србије и
Привредне Коморе Србије, а уз благослов СПЦ и
подршке Ер Србије. Хуманитарна организације
Срби за Србе била је присутна на сајму, на велику
радост редовних донатора, а исто тако и нових који
су имали прилику да се упознају са радом
организације.
Током сајма прикупљене су донације од укупно 544
швајцарска франка.

Oво је исто била прилика да се шири прича првог
спортско-хуманитарног догађаја које Срби за Србе
организује у Швајцарској. А то је „Тројка из блока”
у граду Ромонт-у. Одређен број људи је том
приликом предложио одржавање „Тројке из блока” у
региону града Цириха како би тиме привукли велику
број наших суграђана који раде и живе на том
подручју. Срби за Србе ће покушати да преузему
потребне мере да би се организовала „Тројка из
блока" у наредном периоду у региону града Цириха.
После првог Свесрпског самита, Хуманитарна
организација Срби за Србе са великим нестрпљењем
очекује идућу годину како би била присутна на овом
важном догађају.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за јун 2016.
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Хуманитарно
дружење
Хуманитарна организација Срби за Срби је такође
имала част да присуствује на прослави. Обезбеђено
нам је место у хали где смо поставили наше флајере,
заставе и донаторску кутију. Мало по мало су нам
људи прилазили и тражили разговор са нама. Било је
и познатих лица које смо имали прилику упознати са
ранијих прослава.

У суботу, 11.06.2016. у Аугсбургу је одржано „2.
фолклорно вече Дрине“ чији је домаћин био КУД
Дрина из Аугсбурга.
Гости који су дошли да уживају у песмама и играма
млађих и старијих фолклораша испунили су халу до
последњег места. Редом су наступала деца на бини и
показала својим корацима и гласовима да српска
дијаспора није заборавила своје обичаје и корене.
КУД „Југос“ и СКУ „Растко“ из Минхена, СКУ
„Свилен конац“ из Инголштата, СКУД „Младост“
из Розенхајма, КУД „Свети Сава“ као и домаћин
КУД „Дрина“ из Аугсбурга својим наступима
допринели су богатом програму те вечери.

Након првих плашљивих корака ка нама све више
деце нам је прилазило и заинтересовано посматрало
штанд са разним сувенирима. Вредно су нам
помагали да надувамо балоне и правилно поредамо
мајице и заузврат тражили балоне да би се играли.
Атмосфера је била одлична, искрени осмеси, топле
речи, подршка за наш рад, тако је текло цело вече.

Те вечери смо скупили 602 € донација. Хвала свим
добрим људима који су то вече донирали новац као и
деци која су нам помагала и својим осмесима и
речима које само деца могу да креирају улепшају
наш боравак. И велико хвала свим члановима
КУД „Дрина“ на позиву, гостопримству и дружењу
учинивши тако вече заиста прелепим.

Месечни извештај за јун 2016.
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СЗС у
Леоберсдорфу

Срби за Србе штанд на фестивалу у Леоберсдорфу
Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
из Аустрије присуствовали су 18. јуна на мултикултуралном фестивалу у Леоберсдорфу у
близини Беча, организованом од стране КУД
Младост из Леоберсдорфа.
Током богатог програма, који су употпунила српска
културно умјетничка као и друга друштва која су
представила традиције из разних делова света, у
донаторској кутији прикупљена је новчана помоћ од
320 евра.

Овом приликом упућујемо захвалност свим људима
добре воље који су својим присуством и прилозима
подржали рад Хуманитарне организације Срби за
Србе, а посебну захвалност упућујемо пријатељима и
домаћинима фестивала из КУД Младост из
Леоберсдорфа на указаном гостопримству.

Последње припреме најмлађих учесинца
Сви присутни су имали прилику да се уз пријатан
разговор информишу о раду организације на штанду
Срби за Србе.

Месечни извештај за јун 2016.
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Ново дружење
у Аустрији

Велика посећеност на прослави

Као и прошле године чланови Хуманитарне
организације Срби за Србе су били присутни 25.
јуна на прослави годишњице КУД-а Свети Сава из
Граца.
Поред богатог програма од стране разних српских
културно-умјетничких друштава сви гости су имали
могућност да се упознају са организацијом и
донирају у сврху помоћи српским породицама.
Поред могућности информисања о раду организације
присутни су могли да обогате своје ормаре
истинским мотивима куповином мајица из наше
хуманитарне продавнице.

Месечни извештај за јун 2016.
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Нови пикадо
турнир

У суботу 25. јуна представници Хуманитарне
организације Срби за Србе у Аустралији одржали
су први хуманитарни пикадо турнир у Мелбурну,
за помоћ социјално угроженим вишедетним
породицама из Републике Српске.

Захваљујемо се свим добрим људима што су дошли,
задовољни смо резултатом, али се надамо да ће
идући турнир имати већи број учесника и
посетилаца.

Победнику Дејану Алексићу уручена је корпа
производа из Србије. На турниру је прикупљено 358
аустралијских долара.

Дејан Алексић - шампион првог хуманитарног пикадо
турнира у Аустралији
Посебну захвалност на прелијепој торти и колачима
упућујемо Rose Topic, као и парохији СПЦ у
Рокбанку, цркви Свете Петке на коришћењу сале.

Месечни извештај за јун 2016.
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„Тројка из
блока“-Њујорк
Велику подршку током читавог трајања турнира
добијали смо од локалних становника овог дела
Њујорка који су учешћем и дружењем са нашим
представницима показали велику солидарност са
акцијом коју смо организовали.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ из
Сједињених америчких држава започели су
традицију и уписали у историју 21. мај 2016. године
када је у Њујорку по први пут одржан спортскохуманитарни турнир ТРОЈКА ИЗ БЛОКА.
Учињен је велики корак напред у прикупљању
помоћи за угрожене српске породице широм
Балкана, а свакако да је најбољи доказ овај сјајан
догађај који спаја хуманост и спорт као ниједан
други.

Чланови ХО „Срби за Србе“ из Њујорка

Прва Тројка из блока у Њујорку имала је све
одлике добро организованог интернационалног
кошаркашког турнира. Са нама су били и млади и
старији такмичари, породице, спортисти, комшије и
посетиоци из других њујоршких делова града.

Место одржавања првог турнира ТРОЈКА ИЗ
БЛОКА у Њујорку било је смештено на
кошаркашким теренима Св. Никола у Харлему,
делу града који се сматра својеврсним храмом
уличне кошарке. Представницима организације
Срби за Србе из Њујорка придружили су се и
чланови организације из Чикага и Вашингтона.

Месечни извештај за јун 2016.

После три рунде шутирања тројки, победника
турнира одлучивао је последњи шут, у којем је
прецизнији био Немања Јокић и који је освојио
прво место. Један поен мање имао је Никола
Јосиповић из Чикага, док је треће место освојио
Сава Весић, који нас је такође импресионирао са
отпеваном химном Боже правде на самом почетку
турнира.
Укупно је прикупљено 1,316 долара донација
након завршетка турнира.
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„Тројка из
блока“-Њујорк
Након завршетка турнира, већа група чланова,
волонтера и пријатеља организације Срби за
Србе посетила је рушевине недавно изгореле цркве
Св. Саве у Њујорку.
Степен уништења цркве који смо затекли је био
невероватно тежак за све нас, али верујемо да ће се
уз Божију помоћ ова светиња ускоро обновити и
подићи из пепела. Дружење смо наставили у
познатом њујоршком ресторану ''Кафана'', која је
уједно била и спонзор тунира Тројка из блока.

Тренутно стање цркве Св. Саве у Њујорку

Чланови и пријатељи Хуманитарне организације
Срби за Србе испред цркве Св. Саве
Много времена и енергије је утрошено у
организовање првог по реду турнира Тројка из
блока у Њујорку, у нади да ће постати
традиционалан и да ће барем једном годишње
окупљати Србе из тог града око једне сјајне
хуманитарне идеје.

Месечни извештај за јун 2016.
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„Тројка из
блока“ у Н.Саду
ЈКП Тржница и ПИП Д.О.О спонзорисали су
турнир са по 50.000 динара, Кућа кобасице са
10.000 динара и господин Ђорђе К. са 100 евра! Уз
подршку техничких спонзора хале СПЕНС,
Медиаплеја, Санса, Младе српске снаге и руског
ресторана Руска трпеза, може се приметити да се
Нови Сад још једном подигао и ујединио у борби
против сиромаштва!

28. маја испред хале СПЕНС у Новом Саду одржан
је четврти по реду спортско-хуманитарни спектакл
„Тројка из блока" на коме је скупљено 247.520
динара за помоћ породици Страјнић из Каћа!
Самохрана мајка подиже и на прави пут изводи
петоро деце, и то је све постигла у кући која нема
основне услове за нормалан живот, али сада ова
храбра мајка зна да има велику помоћ од њених
комшија Новосађана!
130 такмичара скупили су 39.220 динара својим
пријавама на турниру, 5.100 динара скупили су
добри људи на првом новосадском хуманитарном
турниру у стони тенису и 81.000 динара скупили су
на хуманитарној журци студенти Студентског Дома
Слободан Бајић!

Препун плато испред СПЕНС-а, упркос врелом дану,
показао је велику жељу хуманих људи да помогну
ближњима у невољи. Док су се скупљали најбољи
новосадски тројкаши, уживали смо у звуцима трубе
и кларинета којим су нас увесељавали Душан и
Драган који су дошли из Републике Српске да
подрже Тројку из блока! Наши поносни спонзори
Аги Паста Авеј спремали су најукусније
италијанске пасте, а наши пријатељи из социјалног
предузећа Содара Филипус представили су
минералну воду који производе њихови чланови,
момци и девојке са посебним потребама.

Поздрав из Новог Сада!

Месечни извештај за јун 2016.
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„Тројка из
блока“ у Н.Саду
Сав приход са ова два штанда такође је урачунат у
укупну суму скупљену на турниру! Магија
хуманости, спорта и забаве освојила је плато испред
СПЕНС-а, а онда се зачуло инструментално
извођење химне Републике Србије, на труби и
кларинету, и било је уживо емитовано на нашој
званичној фејсбук страници Тројка из блока, на
задовољство тројкаша из целог света.

Са нама су се дружили и Васа Мијић, легенда
српске одбојке, Боре и Сале Л из ТХЦФ-а су
бринули о програму и музици, а домаћа подршка
били су им Емси Милица и плесна група Стајлс ен
Флејвас.

Окупљенима се обратио представник Хуманитарне
организације Срби за Србе и организатор
новосадских „Тројки", Ненад Муждека, који се
захвалио спонзорима, донаторима и техничким
спонзорима што подржавају пројекат помоћи
породици Страјнић, а посебно се захвалио
волонтерима, шутерима и гостима који су одвојили
време и дошли да проведу тропски дан у дружењу
под кошевима.
Преко 130 шутера борило се за пехар Тројка из
блока! Изједначена борба трајала је до самог краја,
сви су били изузетно расположени за тројке!
Најбољи међу најбољима на четвртом турниру у
Новом Саду били су Игор Вујчић – злато, Васа
Мијић – сребро и Немања Кумовић – бронза.

Представник ХО Срби за Србе Ненад Муждека
поздравља Новосађане

Прави победници турнира су Страјнићи, а посебно
најмлађи Стефан (12 година) и Јелена (14 година).
Њима и Јовани (16 година) и Душану (18 година) иду
средства скупљена на турниру у Новом Саду.
Њихова мајка Гордана и сестра Зора, која има 22
године и која се удала, сада ће моћи да рачунају на
помоћ која је дошла кроз спортско-хуманитарни
пројекат Тројка из блока. Њихова породица постала
је део наше породице и никада више неће бити сами!

И такмичење је почело…

Сребро, злато и бронза четврте новосадске Тројке

Месечни извештај за јун 2016.
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„Тројка из
блока“ у Линцу

Први турнир Тројка из блока на тлу Европске уније
одржан је у Аустрији 21. маја и то у Линцу, а
скупљено је невероватних 3.136 евра! Догађај од
изузетне важности за српску дијаспору почео је
пројекцијом документарног филма ,,Дјеца”, а у
донаторској кутији испред сале скупљено је 323
евра. Сјајан увод у дан хуманости, спорта и забаве
био је хуманитарни турнир у баскету 3 на 3, а од
пријава је скупљено 205 евра. У току манифестације
продавала се и храна и пиће и на овај начин
скупљено је 677 евра. Доста такмичара се пријавило
да са нама шутира тројке и од пријава хуманих
тројкаша скупљено је 355 евра!

Баскет као загревање за шутирање тројки
Дивна слика уједињене дијаспоре у којој је свако
допринео по мало и добили смо много за помоћ
социјално угроженим вишедетним породицама!
Наши поносни спонзори у Линцу подржали су
мисију Тројке из блока – Град Линц, Магистрат
Града Линца, Представништво Републике Српске
у Републици Аустрији, Српски клуб Видовдан,
онлајн платформа Вози.ме, Хемингвеј мјузик енд
џез бар, Еделвајс ресторан и кафе, 1389 стритвер,
Кафе Лав, Кафе Барфлај и Нинос барбер шоп.

Почетак и крај турнира у Аустрији обележила је
музика – на наступу КУД-а Острог скупљено је 50
евра, а на хуманитарном концерту који су одржали
Шкабо, Ујка Џо и Елдорадо скупљен је 491 евро!

Фотографија са Шкабовог наступа

Екипа стигла – Шкабо, Ујка Џо и Милош Симовић

Месечни извештај за јун 2016.

Хвала нашим поносним спонзорима, донаторима и
техничким спонзорима захваљујући којима смо
одржали успешан турнир у Аустрији. Магија Тројке
из блока осваја Европу!
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„Тројка из
блока“ у Линцу
Победници турнира у баскету 3 на 3 били су
Краљеви Мамбе, а победници првог аустријског
турнира у брзом шутирању тројки били су Мики
Матић (прво место), Милош Благојевић (друго
место) и Горан Селић (треће место). Честитамо
победницима и честитамо хуманим Србима из
Аустрије који су представили магију Тројке из блока
на најлепши могући начин!

Најбољи тројкаши у Линцу

Месечни извештај за јун 2016.
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„Тројке“ у
Немачкој
52 тројкаша свих нација су шутирали са нама, а
много заинтересованих је дошло да види спектакл из
блока у њиховом граду! Деца и старији, сложно као
један, уживали су у дружењу и учесвовали су у
мисији Тројке из блока! Шампион хуманости у
Дуизбургу био је Горан Врућинић који је као једини
поносни спонзор подржао турнир са 100 евра.

Тројка из блока је 26. и 28. маја била на првој мини
европској турнеји - Дуизбург и Дизелдорф угостили
су спортско-хуманитарни спектакл па је Немачка
постала друга земља Европске уније која је осетила
магију турнира!
Укупно 80 такмичара и неколико спонзора
допринели су да буде скупљено 809 евра!
Хуманитарна организација Срби за Србе заједно
са Денисом Арсићем, тренером КК Беобаскет из
Дуизбурга и Данијелом Ракојевићем, сарадником
Тројке из блока из Хамбурга, успешно је
организовала турнир са којег је уз роштиљ, добру
музику и много погођених тројки отишла у свет
слика уједињене дијаспоре која брине и не заборавља
своју отаџбину!

А шампион са 27 убачених тројки био је Никола
Јовановић, друго место освојио је Немац Simon
Rentz са 24 тројке, док је треће место припало Луки
Петронићу са погођеном тројком мање.

Поздрав из Дуизбурга!

Победници турнира у Дуизбургу са екипом Тројке из
блока

Месечни извештај за јун 2016.

Немачка турнеја настављена је два дана касније у
Дизелдорфу где је успешно организован турнир у
оквиру 20. Кошаркашког Европског Првенства
Српске Дијаспоре (КЕПСД).
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„Тројке“ у
Немачкој
Велики догађај који две деценије окупља српске
кошаркаше сада је добио још једну димензију и
показао да су љубитељи кошарке и истински
доброчинитељи!

Поздрав из Дизелдорфа!

Ратко Варда подржао је пројекат „Тројка из блока"
Сјајна екипа професионалних кошаркаша и аматера
окупила се да помогне социјално угрожене породице
са Балкана и у томе је успела! 28 шутера се
пријавило, а од којих су најбољи били Душан
Ђукић са 20 тројки, Владица Вукомановић са 19
тројки и поново на трећем месту Лука Петронић!

Победници турнира у Дизелдорфу!
Много више пријатеља на терену окупило се и
посматрало такмичење, и Тројка из блока је започела
још једну традицију!

Месечни извештај за јун 2016.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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4. „Тројка“ у
Чикагу

У суботу 4 јуна 2016. године преко 60 такмичара и
више десетина чланова и пријатеља Хуманитарне
организације СРБИ ЗА СРБЕ из САД окупило се
на кошаркашким теренима Парк Ветерана у
Чикагу, тачније насељу Лионс, у склопу четвртог по
реду спортско-хуманитарног тунрира ТРОЈКА ИЗ
БЛОКА који се већ традиционално одржава у овом
граду. Турнир је као по обичају почео са химном
Републике Србије, док су сви такмичари били
подељени у две групе. Уз добру музику и домаћу
храну, атмосфера је била и више него пријатна.
После две рунде, полуфиналисти су били познати и
право надметање у шутирању тројки је могло да
почне.

Месечни извештај за јун 2016.

Учешће на турниру је узело много такмичара који су
претходних година заузимали једна од три
победничка места, али ове године победнички пехар
је однео шеснаестогодишњи Никола Боројевић,
који је уједно поставио и нови рекорд турнира са
постигнутих 8 тројки за редом! Друго место припало
је Мирку Радоњићу, а треће је припало Душану
Вранешу. Упућујемо захвалност свим такмичарима,
гостима, пријатељима и спонзорима турнира који су
учинили да ова година буде најуспешнија до сада.
Укупно је прикупљено $6,040 донација на
турниру!
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4. „Тројка“ у
Чикагу

Месечни извештај за јун 2016.
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Нове „Тројке“
на Н. Београду
За пет година Тројка из блока изградила је и
реновирала преко 25 купатила и започела и завршила
много других пројеката који су омогућили здравије
одрастање најмлађих чланова угрожених породица.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ и због тога смо се
окупили по пети пут у блоку у коме је све почело, да
једни другима честитамо рођендан и да га
прославимо уз добра дела, добру кошарку и добру
музику!

29. маја у блоку 23 на Новом Београду, Тројка из
блока прославила је мали јубилеј – пет година од
како је 2012. године Хуманитарна организација
Срби за Србе започела овај јединствени спортскохуманитарни пројекат. Још један рођендански
турнир Тројка из блока, на коме се кроз шутирање
тројки и дружење на турниру, скупљала помоћ за
породицу Николић из Обреновца. 31.160 динара
скупљенa је од пријава 85 шутера, а поносни
спонзор ТК Газела подржала је пројекат помоћи
Николићима са 12.000 динара. На тај начин
скупљено је 43.360 динара за ново купатило за
Николиће!
Ова идеја која се родила 2012. прерасла је у светски
спектакл и постала је симбол хуманости, спорта и
забаве, постала је мисија која се бори за будућност
деце широм Србије и региона!

Наjвећи победник турнира у блоку 23 биће породица
Николић, а за њих, и за све нас, организовали смо и
други рођендански турнир! Тројка из блока се по
први пут преселила у други део Новог Београда и то
у Павиљоне – 7. јуна где смо наставили да се
дружимо и наставили да скупљамо помоћ за четворо
малих Николића којима је хитно потребно купатило!

Пет година са нама помаже угроженим породицама и
Шкабо из Београдског Синдиката, који је и овај
рођендан оплеменио својим стиховима, у чему су га
здушно бодрили момци из ТХЦ Ла Фамилије и
млади Анкл Џо. Боре и Стефан су се потрудили и
направили спектакл зачињен смехом, песмом и
позивањем присутних комшија и пријатеља да
пошаљу поруке на хуманитарни број 7763.
Одјекивала је Новим Београдом сјајна музика сјајно
расположеног диџеја Салета Л, а шутирали су и
навијали сви, од најмлађих, до најстаријих! Заједно
смо још једном показали да можемо помоћи! Плесна
група Флај и момци и девојке из Аги пасте,
употпунили су оно по чему је Тројка из блока већ
позната у целом свету – магију хуманости, спорта и
забаве!

Месечни извештај за јун 2016.
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Нове „Тројке“
на Н. Београду
Најбоља
српска
виолончелисткиња
Јелена
Михајловић, ученици основне школе, плесна група
Авангарда, диџеј Паја Коба33, велики пријатељ
пројекта, Трики и као домаћин на микрофону Стефан
из ТХЦ Ла Фамилије – спектакл у пуном сјају!

Поздрав од шампиона блока 23!

„Тројка“ у дворишту ОШ „Лаза Костић“
У дворишту ОШ ,,Лаза Костић” скупило се много
деце, омладине и старијих комшија који су дошли да
виде турнир који је настао међу њиховим зградама и
солитерима. Одушевљење је било потпуно и како је
дан пролазио трибине су се све више пуниле.
Сјајна забава о којој ће се причати до следеће године
добила је врхунац када су на терен истрчали
најмлађи питомци хокејашког клуба Партизана и у
ревијалној утакмици три на три јурили за паком и
показали да знају шта значи помагати социјално
угроженим вршњацима.
Рођендански турнир наставио се на Павиљонима где
је први пут дошла Тројка из блока. Дошла је потпуно
спремна да се прикаже у најбољем светлу.
Дочекали су нас Станислав Караси, Душан Кецман,
Јовица Антонић, Срећко Јарић, Горан Грбовић, Бане
Синђелић и Бане Мирковић! У дворишту ОШ
,,Надежда Петровић” били су и бармени из
Удружења бармена Србије који су правили
безалкохолне коктеле и на тај начин прикупили 7.040
динара!

Месечни извештај за јун 2016.

Турнир је почео свечаним извођењем химне хора
основаца ,,Надежде Петровић”, а наставио се
наступом прве виолончелисткиње која је била гост
на нашим турнирима. Поносни спонзори у
Павиљонима били су Ведро, Играоница Квест и
Посластичарница Морело са по 7.000 динара, као и
Мелино релакс са 20.000 динара. Поносни донатори
били су Пацифик линк са 5.000 динара и Сузана
Миленковић са 1.955 динара.
Укупно са спонзорима и турниром скупљено је
95.160 динара!

Технички спонзор била је Политехника, а ДН
инвестмент ће донирати туш кабину за породицу
Николић из Обреновца! Најбољи тројкаши од 91
пријављеног шутера у Павиљонима били су Мирко
Коловић – прво место, Страхиња Нишкић други и
Илија Мићић трећи.
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Прва „Тројка“
у Швајцарској

Cвет је без граница за Хуманитарну организацију
Срби за Србе! По први пут у Швајцарској одржан је
спорстко-хуманитарни турнир Тројка из блока у
Ромонту! 54 такмичара довела су до тога да
је прикупљено 2.578 франака донација! Том
приликом су се окупили људи из свих крајева
Швајцарске да подрже ову акцију. Многи од њих су
прешли пар стотина километара да би учестовали у
првој Тројци из блока. Тако да је било такмичара из
Ромонта, Базела, Цириха, Рајнаха, Винтертура,
Луцерна, Тићина, Лозане и многих других места па
чак и из Минхена и Линца! Пета сезона турнира
отворила је врата Европске Уније, Њујорка, а сада и
самог срца Европе – Швајцарске! У земљи са дугом
и богатом традицијом и са изузетном туристичком
понудом, Тројка из блока унела је своју магију,
показала своју мисију и освојила срца Швајцараца!

Ову Тројку из блока је подржао Петар Алексић
својим личним присуством и на тај начин увеличао
цео догађај. Иначе, селeктор швајцарске кошаркашке
репрезентације и тренер КК Фрибург Олимпиик, са
којим је ове године узео дуплу круну, куп и
првенство!

Месечни извештај за јун 2016.

На првом догађају ове врсте у Швајцарској
пријавило се 54 такмичара. У финалу су се нашли 10
најбољих међу њима. Међутим, пошто су два
такмичара освојила исти број бодова, да би се могао
победник утврдити, морао је да се обави и трећи круг
у коме је Предраг Андрић био за трунку бољи од
Петра Алексића и тако освјио први трофеј у
Швајцарској. Треће место је заузео Дејан Радовић из
Цириха.

На крају ове акције које је трајала пуних 5 сати у
спортској сали у Ромонту, сви присутни могли су да
се послуже одличним домаћим ћевапима!
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Прва „Тројка“
у Швајцарској
Захваљујемо се свима на учешћу и великој подршци
која нам је дата овом приликом. За крај вас
обавештавамо да је дошло до одређених предлога од
самих учесника да се Тројка из блока понови још
једном ове године. Али о томе ћете бити
благовремено обавештени.

Поздрав из Швајцарске!
Нема предаје!
Деца су наша будућност!

Месечни извештај за јун 2016.
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Успешан
„Кош за срећу“
Такође, први пут је са терена у блоку 1 на Фонтани,
меч премештен и одигран 16. јуна на Калемегданској
тврђави, односно на теренима КК Партизан.
Поред Данила Анђушића који је понео ласкаво
признање најистакнутијег учесника утакмице,
највећа пажња припала је младој шампионки Ролан
Гароса, Олги Даниловић.

Трећу годину заредом одигран је хуманитарни меч
„Кош за срећу" који ће овог пута помоћи социјално
угрожене, вишечлане породице преко Хуманитарне
организације Срби за Србе. "Плави" су први пут у
историји овог хуманитарног меча претрпели пораз,
"жути" су са 67-64 били бољи. Акција „Кош за
срећу" је тренутно прикупила 230.810 динара и 25
евра од хуманитарне утакмице и 37.000 динара од
"Хуманитарне мењаже дресова" која ће се
наставити и у наредном периоду. Заједно са српским
олимпијцем, Чабом Силађијем, екипа Коша за срећу
се окушала и у акцији компаније Моцарт Спорт "Тикет у подне познати прогнозирају", и били су
добри прогнозери тако да се очекује уплата додатних
49.356 динара.

Месечни извештај за јун 2016.

Она је победнички низ наставила у Кошу за срећу
где је маестралним шутирањем тројки показала
кошаркашки ген и стигла до злата у конкуренцији
дама из јавног света.
Док су свој мали окршај у веома неизвесном мечу
имали браћа Данило и Лука Анђушић, што се
некошаркаша тиче највише су показали Огњен
Кајганић и Владимир Вуксановић који су такође
имали мноштво дуела.
Након три одиграна продужетка, промашајем је
Стефана Глигоријевића, репер из групе ТХЦФ,
своју екипу одвео у пораз.
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Успешан
„Кош за срећу“
Данило Анђушић је имао 25 поена док га је са 21
поеном пратио бивши рукометаш, Огњен Кајганић.
Бошко Ћирковић Шкабо је убацио четири, док су
по три поена у укупан збир "жутих" додали водитељ
Игор Ћурчић и ди-џеј Саша Ледић.
Млађи Анђушић, Лука, је био најболљи у пораженом
тиму са 22 поена. Манекен Влада Вуксановић је
имао 15, 11 је постигао ди-џеј Лука Милошевић,
још један манекен, Марко Андрић, шест, док је
четири убацио млади глумац Пеђа Васић. Са три
поена, мноштво асистенција и украдених лопти,
Дарко Брашанац је добио награду за најбољег
фудбалера - учесника Коша за срећу.

Под окриљем акције Кош за срећу, организатори тог
хуманитарног меча, браћа Петар и Немања Лазић,
ће у периоду до Божића 2017. године реализовати
мноштво различитих хуманитарних акција, а једна
која је започета на дан одигравања утакмице јесте
"Хуманитарна мењажа дресова". За време првог
дана акције, а и дана када се играо Кош за срећу,
"Хуманитарну мењажу дресова" су почели Мијат
Гаћиновић (фудбалер Ајнтрахт Франкфурта) и
Никола Петковић (фудбалер Јанбиан Фудеа).

Листа стрелаца:
ЖУТИ - Данило Анђушић (25), Саша Ледић (4),
Бошко Ћирковић Шкабо (6), Славољуб Срнић, Борко
Вујичић Боре (3), Бојан Маровић (2), Игор Ћурчић
(4), Ненад Гаврић, Огњен Кајганић (21) и Иван
Тешановић (2).
ПЛАВИ - Стефан Глигоријевић, Пеђа Васић (4),
Владимир Вуксановић (15), Марко Булат (3), Дарко
Брашанац (3), Лука Анђушић (22), Лука Милошевић
(11), Никола Станоев Анкл Џо, Илија Ковачић,
Марко Андрић (6), Марко Мандић и Лука
Стојановић.

ТАКМИЧЕЊЕ ДАМА - Олга Даниловић (злато),
Гога Станић (сребро), Драгана Мићаловић (бронза),
Зорица Радуловић (бронза), Богдана Меденица
(бронза), Милица Томашевић (бронза), Катарина
Срећковић (бронза).

"Драго нам је што смо оборили наш рекорд што се
донације тиче из једне утакмице и надам се да ће
са осталим акцијама бројка бити још значајнија и
од што веће користи за угрожене, многочлане
породице. Позивам све спортисте да се укључе у
"Хуманитарну мењажу дресова" и захвалио бих
се свима који су за сада донирали", рекао је
организатор Коша за срећу, новинар Петар Лазић.

Месечни извештај за јун 2016.
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„Тројка“ у
Бања Луци
Сјајна сарадња Хуманитарне организације Срби за
Србе, Кошаркашког савеза Републике Српске и
бутика Авангарда довела је до тога да комплетна
кошаркашка јавност Бања Луке сазна за турнир, што
је резултирало великом посетом и изузетним
турниром.

10. јуна у 18 часова на К4 теренима одржан је први
турнир Тројке из блока у Бања Луци на којем је
учествовао 101 такмичар, а прикупљено је укупно
587 КМ, 15 евра и 360 динара! Поносни спонзори
подржали су први турнир у граду на Врбасу са 1100
КМ, и то: Књижара Ризница и Удружење
Баштионик са по 100 КМ, Еуромонт доо и
Паневропски универзитет Апеирон са по 200 КМ,
а Аутокомерц В.С. са 500 КМ! Терени Студентског
центра Никола Тесла били су премали да приме све
оне људе добре воље које је привукла магија Тројке
из блока!

Екипа Тројке из блока стигла је из Београда са
Трикијем и момцима из ТХЦ Ла Фамилије, а
дочекали су их наши поносни спонзори Аги паста,
који од прошле године послују у Бања Луци, као и
локална музичка подршка, репери Чода и Уги. На
крају турнира свима нам се придружила комплетна
женска кошаркашка репрезентација Србије, а
капитен Милица Дабовић најбољима је доделила
медаље и пехар! Велика подршка и помоћ
Кошаркашког савеза Републике Српске огледала се,
поред техничке подршке у лоптама и сталцима и
дивним волонтерима, и кроз продају карата за
пријатељски меч репрезентација Србије и Словеније
који је одигран дан касније у дворани Борик.

Милош
Симовић
испред
Хуманитарне
организације Срби за Србе и Миодраг Симић,
координатор Тројке из блока за Бања Луку
поздравили су окупљене и захвалили се свима који
су довели до тог великог турнира!

Месечни извештај за јун 2016.
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„Тројка“ у
Бања Луци
Јединство професионалних кошаркаша и аматера у
чињењу хуманих дела постало је оригинални свет
Тројке из блока! Живот једног града и сви његови
добри људи могу се пронаћи из линије за три поена
на нашим турнирима! Шампиони хуманости били су
сви бањалучани који су дошли на К4 терене, а
шампиони у брзом шутирању тројки били су
Љубиша Маркановић – прво место са 15 тројки и
Младен Бјелајац и Војо Кованушић на другом и
трећем месту са по тројком мање.

Успеси су до сада најављивали главни град
Републике Српске, а сада, након турнира на Врбасу,
чекају нас још Власеница, Требиње, Бијељина,
Источно Сарајево и поново – Пале!

Капитен кошаркашке рапрезентације Милица
Дабовић уручила је пехар победнику турнира Тројке
из блока у Бања Луци Љубиши Маркановићу

Прошле сезоне отворили смо врата Републике
Српске сјајним туниром на Палама у септембру, ове
године након много рада и труда додељен нам је
хуманитарни број 1412, а позивом на овај броја
донира се 1 КМ и помаже се рад Хуманитарне
организације Срби за Србе!

Месечни извештај за јун 2016.

Будите и Ви део „Тројке из блока“!
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Активности
током јуна
СЗС ПРИКУПИЛИ 1.5 МИЛИОНА
ЕВРА

Хуманитарна организација Срби за Србе
прикупила је почетком јуна 1,5 милиона евра
донација са којима је до сада обезбеђена вредна
помоћ за 1,600 социјално угрожених породица које
заједно броје више од 11,000 деце широм Балкана.
Уз препознатљив слоган „Деца су наша будућност'',
Хуманитарна организација Срби за Србе од 2005.
године окупља преко 10.000 чланова и донатора из
Србије, региона и света који неуморно, из месеца у
месец, обилазе и допремају вредну хуманитарну и
економску помоћ за социјално угрожене породице
широм Балкана. За свој добротворни рад,
организација је одликована Орденом Светог Саве
на Видовдан 2015. године од стране Српске
православне цркве.
Управо захваљујући бројним донаторима из целог
света, велики број породица данас живи у својим
топлим домовима, деца спавају у новим
креветима, храну са својих њива и пластеника
припремају на новим шпоретима, имају
купатила, белу технику, струју, воду, кровови
више не прокишњавају. Много је деце која су по
први пут добила своју собу, радни сто, плакар,
играчку или компјутер. Много је родитеља који
данас имају могућност да својој деци обезбеде чашу
свежег крављег, овчијег или козјег млека,
користе тракторе са прикључцима уз помоћ којих
обрађују земљу и тиме зарађују за своју породицу.
Поред директне материјалне помоћи породицама, у
више наврата помоћ је пружана и народним
кухињама, амбулантама, породилиштима и
болницама, вртићима, основним и средњим
школама
и
другим
институцијама
које
свакодневно брину о здрављу и образовању деце.

Месечни извештај за јун 2016.

Поред Србије, организација прикупља донације кроз
своје званично регистроване огранке у Републици
Српској, Црној Гори, Аустрији, Швајцарској,
Немачкој, САД и Канади. На свом званичном сајту
www.srbizasrbe.org
организација
свакодневно
ажурира листе донатора, јавно приказује стање на
банковним рачунима свих огранака, и поставља
детаљне извештаје о породицама које су добиле
помоћ. Такође, организација Срби за Србе покренула
је и хуманитарни СМС број у Србији 7763 путем
којег је до сада прикупљено преко 3 милиона динара
вредне помоћи социјално угроженим породицама.
Хуманитарна организација Срби за Србе ће заједно
са сродним организацијама, Српском православном
црквом, медијима и бројним донаторима и
пријатељима широм света да настави са вредним
хуманитарним радом за добробит социјално
угрожених породица и њихове деце широм Балкана.
.............................................................................................

13 МИЛИОНА ПОСЕТА НА СЗС
САЈТУ

Званични сајт Хуманитарне организације СРБИ
ЗА СРБЕ www.srbizasrbe.org забележио је 04. јуна
2016. године 13 милиона посета почев од 2007.
године када је и постављен бројчаник на сајт, са
готово милион нових посета од марта до јуна
текуће године. Ово је свакако додатна подршка
нашем хуманитарном раду и акцијама помоћи
социјално угроженим породицама широм Србије,
Републике Српске и региона.

Хуманитарна организација Срби за Србе

44

Активности
током јуна
У МАЈУ 1.848 СМС ПОРУКА НА 7763

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
покренула је почетком марта 2015. године
националну кампању за помоћ социјално угроженим
породицама широм Србије у сарадњи са мобилним
оператерима Телеком, Теленор и Вип. Путем
хуманитарног СМС броја 7763 у току маја
пристигло је укупно 1.848 порука, а од почетка
акције укупно 37.898 порука. Хуманитарна
кампања СМС НА 7763 се наставља. Довољно је
послати празну поруку или са текстом по жељи.
Цена поруке је 100 динара (без провизије
оператера). Упућујемо велику захвалност свим
донаторима и пријатељима организације који су се
укључили у хуманитарну кампању организације
СРБИ ЗА СРБЕ.
.............................................................................................

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у
сарадњи са компанијом МТел из Републике Српске
покренула је почетком маја дуго очекивани
ХУМАНИТАРНИ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 1412
путем којег ће се позивом (провизија позива преко
фиксне мрежа износи 0,05 КМ, а провизија преко
мобилне мреже износи 0,13 КМ) на број донирати 1
конвертабилна марка за помоћ социјално
угроженим породицама у Републици Српској
(провизија позива преко фиксне мрежа износи 0,05
КМ, а провизија преко мобилне мреже износи 0,13
КМ по позиву). Путем хуманитарног телефонског
броја 1412 у току маја пристигло је укупно 2.690
позива. Хуманитарна кампања ПОЗОВИ 1412 се
наставља. Упућујемо велику захвалност свим
донаторима и пријатељима организације који су се
укључили у хуманитарну кампању организације
СРБИ ЗА СРБЕ.
.............................................................................................

СЗС У КАНАДИ ДОБИЛИ ХУМ.
СТАТУС

У МАЈУ 6.690 ПОЗИВА НА 1412 У Р.
СРПСКОЈ

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у
Канади добила је почетком маја званични
добротворни статус од стране канадске пореске
службе, који ће нам помоћи у даљим напорима
прикупљања новчаних средстава на простору
Канаде. Представници организације СРБИ ЗА СРБЕ
из Канаде чврсто верују да се може постићи јако
пуно добрих резултата када се Срби уједине у
заједничкој идеји, превасходно за помоћ српским
породицама на Балкану.

Месечни извештај за јун 2016.
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Активности
током јуна
НОВА СЗС МАЈИЦА – КОСОВО И
МЕТОХИЈА

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
представља нову мајицу „КОСОВО МЕТОХИЈА''
са којом желимо да обележимо 627. година од
славног Косовског боја на Газиместану. Цена
мајице је 1.300 динара (или 12 €, 24 КМ, 20 CHF, $
15) + птт трошкови. Приход од продатих мајица
биће утрошен на рад и јачање организације. Мајице у
величинама S, M, L, XL, XXL и XXXL се могу
поручити путем емаила: marketing@srbizasrbe.org,
званичне
Facebook
странице
www.facebook.com/srbizasrbe као и у Београду у
бутику БУНКЕР (улица Драгослава Јовановића 13).
За поруџбине у Србији плаћање се врши поузећем,
док се за иностранство врше уплате електронским
путем (са напоменом за мајицу). У продаји су и
друге мајице са српским мотивима у СЗС БУТИКУ.
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Хуманитарни
СМС број 7763
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Донаторске
кутије
- Printy Star - Никшићка 5/1 (Београд)
- Сервис компјутера Xelart - Антифашистичке
борбе 24, лок. 43 (Нови Београд)
- Кафе бар/паб Хемингвеј - Бежанијска 55 (Земун)
СУБОТИЦА
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ
ОБРЕНОВАЦ
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119

Димензије донаторске кутије су 20x20x20 cm.
Позивамо све пријатеље организације који су у
могућности да поставе донаторске кутије у својим
локалима да нас контактирају на следећи емаил:
c3c.org@gmail.com
Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије:
БЕОГРАД
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13
- Бутик THE STREET, Десанке Максимовић 4
- Клуб MOLOKINI, Париска 1а
- Бурегџиница ЖАРКОВО, Трговачка 7а
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
- Филолошки факултет, Студентски трг 3
(у холу факултета)
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А
(Браће Јерковић)
- Клуб друштвених игара "Као некад", Јна ББ
(Борча - Стадион Фк БСК)
- Паб ПаБрдо, Пожешка 56 (Тржни центар)
- Фото студио Express, Пилота Михајла
Петровића 65 (Видиковац)
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а
(Нови Београд)
- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а
(Жарково)
- Продавница СВЕТ ЗДРАВЉА, Булeвар Зорана
Ђинђића 44, локал 20 (Нови Београд)
- ОШ "Драгојло Дудић", Булевар краља
Александра 525 (Мали Мокри Луг)
- Фитнес клуб Голиат- Милана Ракића 75 (Звездара)
- Слик. атеље и креативна рад. за малу и велику
децу "Цвеће и умеће", Косанчићев венац 5/1
- ТЦ Карабурма - Миријевски булевар 18б
- ТЦ Мекрур - Партизанске авијације 2 (Н. Београд)
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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
- ТЦ Младеновац, Браће Баџак 2
ВРШАЦ
- Пицерија Беба, Зелена пијаца бб
НОВИ САД
- ТЦ Меркур, Руменачка 150
РУМА
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- Књижара MOJA KЊИГА, I српског устанка 130
..................................................................................................
ПАЛЕ – РЕПУБЛИКА СРПСКА
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ, Српских ратника бб
(СЗС канцеларија)
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1
ФРИДРИХСХАФЕН - НЕМАЧКА
- Храм Св. Срп. новомученика у Фридрисхафену,
Adelheidstr. 4 , 88046 Friedrichshafen
ХАМИЛТОН - КАНАДА
- Scaut cafe,100 King St W, Stoney Creek, On L8G 1C2
-Golden Grain Bakery,Hwy 8,Stoney Creek,On L8G1 C2
ЧИКАГО - САД
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road,
Chicago, Illinois
- NADA'S DELI & BAKERY, 7316 West Lawrence
Avenue, Harwood Heights, 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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Хуманитарни
СЗС бутик
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ЈУН 2016.
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 10
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 20
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 10
5. Владан С. /Србија/ - 482 дин.
6. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин.
7. Михајло Ж. /Србија/ - 6.500 дин.
8. ASW-Inženjering /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
9. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у
Косовској Митровици /Србија/ - 32.090 дин.
10. Анонимно /Република Српска/ - 5 €
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
11. Гордон Јончић /САД/ - 10 €
12. Анонимно /Република Српска/ - 24 €
13. Анонимно /Немачка/ - 10 €
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
14. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 €
15. Славко М. 1389 streetwear /Аустрија/ - 10 €
16. Бојана П. /Канада/ - 25 €
17. Филип А. /Норвешка/ - 30 €
18. Миланка С. /Француска/ - 30 €
19. Даниела Р. /Немачка/ - 10 €
(пројекат за Косово и Метохију)
20. Мира Д. /Немачка/ - 10 €
21. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 €
22. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 €
23. Данијела Б. /Немачка/ - 20 €
24. Александар П. /Немачка/ - 20 €
25. Danny V. /Холандија/ - 5 €
26. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 €
27. Svetlana V. /Холандија/ - 5 €
28. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 €
29. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 €
30. Жељко М. /Аустрија/ - 10 €
31. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
32. Гордана /Аустрија/ - 20 €
33. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10
34. Вељко С. /САД/ - $ 20
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
35. Живко Л. /САД/ - $ 50
36. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
37. Фрфе /Норвешка/ - 20 €
38. Валентина С. /Канада/ - 50 €
39. Четници Север 99 /Норвешка/ - 20 €
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40. Породица Хрњез /Немачка/ - 15 €
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
41. Александар Т. /Немачка/ - 30 €
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
42. Милош Л. /Немачка/ - 10 €
43. Светлана У. /Канада/ - 10 €
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
44. Александра Д. /Србија/ - 500 дин.
45. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
46. Тамара П. /Србија/ - 1.000 дин.
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
47. Маја К. /Србија/ - 1.000 дин.
48. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин.
49. Биљана В. /Србија/ - 4.000 дин.
50. Никола Љ. /Србија/ - 5.000 дин.
51. Никола Ј. /Србија/ - 5.000 дин.
52. Богдан Г. /Србија/ - 6.000 дин.
53. Телеком Србија-СМС 7763 /Србија/ - 90.500 дин.
54. Анонимно /Немачка/ - 15 €
55. Младен Р. /Норвешка/ - 15 €
56. Славиша С. /Аустрија/ - 15 €
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
57. Милка Д. /Немачка/ - 10 €
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
58. Петар Ж. /Србија/ - 10 €
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
59. Филип Т. /Велика Британија/ - 15 €
(пројекат за Републику Српску)
60. Дубравка М. /Швајцарска/ - 100 €
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
61. Маргарета Ћ. /Канада/ - 20 €
62. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 €
63. Борис В. /Немачка/ - 30 €
64. Срђан Г. /САД/ - $ 15
65. Зоран З. /САД/ - $ 15
66. Radomans F. /САД/ - $ 15
67. www.snd-us.com /САД/ - $ 25
68. Весна Васић /Канада/ - $ 25 CAD
69. Биљана Ждрале /Канада/ - $ 50 CAD
70. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
71. Мирко К. /Србија/ - 500 дин.
72. Вукица М. /Србија/ - 1.000 дин.
73. Драган Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
74. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин.
75. Дејан М. /Србија/ - 5.000 дин.
76. Милица М. /Србија/ - 5.000 дин.
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77. RGR Entertainment doo /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у Павиљонима)
78. Natalya M. /Русија/ - 30 €
79. Драган М. /Србија/ - 30 €
80. Љиљана П. /Аустрија/ - 30 €
81. Милош М. /САД/ - 15 €
82. МиркоРС /Немачка/ - 10 €
(пројекат за развој и јачање СЗС организације)
83. МиркоРС /Немачка/ - 15 €
(пројекат за Републику Српску)
84. МиркоРС /Немачка/ - 30 €
(пројекат за Крајину)
85. Анонимно /Аустрија/ - 15 €
86. Горан К. /Црна Гора/ - 15 €
87. Анонимно /Румунија/ - 100 €
88. Јован С. /Италија/ - 20 €
89. Тихомир Б. /Италија/ - 10 €
90. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 €
91. Алекс М. /Аустралија/ - 100 €
92. Све-Српски самит у Цириху
/Швајцарска/ - 544 CHF
93. Милан Д. /САД/ - $ 15
94. Жељка Б. /САД/ - $ 25
94. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
95. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у
Чикагу /САД/ - $ 6.000
96. Сандра Б. /Србија/ - 1.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
97. Лазар и Душан Ш. /Србија/ - 1.000 дин.
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
98. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин.
99. Сузана М. /Србија/ - 1.955 дин.
(за пројекат "Тројка из блока" у Павиљонима)
100. Ненад С. /Србија/ - 2.000 дин.
101. Иван П. /Србија/ - 4.000 дин.
102. СЗР Фотокерамика /Србија/ - 5.000 дин.
103. Градска кафана Принцип /Србија/ - 22.120 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
104. Драган К. /Шпанија/ - 75 €
(пројекат за Крајину)
105. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
106. Игор М. /Аустрија/ - 15 €
107. Славиша К. /САД/ - $ 25
108. Тања Ј. /САД/ - $ 25
109. Анонимно /Словенија/ - 100 €
(за породицу Насковић са Косова и Метохије)
110. Александар и Властимир А. /Србија/ - 400 дин.
(пројекат за Косово и Метохију)
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111. Анка В. /Србија/ - 500 дин.
112. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин.
113. Марко Б. /Србија/ - 1.000 дин.
114. Данило Р. /Србија/ - 1.100 дин.
115. СТР Срђан колор /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
116. Unipromet /Србија/ - 20.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
117. Стево О. /САД/ - 200 €
(пројекат за Крајину)
118. Данијела Ш. /Канада/ - 10 €
119. Бојана В. /Израел/ - 15 €
120. Предраг М. /Аустрија/ - 10 €
121. Дражен П. /Аустрија/ - 10 €
122. Миодраг П. /Република Српска/ - 40 КМ
123. Еуромонт доо /Република Српска/ - 200 КМ
(за пројекат "Тројка из блока")
124. Ауто Комерц В.С. доо /Република Српска/ - 500
КМ (за пројекат "Тројка из блока")
125. Иван А. /САД/ - $ 25
126. Немања и Алекса Пјанић /Канада/ - $ 100 CAD
(за покој душе Реине Бркић)
127. Радмила и Богдан Пјанић /Канада/ - $ 100 CAD
(за покој душе Реине Бркић)
128. Ангелина и Данило Рачић /Канада/ - $ 50 CAD
(за покој душе Реине Бркић)
129. Јован Бркић /Канада/ - $ 50 CAD
(за покој душе Реине Бркић)
130. Лидија Боројевић и Јеff МаcLаrтy /Канада/$50CAD (за покој душе Реине Бркић)
131. Иванка Илкић /Канада/ - $ 40 CAD
(за покој душе Реине Бркић)
132. Милица и Richard Armand /Канада/ - $ 40 CAD
(за покој душе Реине Бркић)
133. Олга и Јоhn Lukic /Канада/ - $ 50 CAD
(за покој душе Реине Бркић)
134. Рада и Michael Lukich /Канада/ - $ 100 CAD
(за покој душе Реине Бркић)
135. Породица Шобот /Канада/ - $ 200 CAD
(за покој душе Реине Бркић)
136. Породица Мрваљевић /Канада/ - $ 100 CAD
(за покој душе Реине Бркић)
137. Алекс и Мира Бркић /Канада/ - $ 100 CAD
(за покој душе Реине Бркић)
138. Драгица и Јован Зиројевић /Канада/ - $ 50 CAD
(за покој душе Реине Бркић)
139. Дана и Brian Mitchell /Канада/ - $ 200 CAD
(за покој душе Реине Бркић)
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140. Наташа и Мишо Костић /Канада/ - $ 500 CAD
(за покој душе Ранка Костића)
141. Анонимно /Канада/ - $ 20 CAD
142. Стазија и Недељко Зечевић /Канада/ $ 1.000 CAD(пројекат за Страјниће из Каћа)
143. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у
Павиљонима-Нови Београд /Србија/ - 47.205 д.
144. Бојан Н. /Аустрија/ - 20 €
145. Александар Р. /Норвешка/ - 10 €
(пројекат за Републику Српску)
146. Благоје Т. /Аустрија/ - 15 €
147. Душан Б. /САД/ - 15 €
148. Иван Б. /Србија/ - 50 €
149. Милана Т. - 10 €
150. Vozi Inc. /САД/ - $ 50
151. Симке /САД/ - 15 €
152. Алтас СР /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
153. Анонимно /САД/ - 5 €
154. Ивана К. /Шпанија/ - 100 €
155. Србско сабрање Баштионик /Р. Српска/ 100 КМ (за пројекат "Тројка из блока")
156. Књижара Галерија ризница /Р. Српска/ - 100 КМ
(за пројекат "Тројка из блока")
157. Паневропски униве. Аперион /Р. Српска/ 200 КМ (за пројекат "Тројка из блока")
158. Бреза /САД/ - $ 15
159. Ненад Г. /САД/ - $ 50
160. Драгана Б. /Канада/ - $ 50
161. Маринко Ш. /Холандија/ - 25 €
162. Горан П. /Немачка/ - 10 €
163. Иво В. /Канада/ - 20 €
164. Катарина М. /Србија/ - 1.200 дин.
165. Никола М. /Србија/ - 2.800 дин.
166. Веља и Ана /Србија/ - 4.000 дин.
(пројекат за Косово и Метохију)
167. Анонимно /Србија/ - 5.000 дин.
168. Гојко К. /Немачка/ - 10 €
(пројекат за Републику Српску)
169. Ивица А. /Белгија/ - 32 €
170. Вања П. /Србија/ - 25 €
171. Иван Р. /САД/ - $ 25
172. Саша С. /САД/ - $ 30
173. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50
174. Дражен С. /Република Српска/ - 2,5 €
175. Милован М. /Аустрлија/ - 10 €
176. Дамир Р. /Аустралија/ - 10 €
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177. Рудинк доо /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
178. Никола Д. /Канада/ - 15 €
179. Јована Ђ. /Немачка/ - 30 €
(пројекат за Крајину)
180. Данијела Н. /Република Српска/ - 50 €
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
181. Иван Р. /Швајцарска/ - 100 €
182. Владимир Р. /Аустрија/ - 150 €
(пројекат - Васкршња акција)
183. Димитрије Т. /Србија/ - 15 €
184. Михаило Д. /Италија/ - 5 €
185. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 €
186. Мирослав П. /Швајцарска/ - 30 CHF
187. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у
Ромонту /Швајцарска/ - 2.578 CHF
188. Александар М. /САД/ - $ 15
189. Милан З. /САД/ - $ 25
190. Весна К. /САД/ - $ 25
191. Бранка и Мирко К. /Република Српска/ - 10 КМ
192. Миле и Велимир Ј. /Република Српска/ - 20 КМ
193. Ђуро В. /САД/ - 50 €
194. Хум. дружење у Аугзбургу /Немачка/ - 602 €
195. КУД Абрашевић концерт у Смедеревској
Паланци /Србија/ - 23.500 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
196. Рок концерт у С. Паланци /Србија/ - 18.910 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
197. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у
Смедеревској Паланци /Србија/ - 11.037 дин.
198. Богдан Р. /Аустралија/ - 50 €
199. Милош М. /САД/ - 15 €
200. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у
Бања Луци /Р. Српска/ - 587 КМ + 15 € + 360 д.
201. Зоран Л. /Канада/ - 10 €
202. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин.
203. Небојша Р. /Србија/ - 2.000 дин.
204. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
205. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
206. Веће савеза самосталних синдиката Србије
за град Чачак /Србија/ - 3.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
207. Филип С. /Србија/ - 3.500 дин.
208. Beertia Bar /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
209. Алтернативна студентска организација
ФТН у Чачку /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
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210. Tiffany Production /Србија/ - 15.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
211. Мирослав Ц. /Швајцарска/ - 100 CHF
212. Милош А. /САД/ - $ 15
213. Хелена У. /Канада/ - $ 15
214. Милош К. /САД/ - $ 15
215. Слободан Т. /Норвешка/ - 30 €
216. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
217. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
218. Доо Матић-2003 /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
219. СМ Инвест доо /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
220. Анонимно /Швајцарска/ - 70 €
221. Александар Ђ. /САД/ - 10 €
222. Анонимно /Аустрија/ - 53,5 €
(пројекат за Страјниће из Каћа)
223. Раде Р. /Немачка/ - 20 €
224. Марко К. /Немачка/ - 20 €
225. Марко К. / Немачка/ - 40 €
(за пројекат "Тројка из блока")
226. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
227. Ресторан "Il posto accanto" /Швајцарска/ 129 CHF (СЗС донаторска кутија)
228. МТел-ПОЗОВИ 1412 /Р. Српска/ - 2.411,22 КМ
229. Наталија В. /САД/ - $ 20
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
230. Хуманитарни турнири „Тројка из блока" у
Дуизбургу и Дизелдорфу /Немачка/ - 709 €
231. Владица С. /САД/ - 20 €
232. Драган К. /Чешка/ - 10 €
233. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин.
234. Драган Б. /Србија/ - 1.000 дин.
235. Доо Матић /Србија/ - 2.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
236. Дизел центар и трговина /Србија/ - 8.500 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
237. Itech Elite doo /Србија/ - 12.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
238. Унипрогрес /Србија/ - 15.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
239. Драган Н. - 30 €
240. Љиљана Л. /Немачка/ - 50 €
241. Љубо С. /Немачка/ - 100 €
242. Јела Н. /САД/ - $ 15
243. Никола М. /САД/ - $ 40
244. Г. Т. /САД/ - $ 50
245. Виолета В. /САД/ - $ 25

Месечни извештај за јун 2016.

246. Nick J. /САД/ - $ 25
247. Mилорад Б. /САД/ - $ 60
248. Даниела Д. /САД/ - $ 60
249. Abbvie employee matching /САД/ - $ 85
250. AT&T /САД/ - $ 98,40
251. Сека M. и Драгомир И. /САД/ - $ 100
252. Sumadija Folklore Ensemble /САД/ - $ 200
(донација - Деца за Децу)
253. Cadence Design Systems /САД/ - $ 450,80
254. Stim-Import doo /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
255. Дечија играоница Џунгла /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
256. VIP mobile-СМС 7763 /Србија/ - 41.900 дин.
257. Нина К. /Француска/ - 30 €
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
258. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
259. Топлица П. /Швајцарска/ - 30 CHF
260. Томислав П. /САД/ - $ 20
261. Даниел П. /САД/ - $ 25
262. Еко тим доо /Србија/ - 1.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
263. Занатска задруга Рума /Србија/ - 3.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
264. Занатска радња Рад-Градња /Србија/ - 3.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
265. Ротари клуб Лозница /Србија/ - 3.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
266. Горан М. /Србија/ - 5.000 дин.
267. Кожар доо /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
268. Spiros doo /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
269. Добро дент /Србија/ - 7.500 дин.
(за пројекат "Тројка из блока)
270. Фамилија штампарија /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
271. Центар инт. агро култура /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
272. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у
Тршићу /Србија/ - 25.730 дин.
273. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у
Чачку /Србија/ - 27.640 дин.
274. Микромаркет НС доо /Србија/ - 30.000 дин.
(пројекат за Самарџиће из Невесиња)
275. Анонимно /Србија/ - 200.000 дин.
(за хуманитарну акцију „Кош за срећу")
276. Драшко К. /Шведска/ - 50 €
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277. Васка Т. - 10 €
278. Теодора С. /Француска/ - 10 €
279. Били Питон /Шпанија/ - 50 €
280. Татјана М. /САД/ - 10 €
281. Анонимно /Велика Британија/ - 70 €
282. Данијела М. /Немачка/ - 10 €
283. Драган З. /Немачка/ - 10 €
284. Мулти-култи фест 2016 /Аустрија/ - 320 €
285. Владимир М. /САД/ - $ 25
286. Protecta El. Services /Аустралија/ - $ 15
287. Иван А. /САД/ - $ 25
288. Срђан П. /САД/ - $ 50
289. Драгомир С. /Канада/ - $ 50
290. ТЦ Меркур Н. Београд /Србија/ - 20.150 дин.
(СЗС донаторска кутија)
291. Ненад У. /Србија/ - 1.000 дин.
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
292. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
293. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин.
294. Сви за Космет /Србија/ - 1.200 дин.
295. Пекара „Код Жике" /Србија/ - 2.740 дин.
(СЗС донаторска кутија)
296. Delta-man Лозница /Србија/ - 4.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
297. Милош К. /Србија/ - 5.000 дин.
298. Удружење Спорт за све мост /Србија/ 5.000 дин. (за пројекат "Тројка из блока")
299. Ђ. Т. /Србија/ - 100.000 дин.
300. Ивана К. /Шпанија/ - 50 €
301. Милка и Александар Д. /Немачка/ - 15 €
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
302. Даница /Србија/ - 15 €
303. Небојша М. /Србија/ - 15 €
304. Stefanie R. /Немачка/ - 20 €
305. Немања В. /Србија/ - 10 €
306. Биљана Ц. /Канада/ - 25 €
307. Бојан Б. - 50 €
308. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
309. Јован С. /Немачка/ - 40 €
310. Срђан Е. /Немачка/ - 53 €
311. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF
312. Братислав и Мирјана Ц. /Швајцарска/ - 100 CHF
313. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
314. Славица П. /САД/ - $ 25
315. Давид Г. /САД/ - $ 50
316. Lora P. /САД/ - $ 1.100

Месечни извештај за јун 2016.

317. Михајло и Мирјана Карамарковић са
пријатељима /Канада/ - $ 200 CAD
(пројекат за Милановиће из Умке)
318. Михајло и Мирјана Карамарковић са
пријатељима /Канада/ - $ 400 CAD
(пројекат за Страјниће из Каћа)
319. Михајло и Мирјана Карамарковић са
пријатељима /Канада/ - $ 400 CAD
(пројекат за Лазиће из Угљевика)
320. Либеро кафе /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
321. Играоница Кинг /Србија/ - 14.670 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
322. Немања Н. /Србија/ - 500 дин.
323. Милан С. /Србија/ - 2.000 дин.
324. Кафе Седам осмина /Србија/ - 7.500 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
325. Пословност доо /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
326. Мијат Гаћиновић /Србија/ - 12.000 дин.
(„Хумaнитарна мењажа дресова", у склопу
хуманитарне акције „Кош за срећу")
327. Никола Петковић /Србија/ - 25.000 дин.
(„Хумaнитарна мењажа дресова", у склопу
хуманитарне акције „Кош за срећу")
328. Хуманитарна акција „Кош за срећу" на
Калемегдану /Србија/ - 30.810 дин. + 25 €
329. Драгана Б. /Шведска/ - 15 €
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
330. Стеван П. /Немачка/ - 50 €
331. Љиљана П. /Шведска/ - 15 €
332. Анонимно /Холандија/ - 30 €
333. Горанка В. /Аустралија/ - 10 €
(пројекат за Републику Српску)
334. Миленко П. /Велика Британија/ - 20 €
335. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
336. Живко Л. /САД/ - $ 100
337. Новак Ч. /Србија/ - 243 дин.
338. Николина Б. /Србија/ - 1.000 дин.
339. Иван Д. /Србија/ - 2.500 дин.
340. Тргоцентар д.о.о. /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
341. The Jam /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
342. Dunex д.о.о. /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
343. Алба-промет д.о.о. /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")

Хуманитарна организација Срби за Србе

54

Списак СЗС
донатора
344. Боксерски клуб Словен /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
345. Exclusive holl /Србија/ - 12.200 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
346. Теретана Колосеум /Србија/ - 3.070 дин.
(СЗС донаторска кутија)
347. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
348. Roland H. /Немачка/ - 30 €
349. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
350. Марта С. /Канада/ - $ 25
351. Лазар Г. /Велика Британија/ - 15 €
352. Никола Б. /Србија/ - 200 дин.
353. Марко С. /Србија/ - 500 дин.
354. Вељко М. /Србија/ - 2.000 дин.
355. Супер-колор доо /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
356. Луби-транспорт доо /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
357. Frigomex доо /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
358. Shorty доо /Србија/ - 12.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
359. Цено М. /Немачка/ - 20 €
360. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 30 CHF
361. Дијана и Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF
362. Слободан Ј. /Швајцарска/ - 100 CHF
363. Биљана Б. /САД/ - $ 15
364. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25
365. Срђан М. /САД/ - $ 25
366. Бојан Ј. /САД/ - $ 25
367. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50
368. Анонимно /Холандија/ - 30 €
369. Гордон Јончић /САД/ - 10 €
370. Марко А. /Црна Гора/ - 5 €
371. Александар Д. /Србија/ - 500 дин.
372. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин.
373. Романија траде доо /Србија/ - 2.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
374. Мирко И. /Србија/ - 2.000 дин.
375. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин.
376. Сервис компјутера „Xelart" /Србија/ - 2.500 дин.
(СЗС донаторска кутија)
377. Анонимно /Дубаи/ - 3.000 дин.
378. Златара Garuda gold /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
379. Ауто-кеш центар доо /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
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380. АСМ Марчетић /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
381. Caffe No stress /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
382. House мајстор /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
383. Геодетски биро „Гео-сфера" /Србија/ 10.000 дин. (за пројекат "Тројка из блока")
384. Crossfit Ironfit Рума /Србија/ - 11.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
385. Бојан Л. /Канада/ - 30 €
(пројекат за Косово и Метохију)
386. Дејан Ђ. /Црна Гора/ - 15 €
(пројекат за Косово и Метохију)
387. Томислав П. /САД/ - 15 €
(пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ)
388. Милош М. /САД/ - 15 €
389. Анонимно /Аустралија/ - 30 €
(пројекат за Косово и Метохију)
390. ДГ /САД/ - 200 €
391. Ана В. /Србија/ - 10 €
392. Срђан Л. /Шведска/ - 50 €
393. Слободан Боби В. /Канада/ - 30 €
394. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 €
395. Зоран П. /Аустралија/ - 30 €
396. В. М. 99 /Швајцарска/ - 25 CHF
397. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF
398. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF
399. Весна Џ. /Швајцарска/ - 100 CHF
400. Милош Т. /САД/ - $ 4
401. Анкица Д. /САД/ - $ 25
402. Ненад Ф. /Република Српска/ - 40 КМ
403. Хуманитарни пикадо турнир у
Мелбурну /Аустралија/ - $ 358 AUD
404. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у
Борчи /Србија/ - 42.150 дин.
405. Хуманитарни турнир „Одбојка из блока" на
Ади Циганлији /Србија/ - 55.800 дин.
406. Crkvenoskolska opstina Gracanica,
Windsor /Канада/ - $ 60.000 CAD
407. Драган Р. /Србија/ - 1.000 дин.
408. Сабато доо /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
408. Ресторан Тара доо /Србија/ - 15.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
409. ЈП Водовод и канализација
Пирот /Србија/ - 25.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
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410. Никола С. /Шведска/ - 50 €
411. Драган П. /САД/ - $ 25
412. Бранислав С. /Немачка/ - 10 €
413. Недељко П. /САД/ - 30 €
414. Stuart M. /Норвешка/ - $ 100
415. Живко Л. /САД/ - $ 100
416. КУД Грац /Аустрија/ - 113 €
417. Милош Д. /Србија/ - 350 дин.
418. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин.
419. Филип Т. /Србија/ - 1.000 дин.
420. Александар К. /Србија/ - 3.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
421. Владимир Т. /Србија/ - 10.000 дин.
422. Мишконе пластик д.о.о. /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
423. Теленор-СМС 7763 /Србија/ - 59.274 дин.
424. Станко Р. /Аустрија/ - 15 €
(пројекат - Васкршња акција)
425. Goran Contracting Ltd. /Канада/ - 15 €
(пројекат за Крајину)
426. Пошаљи SZS на 81190 /Немачка/ - 109,97 €
427. Лара С. /Швајцарска/ - 20 CHF
428. Анонимно /САД/ - $ 5
(пројекат за Крајину)
429. Милош С. /САД/ - $ 15
430. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50
431. Младен Р. /Норвешка/ - 30 €
432. Pepper food /Република Српска/ - 100 КМ
(за пројекат "Тројка из блока")
433. Спортски клуб Алти /Србија/ - 3.000 дин.
434. Недељко Б. /Србија/ - 7.000 дин.
435. Александар П. /Република Српска/ - 20 КМ
(пројекат за Крајину)
436. Срђан Г. /Србија/ - 10 €
(пројекат за Косово и Метохију)
437. Милош М. /Швајцарска/ - 10 CHF
438. Protax GMBH /Швајцарска/ - 50 CHF
439. Далибор Ш. /Финска/ - 35 €
(пројекат за Крајину)
440. Марко С. /САД/ - $ 20
441. Бранкица П. /САД/ - $ 25
442. Петар М. /Србија/ - 300 дин.
443. Јасмина Ђ. /Србија/ - 500 дин.
444. Марко Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
445. Никола В. /Србија/ - 3.000 дин.
446. Никола В. /Србија/ - 5.000 дин.
447. Примашпед доо /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")

Месечни извештај за јун 2016.

448. Телеком Србија-СМС 7763 /Србија/ 20.300 дин.
449. Општина Рума /Србија/ - 50.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
450. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ
451. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
452. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF
(пројекти за Косово и Метохију и Р. Српску)
453. Јованче Т. /Швајцарска/ - 100 CHF
454. Александар Т. /Канада/ - $ 25
455. Зоран М. /САД/ - $ 100
УКУПНО ДОНАЦИЈА У ЈУНУ: 78.325€

Хуманитарна организација Срби за Србе

56

Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за јун 2016. године
Србија
Почетно стање – 31.05.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ за породицу Насковић, Кусци, Косово и Метохија - материјал за изолацију куће
Помоћ за породицу Горановић, Х.Нови, Ц.Гора - машина за мини крофне
Помоћ за породицу Дунџић, Подгорица, Ц.Гора - тросед
Помоћ за породицу Брадаш, Крајина - куповина краве
Помоћ за породицу Баљак, Крајина - грађевински материјал и мајстори
Помоћ за породицу Балаћ, Крајина - коке носиље и опрема за фарму кока носиља
Помоћ за породицу Станисављевић, Крајина - улазна врата
Помоћ за породицу Ђилас, Крајина - грађевински материјал за купатило
Помоћ за породицу Драчина, Крајина - шпорет на дрва
Помоћ за породицу Дотлић, Крајина - машина за шишање оваца
Помоћ за породицу Ковачевић, Крајина - комбиновани фрижидер и шпорет
Помоћ за породицу Ребић, Крајина - веш машина
Помоћ за породицу Јефтић, Власеница, Р.Српска - грађевински материјал за кућу
Oперативни трошкови
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Бањалуци
Трошкови организације турнира Тројка из блока у К.Митровици
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Борчи
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Павиљонима, НБГ
Трошкови штампања плаката за турнир Тројка из блока
Трошкови организације турнира Одбојка из блока на Ади Циганлији
Трошкови организације турнира Тројка из блока у С.Паланци
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Дуизбургу и Дизелдорфу
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Чачку
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Тршићу
Трошкови пута у К.Митровицу приликом испоруке помоћи
Трошкови пута за потребе турнира Тројка из блока у Вршцу и Б.Новом Селу
Трошкову пута у Руму приликом посете породици Јеремић
Трошкови пута у Нови Сад за потребе турнира Тројка из блока
Трошкови пута приликом посета породицама у Обреновцу
Трошкови пута приликом посета породицама у Пироту
Трошкови пута у Руму за потребе турнира Тројка из блока
Трошкови израде платних картица за гориво приликом посета породицама
Трошкови организовања Палачинка журке у Мисисаги
Трошкови организовања турнира Тројка из блока у Чикагу
Трошкови пута у Власеницу прилико испоруке помоћи
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
Административни трошкови канцеларије у Београду
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Трошкови сервера за слање електронске поште
Трошкови СЗС организације ван Србије
Трошкови СМС сервиса у Немачкој
Трошкови регистрације организације у Канади
Обавезно осигурање СЗС Канада
Трошкови маркетинга
Интерни трансфери новца
Трансфер новца из Канаде у Србију
Трансфер новца из САД-а у Аустрију
Трансфер новца из Немачке у Црну Гору
Крајње стање – 30.06.

Месечни извештај за јун 2016.

Црна Гора

РСД
1.137.198
1.764.971
0
-288.000
-288.000

ЕУР
1.978
0
0
-1.559

Република
Швајцарска Немачка
Српска
КМ
ЦХФ
ЕУР
3.074
15.972
1.985
3.771
4.236
1.130
0
0
0
-1.168
0
0

САД

Канада

УСД
3.002
10.183
-81
0

ЦАД
2.145
63.825
0
0

Аустрија и
остале
ЕУР
3.756
4.585
-121
-6.150

-1.300
-259
-1.200
-1.050
-1.000
-700
-580
-450
-450
-440
-280
-500.092
-30.005
-24.115
-19.800
-15.621
-14.400
-13.430
-13.230
-12.240
-11.110
-9.228
-4.590
-4.565
-3.240
-2.380
-2.000
-1.583
-1.430
-1.000

-12

-1.168
-355

-4

-44

-650

-2.030

-920

-89
-640
-1.524
-165.000
-100.802
-24.460
-8.610
-5.000
-10.729

-12

-66
-13
-185
-91

-4

-14

-148

-76

-24
-20
-10
-30
-1.663
-130
0

0

0

0

0

0

0

-800
0

2.114.077

408

5.322

20.205

3.071

12.454

63.940

1.150
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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
Канада
Немачка
Швајцарска
Аустрија

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
169
83
40
38
26
22

Месечни извештај за јун 2016.

Република Српска
Холандија
Аустралија
Норвешка
Шведска
Шпанија
Остале државе
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13
9
9
9
6
5
26
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2016. години

Број примљених донација у 2016. години

Месечни извештај за јун 2016.
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за јун од 2006. – 2016. године

Број примљених донација за јун
од 2006. – 2016. године

Месечни извештај за јун 2016.
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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 јун 2016.

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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„Домовина“ – Војислав Илић
Нека друга земља у срећи сија,
Мени си ти увек најмилија.
Нек другу земљу богатство кити,
У теби волим сиромах бити.
Сем тебе никуд не тражим блага
Србијо драга
И ако кадгод на страну пођем,
опет ћу теби натраг да дођем
ко миле ласте, што некуд лете,
ал' после опет натраг долете.
Ван тебе нећу да знам за блага
Србијо драга...

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 јун 2016.
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