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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Ово је дефинитивно био поново месец
„Тројке из блока“. Заиста, фантастични резултати су
остварени у склопу овог спортско-хуманитарног
пројекта. Чак седам одржаних турнира, на два
континента у пет држава. Осим тога истакли би и
наставак информативних посета породицама, а
успешно је испоручена помоћ за две породице.
Чланови организације из дијаспоре су били изузетно
активни и посећивали су различита окупљања, на
којима је заинтересованима ближе представљен рад
организације.
У сарадњи са многобројним пријатељима
организације, настављено је са организацијом
различитих окупљања, на којима су прикупљана
средства за наше активности. Прво је одржан турнир
у Бир понгу у Београду, где је прикупљено 15.000
дин. Затим је у Руми одржан пикадо турнир на ком је
прикупљено 14.620 дин. и на крају турнир у ПЕС-у у
Лозници, на ком је прикупљено 9.000 дин.
Наши пријатељи и чланови широм дијаспоре
присуствовали су различитим окупљањима где су
поред ширења приче о нашим активностима,
прикупили и значајна средства за помоћ угроженима.
На свесрпском сабору у Норвешкој прикупљено је
2000 НОК, док су представници из Аустрије
присуствовали фудбалском турниру у Бечу. Затим на
још једном свесрпском окупљању, овај пут у
Цириху, прикупљено је 290 цхф. Још једну посету
спровели су активисти из Аустрије, овај пут су
посетили концерт КУД-а „Стеван Мокрањац“ у Бечу
где су представљали рад организације уз продају
артикала из нашег бутика. У Канади су наши
чланови присуствовали Епархијском дану у
Милтону, а затим и манифестацији „Српског дана“ у
Нијагари.
Наставили смо убрзаним темпом обиласке
угрожених породица које су нам се обраћале за
помоћ у претходном периоду. Посетили смо, после
дужег периода, и две породице на подручју Барање.
Прво је посећена породица Петровић са двоје деце, а
затим и породица Раднић, из Тење, код Осијека са
троје деце. Обиласке смо даље наставили по Србији.
Посетили смо породицу Андолшек код Чачка која
има четири ћерке. Након тога у Војводини посећене
су две породице са четворо деце, Зец из Ветерника и
Ђикић из Руме. Тежиште смо након тога пребацили

Месечни извештај за јун 2017.

у Подриње. Посетили смо две породице пребогате
децом. Прво смо обишли Лукиће из Малог Зворника
са чак деветоро деце, а затим и Поповиће из Лознице
са седморо деце. Последња информативна посета
спроведена је у Републици Српској код породице
Маливојевић из Теслића која броји четворо деце.
Уз све информативне посете успели смо и да
доставимо помоћ за две породице. На Космету
значајна помоћ испоручена је за Трајковиће из Новог
Брда са двоје деце. Њима смо помогли куповином
моторне тестере, ормана, шпорета и лавабоа у
вредности од 155.000 дин. Помоћ је стигла и до
Старчева у породицу Станковић. За самохрану мајку
са четворо деце испоручили смо један фрижидер,
веш машину, кревет са душецима и коке носиље у
износу од 121.693 динара.
Велики успеси постигнути су у организацији
турнира „Тројка из блока“. Чак у пет држава и на два
различита континента, одржано је укупно седам
турнира. Почећемо од Србије где су организовани
турнири на две локације. У Новом Саду прикупљено
је 371.105 дин, док је у Чачку прикупљено 270.600
динара. У Републици Српској, тачније у братској
Бања Луци, такође је одржан успешан турнир, а
прикупљено је 3.403,50км. Караван „Тројке из
блока“ настављен је у Аустрији и Швајцарској. У
Фрибургу је прикупљено одличних 4.930 цхф, а у
Линцу смо дошли до цифре од 3.903,18€. Одлично су
организовани и турнири на Северноамеричком
континенту. Прво је у Њујорку прикупљено 2.422$,
док је фантастичан успех остварен у Чикагу где смо
великим трудом успели да дођемо до цифре од
20.018$.
Све већи број породица, које су у тешкој
социо-економској ситуацији, нам се обраћа за помоћ.
Велику жељу имамо да свима изађемо у сусрет и
помогнемо сходно реалним потребама, али за то нам
је потребна и даље значајна подршка свих људи
великог срца који подржавају рад организације како
би омогућили што већем броју деце безбрижнију
будућност. Морамо наставити ову неравноправну
борбу и даље, без обзира на свакодневна искушења,
јер је то наша обавеза како према прецима, тако и
према будућим поколењима.
С поштовањем,
Скупштина организације

Хуманитарна организација Срби за Србе

3

СЗС посетили
2 породице

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су у претходном периоду породице
Раднић и Петровић на подручју источне
Славоније у Хрватској, које би требало да буду у
плану за помоћ у наредном периоду. Осим ове две
породице, планови су да се интезивира помоћ нашем
народу на подручју источне Славоније где нисмо
имали прилику да будемо толико активни у годинама
за нама.

Породица Петровић испред свог дома
Прво је посећена породица Петровић из места Ада
коју чине родитељи Душан и Наташа и њихове две
малолетне ћеркице Андреа (3) и Реа (2) год. Након
сагледавања целокупне ситуације, процењено је да
им је најпотребније и најхитније да се уведе вода у
кућу и да се изгради купатило које немају.
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Процењена вредност помоћи за породицу Петровић
била би око 2.000€.
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СЗС посетили
2 породице

Породица Раднић испред своје куће
Друга породица која је посећена и планирана за
потенцијалну помоћ јесте породица Раднић из места
Тења код Осијека. Породицу чине родитељи Ненад
и Боса, и три синчића Ђорђо (7), Његош (4) и
Момчило (2) год. Такође тешка ситуација која је
затечена као и у претходној породици коју смо
посетили.

Раднићима је најпотребније да се изради бетонски
под и стави ламинат, за уређење собе за будућег
школарца Ђорђоа. Додатно потребна би била и мања
санација на димњаку да би се кућа могла грејати
како треба. Процењена вредност радова износила би
2.000€.

Надамо се да ћемо успети да обезбедимо потребна
средства, како би пре јесени и зиме омогућили овој
дечици лепше услове за одрастање и школовање.
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Код породице
Андолшек

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су породицу Андолшек која живи у
селу Мрчајевци крај Чачка. Отац Андреј и мајка
Душица подижу четири кћери: Анђела (20),
Анастасија (17), Николета (15) и Стефана (10).
Живе мирним, часним и поштеним животом - отац је
запослен у МУП-у Србије, а жена помаже са
повременим дневницама док тражи сталан посао.
Девојчице су сјајни ђаци, и у кући владају слога,
љубав и ред. Идилична слика покварена је са
великим кредитима у којима се породица налази и са
хипотеком која им је на кући.

Тренутни изглед поткровља
Живе вредно и поштено, али потребна им је наша
помоћ - у недостатку средстава не могу да наставе
започето и да изграде до краја своју кућу.
Остало је да се уреди поткровље и да девојке добију
свој простор за живот.

Једини улаз на спрат куће тренутно су мердевине
Кућу су сазидали након много година подстанарског
живота у који су почели да живе када су избегли са
Косова и Метохије, тачније из Пећи. У њиховим
срцима остаје вечни бол за својим кућним прагом,
али, мало по мало, подигли су кућу и у Чачку и сада
и Мрчајевце осећају као своје огњиште.
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Код породице
Андолшек

Место где је планирано
степенише за поткровље

Најмлађа Стефана Андолшек,
показала нам је како изгледа кућа са задње стране

Тата Андреј са својим ћеркицама
Надају се да ће им Хуманитарна организација Срби
за Србе уз помоћ верних донатора из целог света
помоћи да своје снове остваре.
Потребно је тако мало да започну радове и изграде
свој дом.

У разговору са оцем
породице Андолшек
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СЗС посетили
породицу Зец
Бела техника, намештај и кокошке су друга жеља,
како би мало олакшали свакодневни живот и
растерећено се посветили плановима за будућност.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су породицу Зец у Ветернику крај
Новог Сада. Отац Срђан и мајка Мирјана подижу
четворо деце: Михајло (15), Теодор (13), Марија (8)
и Нина (4). У овој породици нико није запослен, а
једина примања су од дечијег додатка! Пола куће је у
њиховом власништву, а пола у власништву очевог
брата.

Михајло и Нина у њиховом купатилу
Имају план да покрену неку врсту малог приватног
бизниса, и волели би да добију машину за дубинско
прање - то би им омогућило да нешто зараде и да
покушају да стану на ноге. Кућа је у добром стању,
али четворо деце мора да једе сваки дан, и да живи и
напредује ка бољем сутра. Тешко је родитељима да
им остваре детиње жеље без примања и без било чије
помоћи.
Браћа и сестре - Михајло, Нина, Марија и Теодор Зец
Без социјалне помоћи, без редовних примања, без
земљишта, стоке, баште и садница - једина нада су
им донатори СРБИ ЗА СРБЕ! Породица Зец је врло
скромна - њихова прва жеља је каљева пећ за
грејање, што довољно говори о социјалној
угрожености у којој живе.
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СРБИ ЗА СРБЕ буде наду у боље сутра! Тројка из
блока ће скупљати средства за њих кроз шутирање
тројки.
Породица Зец више није сама - СРБИ ЗА СРБЕ сада
брину о њима!

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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СЗС у посети
Ђикићима

Благоје нам показује трактор

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су породицу Ђикић која живи у
Путинцима крај Руме. Отац Бујан и мајка Весна
подижу четворо деце, две кћери и два сина: Јелена
(16), Слађана (13), Лазар (7) и Благоје (5). Отац
ради у Житопромету и то су једина сигурна примања
у овој кући. Нису примали помоћ ни од једне
организације у прошлости и увек су се сами борили
за боље сутра.

Посетом Хуманитарне организације Срби за Србе та
будућност је корак ближе. Имају два хектара земље,
па због тога не примају социјалну помоћ - али и не
обрађују земљу због недостатка пољопривредних
алата. То им је и најхитнија жеља - шпартач за
кукуруз и косилица за детелину, ротациона. Такође,
потребне су им и овце или козе, пет до десет грла, а
ваљало би им и реновирање собе за децу.
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Све у кући је у солидном стању и види се да је
породица радна и вредна - имају струју и воду, белу
технику, шпорет на дрва, добар кров, у башти гаје
жито, а имају и краву, два телета и свиње. Имају и
трактoр, али да би напредовали и да би живели боље,
потребно им је да набаве алат за рад и да се хлебом
хране, вредно и сложно.
Уз помоћ донатора из целог света, СРБИ ЗА СРБЕ
могу да остваре ове жеље. Рума је град Тројке из
блока, која је пропле године оборила све рекорде, а
ове године ће кроз највећи спортско-хуманитарни
пројекат да скупља помоћ за породицу Ђикић.

Родитељи Бујан и Весна са синовима
Благојем и Лазаром
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СА РЕЧИ НА ДЕЛА!
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СЗС посетили
Лукиће
Лукићи нажалост не примају социјалну помоћ од
маја 2016. године као ни дечији додатак који им је
загарантован основним законским правима за све
вишедетне и социјално угрожене породице.Због
мањка простора у којем живе, троје деце спава у
једном кревету, али и без довољно потребних
плакара за гардеробу, њихов дом је чист и уредан,
као и личне ствари које су сложене најбоље могуће.
Кућа у којој Лукићи живе је јако стара, не
припада њима и власништво је њихових рођака који
су им уступили дом на привремено коришћење. Због
старог црепа, кров на кући полако попушта и
потребно је потпуна реконструкција у што скоријем
периоду.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су велику и бројну породицу Лукић
са деветоро деце, из села Горњи Амајић у општини
Мали Зворник. Родитељи Раденко и Јасмина са
својом децом Немањом (21), Божидаром (19),
Анђелом (16), Филипом (12), Тамаром (8),
Александром (7), Александром (4), Недом (2) и
најмлађом Дуњом од годину дана, скривени у малој
и трошној кући неколико километара у шуми далеко
од главног пута, успевају да се боре са тешком и
неизвесном свакодневницом, без купатила и без
било каквих изгледа за боље услове живота
најмлађих.

Отац породице Раденко већ пуних 8 година
надничи без сталног запослења и на тај начин
успева да прехрани своју велику породицу. Због
дугачких и јаких зима, Раденко често сече дрва за
своје потребе као и потребе комшија и на тај начин
приходује за потребе хране и основних животних
потребштина, те ће уједно прва помоћ наше
организације бити у виду набавке и допремања
полупрофесионалне тестере марке Stihl, што ће
макар мало олакшати послове које Раденко
свакодневно обавља у шуми.
Најважнији и најпотребнији дугорочни вид помоћи
Лукићима јесте обезбеђивање њиховог породичног
дома, који би био ближи главном путу, школи и
здравственој амбуланти. Да би таква акција помоћи
била реализована у наредном периоду потребна нам
је помоћ бројних донатора наше организације
широм света као и помоћ других братских
хуманитарних организација.

Месечни извештај за јун 2017.
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У посети
Поповићима
Козе, свиње и кокошке су тренутно једине домаће
животиње које успевају да гаје на имању, иако би им
помоћ у виду набавке краве била од највећег
приоритета, најпре због деце и њихових потреба за
свежим млеком.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
посетили су једанаесточлану породицу Поповић,
из села Воћњак у општини Лозница. Ову бројну
породицу чине родитељи Милисав и Јасмина,
њихова деца Жељко (19), Наташа (18), Милица
(14), Ана (11), Радојко (8), Бојана (5) и Сузана (1), а
са њима у домаћинству живе дека Радојко и бака
Мира.
Захваљујући помоћи добрих људи из Лознице,
породица је почетком 2017. године успела да
обезбеди основна примања у виду дечијег додатка и
социјалне помоћи.

Захваљујући повременим пословима у надници,
најчешће на оближном гробљу, отац Милисав и
деда Радојко успевају да обезбеде породици неке
минималне услове за живот, али у зимском периоду
посла је увек мање те јако тешко успевају да се
изборе са свакодневницом.
Породица на свом имању поседује стару породичну
кућу која је доста оштећена влагом и другим
временским непогодама.

Месечни извештај за јун 2017.

Такође, Хуманитарна организација Срби за Србе
покушаће да уз помоћ донатора и пријатеља наше
организације породици обезбеди кревете и ормаре
који би били намењени деци зарад обезбеђивања
пристојнијих услова за живот и учење.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помогнути
Трајковићи
Пре две године им је настрадао син Мирослав (1996)
рушећи зид од штале која је била на тридесетак
метара од куће.

Хуманитарна организација Срби за Србе, помогла
је породицу Трајковић из села Бушинце, махала
Чукарице, општина Ново Брдо на Косову и
Метохији, коју су чланови организације посетили
крајем претходне године. Породицу чине отац
Предраг, мајка Гроздана и деца Милош (24) и
Марина (16). Трајковићи су помогнути куповином
моторне тестере, једним трокрилним ормаром,
електричним шпоретом и лавабоом. Укупна
вредност помоћи изности 155.000 динара.

Иако син Милош и ћерка Марина нису толико мали
као што је најчешћи случај помоћи Хуманитарне
организације Срби за Србе, јако им знаци подршка
ове врсте, а највише као мотив да остану да живе на
Косову и Метохији и да ту стварају своје породице.
Хвала драгим донаторима у име породице Трајковић
и свако добро од Господа!

Испорука трокрилног ормара породици Трајковић
Породица Трајковић живи од пољопривреде, узгоја
пар коза, једне краве и месецних примања од 18.000
динара.

Месечни извештај за јун 2017.

Родитељи Предраг и Гроздана Трајаковић са децом
Марином и Милошем и новим ормаром, електричним
шпоретом, моторном тестером и лавабоом

Хуманитарна организација Срби за Србе

12

СЗС код
Маливојевића

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
су били и у Теслићу гдје смо обишли породицу
Маливојевић Слободана у селу Блатница.
Маливојевић Слободан и Ружа са своје четверо
дјеце живе у малој кућици на осами из 1966. године.
Дијана (17) иде у средњу школу у Теслићу и
одлична је ученица. Дејан (12) и Славен (7) иду у
школу која се налази шест километара у једном
правцу. Мали Срђан (6) ће им се придружити
слиједеће године. Зими када напада велики снијег
дјеца остају кући јер им је немогуће се пробити до
школе кроз шуму.

Мајка Ружа са својим синовима

Браћа Дејан, Срђан и Славен Маливојевић
Маливојевићи оскудијевају у свему. У просторији
која им је уједно и дневни боравак и кухиња и
спаваћа соба укључен је цртани филм на малом
старом телевизору. Компјутера и мобилног
телефона та дјеца немају. Спавају сви у једном
кревету у другој просторији.

Месечни извештај за јун 2017.

Како ћеркица Дијана није била код куће током
посете, усликали смо њихову заједничку
фотографију од пре три године

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС код
Маливојевића

Породица Маливојевић у свом дому
Кућа у којој тренутно живи породица Маливојевић
Мајка Ружа, одржава чистим тај мали кућерак
колико може. Све је на свом мјесту али толико тога
недостаје тој дјеци. Ружа је болесна и често мора
љекару. Тежак живот не мази ни дјецу која су
преозбиљна за своје године.

Мало ниже на приступачнијем терену Слободан је
започео нову кућу. Озидао и покрио али ту се стало.
Кућа има уведену струју али је треба развести по
просторијама. Треба довести воду, поставити
столарију и под и омалтати зидове. Да би Слободан
опремио само доњи спрат и преселио своју дјецу
треба му око 10.000 КМ што је за њега немогуће
зарадити.

Веома лоши услови за живот у старој кући
Слободан се бори како зна и умије. Има коња и са
њиме ради за дневницу, али како каже нема народ
пара и све мање га зову. Имао је дуга струје па је
морао продати краву да то плати. Набавио је козе да
дјеца имају млијека и поред прасади и кокошки то
им је сва имовина. Јако велико имање имају али не
обрађују пуно земље јер Слободан покушава дјеци
обезбједити бољи дом.
То му је приоритет јер кућерак у ком живе само што
се није срушио. Све је дотрајало у тој старој кући и
греде и кров...

Месечни извештај за јун 2017.

Нова кућа у коју је планирано да се
пресели породица Маливојевић
Овим путем молимо све људе доброг срца да нам
помогну
да
Маливојевићима
опремимо
најнеопходније и да Дијану, Дејана, Славена и
Срђана смјестимо у безбједнији дом гдје ће имати
макар више мјеста за спавање а и за игру па ће се
можда и та дјеца као остала, чешће смијати.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ за
Станковиће

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су крајем фебруара породицу
Станковић, самохрану мајку Биљану и њених
четворо деце, који су се недавно преселили из
Параћина у Старчево крај Панчева. Само неколико
месеци касније, уз помоћ добрих људи из целог
света, стигла је помоћ у њихов дом. Селидба је
тешко пала, и прилагођавање у новом окружењу иде
полако, али сада ће бити унеколико лакше.
Слободан (25), Ребека (15), Барбара (13) и Мина
(11) настављају да се боре кроз живот уз велику
мамину љубав и залагање.

Нови комбиновани фрижидер за Станковиће

Најхитније жеље ове породице хитно смо и
остварили - донатори СРБИ ЗА СРБЕ одговорили
су сложно и брзо! Храбра мајка повела је три кћери и
сина из првог брака на дуг и неизвестан пут - у место
у којем немају никог свог и где су дошли да остану и
да се изборе за своје место под сунцем, сада имају и
нове савезнике. Довела их је близу Београда, а
велика жеља им је да успеју у - атлетици.

Месечни извештај за јун 2017.

Три кћери баве се атлетиком, тачније, брзим
ходањем, и освојиле су невероватан број медаља до
сада.
Хуманитарна организација Срби за Србе им је на
овом
путу
помогла
донирањем
новог
комбинованог фрижидера, веш машине, кревета
са фиоком и душецима и кокама носиљама са
концетратом .
Укупна вредност
динара.

помоћи износила је 121.693

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ за
Станковиће

Ребека, Барбара и Мина на новом кревету
Њихове скромне жеље лако су остварене, а много ће
им значити за свакодневни лакши живот. Гледају са
надом у боље сутра, настављају даље са великим
ветром у леђа.

Коке носиље као додатна
економска помоћ породици

Комбиновани фрижидер за породицу Станковић
Да бисмо помогли још породица којима је заиста
мало потребно за лакши живот - донирајте и ви!

Наше мало некоме значи много!

Веш машина ће олакшати мајци Биљани
свакодневне послове у кући

Месечни извештај за јун 2017.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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5. „Тројка“ у
Новом Саду
Велика мисија која мења свет на боље препозната је
у Новом Саду и уз велику подршку поносних
спонзора, донатора и техничких и медијских
спонзора на постигла је нови рекорд! Шутирали смо
тројке и дружили се са нашим драгим познатим
личностима који су отворили турнир са шутевима.

Пети спектакл Тројка из блока у Новом Саду одржан
је у недељу 28. маја 2017. на отвореном платоу код
Хале СПЕНС – 150 шутера су својим пријавама
прикупили 64.289 динара, а уз помоћ 7 поносних
спонзора и Хуманитарног триатлонa скупљено је
укупно 371.105 динара за социјално угрожене
породице! Велика победа у Новом Саду стигла је
захваљујући претходним годинама које су показале
да се након сваке Тројке из блока догађају добра
дела! Велики спектакл хуманости, спорта и забаве
окупио је све генерације на платоу код СПЕНС-а,
диван сунчан дан довео је много Новосађана доброг
срца који су уживали у музици коју је бирао Сале Л
ТХЦФ, сјајним пастама из Аги пасте, освежавајућем
Леденом Квасу, а на крају је уследила и прва
утакмица познатих у Новом Саду КОШ ЗА СРЕЋУ!

Фамилијарна Тројка из блока
Играли су и утакмицу КОШ ЗА СРЕЋУ: Андрија
Герић, Васа Мијић, Неђо Јовановић, популарни
Бошкић из серије Државни посао, Мирослав
Пашајлић, Стеван Јеловац, Милош Милаковић,
Михајло Радивојевић, Стефан ТХЦФ и Сале Л
ТХЦФ.

Андрија Герић – најбољи са најбољима
Најмлађа тројкашица – најлепша тројка града
Новог Сада

Месечни извештај за јун 2017.

Посебно место у најновијем успеху у Новом Саду
имају поносни спонзори, технички спонзори,
медијски покровитељи и истакнути спонзори.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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5. „Тројка“ у
Новом Саду
Њихова велика подршка направила је велики корак
напред за социјално угрожене породице из Новог
Сада и околине, и поставила нови рекорд за турнире
који се одржавају на северу Србије, у питомој
Војводини.
Спонзори:
 ПИП д.о.о. Нови Сад
 Maybach International Group
 Sport Magic
 Kућа кобасица
 Hot Food
 Фабрика укуса
 Наша тврђава
 Ресторан Цер
Технички спонзори:
 СПЕНС
 Митино сокаче
 Кафе The Sting
 Месара Камендин

Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује
се свима који су учествовали у турниру и који су
допринели да се постигне овако велики успех! На
крилима Тројке из блока спремамо се за турнир у
фудбалу и за Одбојку из блока, а све са истим
циљем помоћи социјално угроженим вишедетним
породицама са територије града Новог Сада.

Драган Јове Торбица – генијални Државни посао
Медијски спонзори:
 ТВ Војводина
 Мој Нови Сад
 УСНС
Истакнути спонзори:
 NONSTOP Fitness
 Coffee & Love Kitchen
 Stadion Event Centar

Месечни извештај за јун 2017.

Бојана, Павле и Предраг – новосадски шампиони
Честитамо победницима, а посебно младој дами која
се изборила за бронзу, и показала да на турнирима
Тројка из блока заиста могу да се такмиче и победе
сви – од 3 до 103. На нашим турнирима нема правила
– такмичење је намештено да победе социјално
угрожене породице!

Нема правила и НЕМА ПРЕДАЈЕ!
Хуманитарна организација Срби за Србе
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2. „Тројка“ у
Њујорку

Наш други по реду годишњи турнир "Тројка из
Блока" у граду Њу Јорку је био велики успех!
Овогодишњи турнир који се одиграо 27. маја,
привукао је дупло већи број такмичара као и
посетилаца, а такође је и скупљено дупло више
новца у односу на прошлогодишњи турнир који је
био први у историји града Њу Јорка.

Слично прошлогодишњем турниру, Тројка из Блока
је привукла пажњу локалног становништва који су
пратећи такмичаре, уживали. Учествовало је 44
такмичара, који су се борили за завидан "Тројка из
Блока" трофеј, и догађај је успео да прикупи $2,422
за помоћ социјално угроженим вишедететним
породицама на Балкану.

Прелеп сунчан дан на теренима Стенли Ајзак на 96ој улици и 1-ој Авенији пружио нам је идеалну
позорницу
да
убедљиво
надмашимо
прошлогодишњи турнир.

Хвала свима који сте учествовали и подржали овај
хуманитарни турнир и граду Њу Јорку који нам је
омогућио да наставимо одржавање турнира и ове
године. Желимо да изразимо посебну захвалност за
помоћ и подршку нашим спонзорима, ресторану
Кафана, пекари Пајн Д' Авињон и Балкан Вајн
Проџект.
Прошлогодишњи шампион Немања Јокић је
поновио учешће у турниру бранећи своју круну, али
је на крају био побеђен од стране младог Стефана
Перуничића за титулу Краља Њу Јорка у брзом
шутирању тројки. Немања свакако није разочарао
освојивши друго место, док је треће заузео Габриел
Колом који је и учествовао по први пут на турниру.

Са нестрпљењем ишчекујемо да се поново састанемо
следеће године у још већем броју, уз ефикаснију
организацију и још лепше дружење и забаву.
Ваши "Срби за Србе, САД"
НЕМА ПРЕДАЈЕ!

Месечни извештај за јун 2017.
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Нова „Тројка“
у Чачку
Други турнир у Чачку наговештава успешне године
које долазе, и да Чачак постаје град Тројке из блока!
Уживали смо у квалитетној музици коју су за нас
бирали локални диџеј Шуки и гост из Горњег
Милановца, наш брат диџеј Дркси из екипе Милано
брадерс.
Локални репер Афер наступао је за нас и шутирао са
нама тројке, и послао дивну слику квалитетног репа
из Чачка. Добар наступ испраћен је аплаузом, а наши
драги диџејеви заиста су оставили све одушевљене
сјајним избором песама и пливањем кроз жанрове.

Светски спектакл хуманости, спорта и забаве Тројка
из блока по други пут је дошао у Чачак у недељу 4.
јуна 2017. године – 150 шутера су својим пријава
прикупили 37.100 динара, а уз помоћ 16 поносних
спонзора и 4 поносна донатораприкупљено је
укупно 270.600 динара! Велики успех и велика
победа за породицу Андолшек из села Мрчајевци!
Чачак је показао да брине о својим комшијама и да
воли Тројку из блока! Преко 500 гостију окупило се
на Желовим теренима и показало да је Чачак град
кошарке и хуманости! Код наших домаћина из КК
Железничар, одавно се негује традиција квалитетне
кошарке, па је и такмичење било веома изједначено и
привукло је велики број искусних тројкаша, али и
тројкаша свих генерација.

Кошаркаш Илија Ђоковић из КК Борац је отворио
турнир са најмлађим тројкашима – без чврстих
правила, отворено за све од 3 до 103, такмичење се
одржало са само једним циљем – да помогнемо наше
драге комшије у Мрчајевцима и делима им покажемо
да нису сами!

Месечни извештај за јун 2017.

Дркси и Шуки
Препуне су биле трибине цео дан, шаренио се терен
од много људи, а посебно због мајица Тројка из
блока Чачак које је обезбедио поносни спонзор
Tiffany.
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Нова „Тројка“
у Чачку
Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује
се поносним спонзорима и донаторима и техничким
спонзорима који су подржали турнир, као и
медијској подршци која је стигла са свих страна, од
телевизија, до радија и портала града Чачка.

Најмлађи тројкаш – Лука
Технички спонзори:

Лепоте Чачка у бојама Тифанија
Спонзори:
 Дизел центар и трговина Милићевић
 WinWin
 Тригема
 Хипократ 1
 IB Trade
 Elite Inox
 Биро за пројектовање, инжињеринг и
изградњу Хидрокон-Бим
 Унипласт
 Tiffany
 PS Fashion
 Pacom д.о.о.
 Школица спорта Каспер
 Мери Попинс школица језика
 Унипромет
 BB Trade
 Play gym







НТ Болеро
КК Железничар
Chipsy Way
Удружење извиђача Војвода Степа
Диџеј Шуки

Медијска подршка:










ТВ Галаксија
ТВ Телемарк
Клик радио
Press Leader
Глас Западне Србије
Media Portal
Оzon Press
Морава инфо
Евенси

Донатори:
 АСОФТН
 Ксерокс
 Анонимно
 Китановићи
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Месечни извештај за јун 2017.
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Нова „Тројка“
у Чачку
Најбољи тројкаши међу најхуманијим тројкашима
били су:
1. Матија Тутуновић
2. Александар Кораксић
3. Андрија Стојановић

Истакнути спонзори:
 NONSTOP Fitness
 Coffee & Love Kitchen
 Stadion Event Centar
 Maybach International Group
 ПИП д.о.о. Нови Сад
 WinWin

Финалисти

Сјајан турнир у Чачку, што јасно показује и број
такмичара и поносних спонзора – велики успех и
велика нада за боље сутра за социјално угрожене
породице зато што ће следеће године бити још бољи
турнир који ће са још више средстава обрадовати
неку породицу.

Тројка из блока наставља најбољу сезону до сада –
ређају се успеси широм света и Србије, на радост
много социјално угрожених породица широм
Балкана! Наш добротворни рад траје сваки дан, и
води се борба против сиромаштва испод кошева, али
и на много других начина! Добра воља – добре идеје
– добра дела!
Шампиони Чачка на челу са Луком – ЧЕСТИТАМО!

БУДИТЕ И ВИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА!
Месечни извештај за јун 2017.
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„Тројка“ у
Чикагу

У петак, 3. jуна, Хуманитарна организација Срби
За Србе САД организовала је пети по реду
хуманитарни турнир у брзом шутирању тројки
Тројка из блока у Парку ветерана, у предграђу
Чикага. Тројка је у Чикагу постала традиција која
расте сваке године. На јубиларном петом турниру,
имали смо велику част да угостимо једног НБА
играча из Чикаго Булса - Николу Миротића!
Миротићев долазак био је велика атракција и осетила
се велика радост на турниру - створила се огромна
група навијача и обожавалаца који су тражили
аутограм и слику са великим спортистом. Као и увек,
у стилу истинске светске звезде, стрпљиво се са
свима фотографисао и потписивао аутограме на
папире, лопте, и на Тројка из блока мајице!

После првог круга, док су судије сабирале ко иде
даље у други круг, имали смо по први пут и
музичког госта који је наступао на нашем турниру у
Америци. Алекс Чикаго је по први пут за публику
отпевао његову нову песму – Путеви раја! Одмах
после Алексовог наступа, почео је други круг
такмичења.
Пети турнир свечано је шутирањем тројке отворио
Никола Миротић, и свима је дао задатак да надмаше
његових 13 бодова. У првом кругу било је 72
такмичара који су покушавали да оборе Миротићев
резултат. Али ту срећу је имао само један тројкаш,
Павле Чошић, пореклом из Чачка, који је преузео
прво место са 17 постигнутих кошева.

Месечни извештај за јун 2017.

Много бивших шампиона и финалиста са
претходних такмичења прошло је у финале, а
најбољи шутер ове године био је Никола
Јосиповић. Млади Никола је претходно освојио
друго место у Чикагу и Њујорку, а и четврто место
на турниру у Младеновцу. Један од правих тројкаша
који никада није одустао и вратио се и ове године да
узме круну.
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„Тројка“ у
Чикагу
Друго место је освојио Американац Гејб Егерт, а
треће место је припало прошлогодишњем шампиону
Николи
Боројевићу.
Велико
хвала
свим
такмичарима, пријатељима, гостима и спонзорима за
до сада најуспешнији турнир у Чикагу. Укупно,
скупљено је $20.018 што је убедљиво највећа
цифра на једном турниру до сада!

Уз подршку наших спонзора, ове године смо добили
и велико изненађење од стране Николе Миротића и
његове породице. Никола и његова породица су
донирали $10.000 на Тројци у Чикагу, а за помоћ
угроженим српским породицама широм Балкана!

Никола Боројевић, Никола Јосипиовић и Гејт Егерт

Председник СЗС САД Петко Петровић и Никола
Миротић - кошаркаш Чикаго Булса

Као и сваке године, ништа не би било могуће без
групе поносних спонзора који су много учили и
омогућили да се овако лепо изведе турнир. White
City Logistics, Atlas Solutions, DD Logistics, Love
Freightways, Skyway Freight Solutions, Imperia,
Capital Investment Realty Group, Accolade Design
Inc, DAJ Service & Repair, ADR Custom Builders, 3
Star Inc, Bizzmark Logistics Group, 2N Licensing,
Lazic Deli, D& L Solutions & Lav Imports су сви
спонзори овогодишњег турнира Тројка из блока у
Чикагу!

Месечни извештај за јун 2017.

Ово је била најбоља Тројка из блока од 2012. до сада!
Прави начин да се прослави пети рођендан турнира у
Чикагу. Тројка из блока се чврсто сместила међу
најбитнија дешавања у Чикагу. Пуно хвала свима на
подршци и поверењу!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
С ВЕРОМ У БОГА!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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2. „Тројка“ у
Фрибургу
Поред великог интересовања наших људи, турнир је
изазвао и пажњу Швајцараца који су узели учешће
на самом такмичењу, и који су дошли да се упознају
са хуманитарном мисијом која већ други пут диже
српску дијаспору на ноге. Универзалне вредности
хуманости, квалитетног спорта и добре забаве
привлаче људе са свих страна из свих земаља! Под
заставом Тројке из блока бије се битка против
сиромаштва у којој желе да помогну сви добри људи
света!

У недељу 11. јуна швајцарски град Фрибург био је
поприште другог по реду хуманитарног турнира
Тројка из блока на којем је уз помоћ 63 шутера и 4
поносна спонзора прикупљено укупно 4.930
швајцарских франака. Поред такмичења у брзом
шутирању тројки многобројни такмичари, пристигли
из свих крајева Швајцарске, могли су да се надмећу и
у баскету 3 на 3.
Бивши селектор швајцарске репрезентације Петар
Алексић био је и промотер и домаћин овог турнира
који је одржан у спортској хали првака швајцарске
КК ,,Олимпик Фрибург”, чији је Петар тренер.
Такође, домаћа екипа из Фрибурга „Le bleu de
chauffe“ је подигла пехар намењен победнику у
баскету. Играо се баскет, шутирале су се тројке и
уживали смо у српским специјалитетима са роштиља
– Тројка из блока је још једном засијала пуним сјајем
у срцу Швајцарске!

Овом приликом захваљујемо се свим гостима,
спонзорима и волонтерима који су нас подржали
како бисмо постигли овај велики успех.
СПОНЗОРИ:
 ,,EMELEC SA” Fribourg
 „Stauffacker-Auto Ristic” Bern
 „GARAGE MILANKOVIC” Bern
 „PNEUHAUS AM BACH”
ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:
 Месара ,,Милосављевић” – Дуле и Раде из
Берна који су, поред волонтирања и бриге о
роштиљу, тог дана донирали око 50
килограма производа месаре
,,Милосављевић”.
 www.radenaphoto.ch – фотограф Радојица
Петровић, који је и ове године, као и
прошле, фотографисао и снимао цео догађај.
 породице Петковић и Алексић – на помоћи
у целокупној организацији турнира.

Месечни извештај за јун 2017.
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2. „Тројка“ у
Фрибургу

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Честитке за шампионе!

Најбољи тројкаши на другом турниру у Фрибургу
били су:
1. Петар Алексић
2. Катарина Будишка
3. Предраг Андрић

Фо тренери

Свој допринос дали су и млађи такмичари
у Швајцарској
Најбоље три екипе у баскету 3 на 3 биле су:
1. Le bleu de Chauffe
2. Бетаку
3. Фо Тренери
Златни Швајцарци за Србе!

Месечни извештај за јун 2017.
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Нова „Тројка “
у Линцу
Такмичење у групама је завршено око 17 часова, а
након тога је одржано популарно такмичење у брзом
шутирању тројки. У првом кругу се шутирало са три
позиције, а у финалу са пет. 71 поносни такмичар су
одличан показатељ да овај турнир дефинитивно
израста у једну сјајну, хуманитарну и другарску
причу у Линцу.

10. јуна одржана је друга по реду Тројка из блока у
Линцу. Захваљујући веома добром одзиву спонзора,
турнир је и пре самог одржавања био велики успех:
15 поносних спонзора, 16 екипа у баскету 3 на 3 и
71 такмичар прикупили су укупно 3.903,18 евра за
породицу Гачић из села Марини крај Приједора. На
отвореним кошаркашким теренима ,,Sportanlage
Auwiesen“ одржан је турнир у популарном баскету 3
на 3 као и у брзом шутирању тројки. 16 пријављених
екипа од 12 часова су одмеравале своје снаге и знање
у две групе са по 8 екипа. Виђено је мноштво добрих
потеза, шутева, дриблинга али се у првом плану мора
истаћи фер-плеј свих учесника. Цео турнир је
прошао у одличној и другарској атмосфери, и још
једном поставио стандарде на нови ниво. Срби и
пријатељи српског народа у Линцу се окупљају под
заставом Тројка из блока и боре се против
сиромаштва – то је борба у којој је сваки савезник
потребан, а битка у Линцу је успешно добијена!

Овогодишњи победници у шутирању тројки су:
1. Макарије Ковачевић
2. Милош Благојевић
3. Младен Чотра

Макарије, Милош и Младен – честитамо!
Велико хвала и свим осталим шутерима који су
такоће заслужили по медаљу за нескромну подршку!
Након такмичења у брзом шутирању тројки, на терен
су се вратили баскеташи са полуфиналним
мечевима.

Месечни извештај за јун 2017.
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Нова „Тројка “
у Линцу
Након квалитетног баскета и витешке, спортске
борбе, добили смо три шампиона:
 Витезови салајке
 Блек мамба
 Без костију

СПОНЗОРИ:
 Представништво Републике Српске у
Аустрији
 Spedition Keimelmayr
 Fischer Transport KG
 Vizebürgermeister Detlef Wimmer
 Cafe Lav
 CLUB BODYTEC
 NINO’S BARBER SHOP
 PROQUADRAT GMBH
 Cafe Phöenix
 Wolf Klima und Heizungstechnik GmbH
 JOBFACTORY
 D-LOGIC Pozarevac
 PRO-GE Produktionsgewerkschaft
 1389 streetwear
 Пчеларско домаћинство Ђорђевић Каменово

Најбољи и најхуманији баскеташи и тројкаши
Изузетан дан је завршен на диван начин победом
свих учесника на овогодишњој Тројци из блока у
Линцу, који су одвојили своје време и новац да
подрже мисију помоћи социјално угроженим
породицама!
Велико хвала свим спонзорима, техничким
спонзорима и учесницима и волонтерима који су
подржали турнир у Линцу. Чланови Хуманитарне
организације Срби за Србе окупили су се из целе
Европе: из Нирнберга, Граца, Беча…

Још једном велико ХВАЛА свима на неизмерној
подршци и залагању као и нашем овогодишњем
промотеру Николи Роквићу за видео-најаву, и
Драгутину Пашићу из Франкфуртских Вести за
фотографије!
Тројка из блока наставља пут око света и наставља
мисију помоћи социјално угроженим породицама
широм Балкана!

Месечни извештај за јун 2017.
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„Тројка “ у
Бањалуци
Велики успех друге тројке у Бањалуци показује и
велики број шутера, али и скупљени новац од
пријава који је знатно већи од просека. Бањалучани
нису били толико расположени за шутирање али су
увек расположени за помагање што јасно говори
цифра донације!
Ипак, било је и веома добро расположених за
шутирање – одржано је друго такмичење ДЕЦА ЗА
ДЕЦУ у оквиру турнира Тројка из блока.

Турнири Тројка из блока започели су нову сезону у
Републици Српској – у суботу, 10. јуна на К4
теренима у Бањалуци! Спектакл хуманости, спорта
и забаве окупио је више стотина добрих људи свих
генерација – 167 људи је шутирало тројке и својим
пријавама и добротворним донацијама припупили
су 1.210,50KM, а уз помоћ поносних спонзора,
донатора и техничких спонзора скупљено је укупно
3.403,50 KM! Велика победа главног града
Републике Српске у великој борби против
сиромаштва! Мисија помоћи породици Вујасин
одјекнула је кроз Бањалуку и окупила људе испод
кошева – добра забава, диван дан и много гостију
обележили су још један спектакл Тројка из блока.
Шутирали смо тројке за породицу којој је свака
помоћ прекопотребна и који су прошли много
невоља и недаћа у животу. И стари и млади
препознали су идеју Хуманитарне организације Срби
за Србе – наше мало некоме значи много – и
одазвали се под заставу Тројке из блока! То је
застава која мења цео свет и осваја свакога дана нове
победе за бољу будућност наше деце!

Месечни извештај за јун 2017.

Деца су имала свој кош и своје медаље, своје право
мало такмичење кроз које су их водили дивни људи
из КК Партизан Бањалука.
Велико такмичење малишана великог срца завршено
је уз многе овације, а било је ту и закуцавања и
шутирања у двоје и двокорака и трокорака.

Хуманитарна организација Срби за Србе

29

„Тројка “ у
Бањалуци

Смех се орио тереном, а све терасе околних зграда
Студентског центра Никола Тесла биле су пуне
знатижељних посматрача. Многе од њих привукао је
штанд наших поносних пријатеља Аги пасте, који су
продавали пасте по ценама које су прилагодили
турниру и такође су скупљали средства за породицу
Вујасин. Посебно хвала иде нашим поносним
спонзорима, донаторима и техничким спонзорима,
као и медијској подршци.
СПОНЗОРИ:
 Grawe осигурање
 Еуромонт
 Тризма ГС
 Баштионик
 Ризница
 Мулен Руж
 Aтика фитнес
 Kристал
 Шкода аутокомерц ВС
ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:
 Бутик Авангарда
 Аги паста
 Хотел Фортуна
 Меридијан
 Кафана Пукни зоро
 Принцип
 Драшко Станивуковић
МЕДИЈСКА ПОДРШКА:
 Контакт радио
 Елта
 РТРС
 АТВ
 БН телевизија

Месечни извештај за јун 2017.

СПОРТСКА ПОДРШКА:
 Кошаркашки савез Републике Српске
 КК Партизан Бањалука
 Streetball 3×3 Бањалука
ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:
 Maybach International Group
 NONSTOP Fitness Serbia
 Coffee & Love Kitchen
 Stadion Event Centar
 ПИП д.о.о. Нови Сад
 Дизел центар и трговина Милићевић
ПРИЈАТЕЉИ ТУРНИРА:
 ТХЦ Ла Фамилија
 Брутал протест Бањалука
 Ледени Квас
 Наш реп и наш град
 Бутик Отаџбина
 Апартмани у Београду

Селена Мочевић Безбрадица
и Уки Ћертић
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„Тројка “ у
Бањалуци
Најбољи од најбољих тројкаша на К4 теренима
били су:
1. Душко Петковић
2. Марко Модрић
3. Младен Бјелајац
Честитамо најбољим шутерима и честитамо
тројкашима отварање треће сезоне у Републици
Српској!
Време је да оборимо све рекорде од прошле године!
Чека нас још десет турнира широм Републике!
Брутал протест, Streetball 3×3, Авангарда
Са нама су се под кошевима дружили и светски
познати каскадер Урош Уки Ћертић, као и
шампион Босне и Херцеговине у екстремном
мотоциклизму Немања Михајловић, момак који нас
је све оставио без даха и коме сигурно предстоји
блистава светска каријера. Изводио је бравуре по
кошаркашком терену и никога није оставио
равнодушним, после његовог наступа, атмосфера на
турниру је живнула! Велика подршка стигла је од
екипе Наш реп и наш град, момака из Козарске
Дубице који су дошли да обезбеде најквалитетнију
музику и наступ за турнир.

ОЈ, КОСОВО, КОСОВО!

Поред њих, наступали су и репери из групе Брутал
протест Бањалука, па смо тако добили праву слику
јединственог турнира који спаја улични баскет, реп
културу, све генерације и велику помоћ за социјално
угрожене породице.

СПЕКТАКЛ!

БУДИТЕ И ВИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
С ВЕРОМ У БОГА!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Месечни извештај за јун 2017.
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Хумани beer
pong у Бг-у
Игра је врло једноставна и уопште не мора да се пије
пиво да би се такмичили: убацују се пинг понг
куглице у пластичне чаше 0,5 (у којима је врло мало
пива – 0,1) код противника на другом крају – убачена
лоптица избацује чашу, а циљ је почистити сто пред
противником.

18. маја 2017. у Beer Pong бару у Београду одржан је
Хуманитарни BEER PONG турнир. 16 екипа се
такмичило у популарној игри, а скупљено је 15.000
динара за социјално угрожену породицу Петровић!
Игра која је освојила свет пронашла је пут и до
наших турнира! Захваљујући дивној екипи из Beer
Pong бара, такмичење је протекло у најбољем реду, а
борили смо се за пехар до касно ноћ. Врло
једноставно и забавно, а веома заразно!
Игра која је освојила Београд у рекордном року, сада
има и хуманитарни карактер. Из сваког спорта роди
се доброта – тако и у игри за коју се чека ред дуж
Кнез Михајлове, а на Европском такмичењу за које
се сада спремају београдске екипе, можда неки тим и
понесе име Тројка из блока! Наранџасте пинг-понг
лоптице довљно говоре о симболици нове игре!

Наставићемо да организујемо BEER PONG турнире
и у току лета! До тада – можете се опробати у
бацању лоптице Beer Pong бару у Кнез Михајловој
48.
Бацамо лопте у кошеве, пинг понг лоптице у чаше,
пикадо стрелице право на таблу – и све погађа право
у мету зато што побеђују социјално угрожене
породице! Наши такмичари надметали су се и за
најдуховитије име – погледајте како је то изгледало:
 Аки
 Хер Жика
 Новембар
 Ас
 Ђимла
 Питај Невену
 Фатални
 Њих две
 3 МСЦ
 Ђура диџеј
 Ђекс
 Зооока
 Ветерани
 Деспасито
 Екипа стигла
 Три у један

БУДИТЕ И ВИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА!
Месечни извештај за јун 2017.
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СЗС активни
у Норвешкој

У суботу, 3. јуна 2017. године, чланови
Хуманитарне организације Срби за Србе из
Норвешке присуствовали су Свесрпском Сабору у
Пошгруну.
Поред турнира у малом фудбалу, културно
уметничког програма фолклорне секције "РАС" Осло
и вечерње забаве сви гости су били у прилици да се
информишу о раду организације Срби за Србе,
донирају или помогну рад куповином мајица из
нашег бутика.
Овом приликом прикупљено је 2.000 НОК.

Фудбалска екипа
Српског друштва „РАС“
из Осла

Месечни извештај за јун 2017.
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СЗС на фуд.
турни. у Бечу

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
присуствовали су фудбалском турниру у Бечу
03.06. ове године организованом од стране КУД-а
Бамби. При пут у сарадњи са истоименим Културноуметничким друштвом смо имали прилику да
присутнима представимо рад организације, гдје се
поред квалитетних утакмица на стази терена налазио
наш штанд са рекламним материјалом и стварима из
СЗС бутика.

Охрабрујућа је чињеница да је име Хуманитарне
организације Срби за Србе у Аустрији све звучније,
као и жеља све више српских удружења да се на неки
начин укључе у борбу против беле куге пружајући
нам подршку. Овом приликом се захваљујемо КУД-у
Бамби на подршци и надамо се даљој сарадњи, а све
у циљу помоћи угроженим вишедетним српским
породицама.

Месечни извештај за јун 2017.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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„Свесрпски
самит“-Цирих

У Швајцарској се по други пут одржао сајам
српских привредника Швајцарске, „Свесрпски
самит” од 2. до 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 290 швајцарска франка.

Месечни извештај за јун 2017.

Хуманитарној организацији Срби з аСрбе уручена је
захвалница за допринос у раду Удружења српских
привредника Швајцарске и организацији сајма Цирих
2017
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СЗС активни у
Аустрији
Поред самог концерта, дружења, весеља и позитивне
енергије током догађаја, имали смо прилику да
присутнима представимо рад организације, поред
тога су имали и могућност да се информишу о
донирању или да помогну рад организације
куповином мајица са идејним мотивима из нашег
бутика.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
из Аустрије присустовали су годишњем концерту
КУД-а "Стеван Мокрањац" у Бечу, одржаном 17.
јуна.

Охрабрујућа је и чињеница да свијест омладине,
било у отаџбини или дијаспори, расте сваким даном
и да су спремни да издвоје своје вријеме и снагу за
овакве акције.
Овом приликом се захваљујемо КУД-у "Стеван
Мокрањац" на подршци и надамо се даљој сарадњи,
а све у циљу помоћи угроженим вишедетним
српским породицама.
Уколико желите да се придружите раду наше
организације у Аустрији контактирајте нас путем
електронске поште на szsaustrija@gmail.com.

Месечни извештај за јун 2017.
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Хум. пикадо
тур. у Руми
На челу са Проактив фамилијом, повела се још
једна велика борба за бољу будућност социјално
угрожених породица са 4 и више деце. Све је
спремно за још један спектакл на кошаркашким
теренима код Дома здравља у Руми!

У среду 7. јуна одржан је први хуманитарни
пикадо турнир у Руми, у Пабу Харолд. 36
такмичара скупили су својим пријавама и
прилозима 14.620 динара и на тај начин најавили
нови спектакл у Руми! Пријава за такмичење је била
200 динара, а скупљено је много више од самих
пријава – велики број добрих људи прошетао се до
Харолда да би донирао и увеличао још једну
јединствену манифестацију!
Пикадо се игра у много локала широм Србије, али
само пикадо Тројке из блока враћа осмехе на лица
малишана! Тројка из блока је прошле године у овом
граду оборила све рекорде, а сада је опет дошао ред
да Рума покаже шта зна и уме. Импресиван број
спонзора већ је подржао мисију помоћи породици
Ђикић из Путинаца крај Руме, а турнир у пикаду је
загревање за много веће дружење које је заказано за
суботу, 1. јул!

Играо се пикадо до касно у ноћ у Харолду, а имали
смо и драге госте – породица Јеремић коју смо
помогли прошле године, дошла је да се дружи са
нама, а најмлађи син је и додељивао медаље и пехар
победницима. Магија Тројке из блока у пуном сјају –
прави љубитељи пикада препознали су добротворни
карактер такмичења Тројке из блока и дошли да
подрже, зато што знају да је свака партија
састављена од погодака у сам центар!
Нема промашеног бацања, нема неуспешног наступа,
нема пуно правила – важно је учествовати и борби
против сиромаштва допринети! Опет смо играли
игру са надуховтијим именима, а најбољи играчи
међу најхуманијим играчима из Руме били су:
1. Штрокина другарица
2. Буда
3. Ђокиница

Право у центар – честитамо!
Честитамо шампионима који су имали велику част да
приме медаље од младог господина Јеремића.
Хуманитарна организација Срби за Србе се
захваљује дивном особљу и власнику Паба Харолд
који су били сјајни домаћини и поносни технички
спонзор турнира. Веома велики успех и сигурно
најбоља најава спектакла који нас чека за неколико
дана!

Месечни извештај за јун 2017.
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72. Српски дан
у Нијагари
Оно што је постало очигледно је да је све више људи
који су чули и донирали Хуманитарној организацији
Срби за Србе у протеклих годину дана. Млади
студенти, који су чланови српских клубова и
организација при факултетима су нам пришли сa
жељом да у будуће направе акције прикупљања
средстава за СЗС.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
Канада су заједно са Србима јужног Онтариа
присуствовали прослави традиционалног 72.
Српског дана у Нијагари, Онтарио, који је одржан
у недељу 25. јуна 2017. године.
Циљ нам је био да подржимо домаћине, парохијане
црквено-школске општине Светог Ђорђа, као и да
промовишемо нашу организацију.

Представници разних локалних српских медија
изразили су интересовање за промовисање наших
будућих акција прикупљања средстава за социјалноугрожене породице са четворо и више деце у
отаџбини. Људи свих генерација су подржали рад
организације куповином мајица "Тројка из блока" и
"Нема предаје".
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Турнир у ПЕС-у
у Лозници
Играли су са нама и неки нови клинци, па тако и
мали каратиста, који је одмах после такмичења
отишао на светско такмичење у каратеу да се бори и
прослави име Србије у овом спорту. Играо се ПЕС
један на један, зато што Тројка из блока негује праве
вредности – праву спортску борбу, ривалитет и
дружење!

Лозница је најавила нову Тројку из блока и то са
првим хуманитарним турниром у ПЕС-у! 18 играча
свих генерација су кроз дружење, забаву и
популарни виртуелни спорт прикупили 9.000 динара
за породицу Поповић из села Воћњак крај Лознице.
Прошле године у Тршићу, лознички крај се уписао у
списак локација турнира Тројка из блока. Скупљала
се помоћ за породицу Миловановић, а цео крај је
одговорио на позив и на мисију Хуманитарне
организације Срби за Србе. Од кошаркашке лопте до
боље будућности наше деце, преко играња игрица и
окупљања и дружења – живи магија Тројка из блока.
Свако по мало и учинићемо много, то је
најједноставнији и најквалитетнији начин да се
изгради боље сутра за много угрожених породица.
Где год да се људи окупљају и друже, има простора
и за хуманост и бригу о ближњима, посебно у
невољама у којима живе породице са много деце.

На много виртуелних терена одиграло се много
утакмица, по систему такмичења по групама. На
крају, најуспешнији отишли су у полуфинале, а
велико финале је било испраћено уз навијање и
таласе какви се виђају на светским фудбалским
аренама.

Наши пријатељи из Локала оставили су нам цео дан
на располагању за турнир у ПЕС-у. Са свих страна
града дошло је више од 30 пријатеља пројекта Тројка
из блока, неки су се играли са нама, неки су играле
неке друге игре, али сви смо убацивањем
симболичне донације у кутију подржали мисију која
у великом стилу стиже други пут у Лозницу.
Најбољи играч био је Раде Вујић, који је освојио
пехар Тројке из блока! Честитамо и њему и свима
који су одвојили дан и провели га са нама у борби
против сиромаштва!
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2 милиона
евра донација
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.

Почев од новембра 2005. године, Хуманитарна
организација Срби за Србе прикупила је почетком
јуна 2017. године тачно 2 милиона евра донација са
којима је у претходних 12 година обезбеђена вредна
помоћ за 1,700 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 20.000 донатора из Србије,
региона и света који неуморно, чији активисти 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.

Поред Србије, организација прикупља донације кроз
своје званично регистроване огранке у Републици
Српској, Црној Гори, Аустрији, Швајцарској,
Немачкој, Норвешкој, 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 7 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.

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.
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Активности
током јуна
У МАЈУ 2.030 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 2.030 порука, а од почетка
акције укупно 79.733 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.

Имали смо прилику да разговарамо са неким од
наших ранијих донатора и да се упознамо са новим,
који су великодушно давали прилог у нашу кутију за
донације. Мајице Тројка из блока и Нема предаје су
се такође продавале тог дана.
.............................................................................................

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

СЗС НА ЕПАРХИЈСКОМ ДАНУ
У КАНАДИ

У недељу, 11. јуна, представници Хуманитарне
организације Срби за Србе из Канаде били су део
прославе Епархијског дан у манастиру Светог
Преображења у Милтону, Онтарио. Наши чланови
су стигли ујутро да присуствују Светој Литургији,
коју су служили три епископа и многи свештеници
из целог јужног Онтарија. Око 4,000 православних
верника су се придружили прослави овог дана.
Након Свете Литургије, Срби за Србе су поставили
штанд у циљу промоције рада наше организације.
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Хуманитарни
СМС број 7763
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Донаторске
кутије

Димензије донаторске кутије су 20x20x20 cm.
Позивамо све пријатеље организације који су у
могућности да поставе донаторске кутије у својим
локалима да нас контактирају на следећи емаил:
c3c.org@gmail.com
Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије:
БЕОГРАД
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А
(Браће Јерковић)
- 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,
Бул. Зорана Ђинђића 44, локал 20 (Нови Београд)
- Сликарски атеље и креативна радионица за
малу и велику децу "Цвеће и умеће",
Косанчићев венац 5/1
- Фитнес клуб Голиат –
Милана Ракића 75 (Звездара)
- Printy Star - Никшићка 5/1 (Вождовац)
- Сервис компјутера Xelart – Антифашистичке
борбе 24, лок. 43 (Нови Београд)
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- Кафе бар/паб Хемингвеј - Бежанијска 55 (Земун)
- ТЦ Стадион - Заплањска 32 (Насеље Јерковић)
- Теретана Колосеум –
Јурија Гагарина 140-142 (Нови Београд)
- Гирос плус - Милана Јовановића 14ц (Жарково)
- Гирос плус - Јурија Гагарина 231б (Нови Београд)
- Београдски синдикат свим срцем –
Цара Душана 29 (Дорћол)
- Факултет политичких наука - Јове Илића 165
- Београдска пословна школа - Краљице Марије 73
- ДИС маркет - Аутопут 18
- ТЦ Авив Парк Звездара - Живка Давидовића 86
- Кафаница "Дрво јаворово" –
Књегиње Зорке 3 (Врачар)
- ТЦ Delta city - Јурија Гагарина 16 (Нови Београд)
- Kaфe Имиџ - Нушићева 5
- Висока туристичка школа –
Булевар Зорана Ђинђића 152а (Нови Београд)
- Играоница Кинг - Зрењанински пут 153х (Борча)
- Павле Корчагин –
Ћирила и Методија 2а (Звездара)
- Лимун жут - Димитрија Туцовића 88
- Мала Маца - Синђелићева 3 (Врачар)
- Клуб 17 - Јужни булевар 17 (Калуђерица)
- Бане Наја Грил - Миће Радаковића 4ц (Земун)

ЗРЕЊАНИН
- Кафе бар Лењивац - Јеврејска 3А
ВРШАЦ
- Пицерија Беба - Зелена пијаца бб
СУБОТИЦА
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ
ОБРЕНОВАЦ
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119
- СКЦ Обреновац, Краља Александра I 63
МЛАДЕНОВАЦ
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11
- Апотека САНА, Војводе Путника 22
- Апотека САНА, Вука Караџић 44
- Апотека САНА, Краља Петра I 243
- ТЦ Младеновац, Браће Баџак 2
РУМА
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3
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Донаторске
кутије
- ST. NIKOLA CHURCH,
4301 Prairie Ave., Brookfield

НОВИ САД
- ТЦ Меркур, Руменачка 150
- ДИС маркет, Сентандрејски пут 11

ВАШИНГТОН - САД
- ST. LUKA CHURCH,
10660 River Rd Potomac, MD

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- Књижара MOJA KЊИГА,
Првог српског устанка 130

ХАМИЛТОН - КАНАДА
- Scaut cafe,
100 King St W, Stoney Creek, On L8G 1C2
- Golden Grain Bakery,
Hwy 8, Stoney Creek, ON L8G 1C2

НИШ
- ДИС маркет, Булевар Медијана 15
ПАЛЕ - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ,
Српских ратника бб (канцеларија)
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1
- Caffe Green Pub, Драгослава Јевђића бб
- Бутик Time out, Драгослава Јевђића бб

ТОРОНТО - КАНАДА
- Bloor Optical, 2235 Bloor St. W.
НЕМАЧКА
- Храм Светих Српских новомученика у
Фридрисхафену –
Adelheidstr. 4, 88046 Friedrichshafen
- Храма Светог Вазнесења Господњег –
Tannenweg 14 , 52146 Wurselen

ТЕСЛИЋ - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- Caffe Broadway, Крајишког корпуса бб
- Ресторан Лане 1, Карађорђева бб
- Ресторан Лане 2, Светог Саве бб
- Копирница Копи центар, Карађорђева бб
- ТЦ Славуљица, Доњи Ружевић

ШВАЈЦАРСКА
- Ресторан "Il posto accanto" –
Via Coremmo 2 , Lugano

ВЛАСЕНИЦА - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- З Центар - Илије Бирчанина бб
..................................................................................................................................

ЧИКАГО – САД
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road
- NADA'S DELI & BAKERY,
7316 West Lawrence Avenue, Harwood Heights
- COMPASS FUEL STATION,
8147 Joliet Road, McCook
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Хуманитарни
СЗС бутик
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ЈУН 2017.
1. Lazich Deli donation box /САД/ - $ 10
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 34
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 72
5. ABC Deli donation box /САД/ - $ 28
6. Иван и Слободан Б. /Србија/ - 500 дин.
7. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
8. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин.
9. Caffe Pub Black Velvet /Србија/ - 1.100 дин.
(СЗС донаторска кутија)
10. Младен С. /Србија/ - 1.400 дин.
(за породицу Радетић код Лакташа)
11. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
12. Никола В. /Србија/ - 2.000 дин.
13. Деспот Србија /Србија/ - 2.100 дин.
14. Кафић Паркић /Србија/ - 2.820 дин.
(СЗС донаторска кутија)
15. Yelmar д.о.о. /Србија/ - 3.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
16. The Klemenca /Србија/ - 3.220 дин.
(СЗС донаторска кутија)
17. Кафе Пауза /Србија/ - 3.270 дин. + $ 1
(СЗС донаторска кутија)
18. Фото студио Express /Србија/ - 3.400 дин.
(СЗС донаторска кутија)
19. Хорус /Србија/ - 3.500 дин.
(СЗС донаторска кутија)
20. Јосиф В. /Србија/ - 4.000 дин.
21. Анонимно /Србија/ - 5.000 дин.
22. Наталија П. /Србија/ - 6.000 дин.
23. Pacom д.о.о. /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
24. Удружење пољопривредника општине
Рума /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
25. Caffe Rebus /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
26. Ана К. /Србија/ - 9.845 дин.
27. Big Ben /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
28. Game cafe /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
29. Tipsy time д.о.о. /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
30. Унипласт д.о.о. /Србија/ - 12.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")

Месечни извештај за јун 2017.

31. Tiffany Production д.о.о. /Србија/ - 20.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
32. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ
33. Соња Ђ. /Република Српска/ - 50 КМ
34. Атика Фитнес /Република Српска/ - 150 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
35. Данило В. /Србија/ - 10 €
36. Анонимно /Ирска/ - 50 €
37. Анонимно /Аустрија/ - 15 €
38. Анонимно /Немачка/ - 15 €
(пројекти на Косову и Метохији)
39. Анонимно /Република Српска/ - 14 €
40. Наталија М. /Русија/ - 20 €
41. Хелена С. /Немачка/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
42. Петар М. /Немачка/ - 30 €
43. Драшко Г. /САД/ - 20 €
(за породицу Гачић код Приједора)
44. Анонимно /Србија/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
45. Анонимно /Аустралија/ - 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
46. Илија В. /САД/ - 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
47. Ана В. /Србија/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
48. Рељан /САД/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
49. Александар Б. /Норвешка/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
50. Бошко В. /Аустрија/ - 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
51. Анонимно /Француска/ - 15 €
(за породицу Гачић код Приједора)
52. Наташа К. /Канада/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
53. Срби у Кини /Кина/ - 922 €
(за породицу Петровић из Рипња)
54. Дејан П. /Немачка/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
55. Жељко М. /Аустрија/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
56. Светлана Т. /Норвешка/ - 10 €
57. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 €
58. Саша Ц. /Француска/ - 15 €
59. Валентина С. /Канада/ - 50 €
60. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
61. Синиша А. /Аустралија/ - 20 €
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62. Ђорђе С. /САД/ - 10 €
63. Тихомир Б. /Италија/ - 10 €
64. Алекс М. /Аустралија/ - 100 €
65. Данијела С. /Шведска/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
66. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
67. Светлана Ј. /Холандија/ - 10 €
(за породицу Шпољар из Старе Пазове)
68. Danny V. /Холандија/ - 5 €
69. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 €
70. Svetlana V. /Холандија/ - 5 €
71. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 €
72. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 €
73. Жељко М. /Аустрија/ - 10 €
74. Саша Николић /Аустрија/ - 100 €
(за пројекат „Тројка из блока")
75. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 €
76. Весна Д. /Немачка/ - 10 €
77. Александер Ж. /Немачка/ - 10 €
78. Драган Ј. /Немачка/ - 10 €
79. Даниела Р. /Немачка/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
80. Татјана Б. /Немачка/ - 20 €
81. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 €
82. Немања Л. /Немачка/ - 10 €
83. Борис В. /Немачка/ - 30 €
84. Александар П. /Немачка/ - 20 €
85. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 €
86. Даниела Б. /Немачка/ - 20 €
87. Милош Л. /Немачка/ - 10 €
88. Храма Светог Вазнесења Господњег
у Ахену /Немачка/ - 229 €
(СЗС донаторска кутија)
89. Милена О. /Швајцарска/ - 5 CHF
90. Мирослава А. Ф. /Швајцарска/ - 5 CHF
91. Тамара М. /Швајцарска/ - 10 CHF
92. Маринела П. /Швајцарска/ - 50 CHF
93. CanadaHelps.org /Канада/ - $ 9,53 CAD
94. Весна Васић /Канада/ - $ 25 CAD
95. Милица Рачић /Канада/ - $ 50 CAD
96. Биљана Ждрале /Канада/ - $ 50 CAD
97. Јадранка Гајић /Канада/ - $ 106,97 CAD
98. Александар Гајић /Канада/ - $ 118,98 CAD
99. Протиница Мира Стојсављевић /Канада/ $ 200 CAD
100. Драган П. /Норвешка/ - 250 NOK
101. Младен Р. /Норвешка/ - 200 NOK
102. Роберт Ћ. /Норвешка/ - 250 NOK

Месечни извештај за јун 2017.

103. Бојан Р. /Норвешка/ - 200 NOK
104. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25
105. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10
106. Владимир К. /САД/ - $ 50
(за породицу Гачић код Приједора)
107. Зоран З. /САД/ - $ 15
108. Марко Г. /САД/ - $ 25
109. www.snd-us.com /САД/ - $ 25
110. Radomans F. /САД/ - $ 15
111. Срђан Г. /САД/ - $ 15
112. Дејан Д. /САД/ - $ 20
113. Оља Ш. /САД/ - $ 50
114. Жељка Б. /САД/ - $ 25
115. Марко С. /САД/ - $ 20
(за породицу Гачић код Приједора)
116. Срђан М. /САД/ - $ 200
117. Андреа Д. - 25 €
(за породицу Гачић код Приједора)
118. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
119. Алекса Р. /Србија/ - 150 дин.
120. Никола Б. /Србија/ - 500 дин.
121. Радмила П. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
122. Невена М. /Србија/ - 900 дин.
(за породицу Одобаша код Апатина)
123. Александра П. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
124. Урош В. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
125. Ђорђије Б. /Србија/ - 1.000 дин.
126. С.П. /Србија/ - 1.000 дин.
127. Братислав А. /Србија/ - 1.000 дин.
128. Стево М. /Србија/ - 1.000 дин.
129. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин.
130. Марко Д. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
131. Милош Ђ. /Србија/ - 2.000 дин.
132. Турнир Деца за децу /Србија/ - 3.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
133. Мистер Вок /Србија/ - 3.050 дин.
(СЗС донаторска кутија)
134. Зоран П. /Србија/ - 3.300 дин.
135. Аница Ј. /Србија/ - 4.200 дин.
136. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин.
137. Софија С. /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
138. АСО ФТН Чачак /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
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139. Copy Xerox /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
140. Марко Ј. /Србија/ - 6.000 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
141. Greni /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
142. Merlin for kids /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
143. Rent-a Punto /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
144. Српско море /Србија/ - 12.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
145. Хуманитарни турнир Тројка из блока
у Чачку /Србија/ - 37.100 дин.
146. Winwin /Србија/ - 50.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
147. Санди П. /Република Српска/ - 5 КМ
148. Сања З. /Република Српска/ - 10 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
149. Бојан М. /Република Српска/ - 20 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
150. Анонимно /САД/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
151. Игор В. /САД/ - 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
152. Бране П. /Швајцарска/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
153. Милка Д. Г. /Немачка/ - 25 €
(за породицу Гачић код Приједора)
154. Сања В. /Аустралија/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
155. Александра С. /Србија/ - 70 €
(за породицу Гачић код Приједора)
156. Анонимно /Аустралија/ - 15 €
(за породицу Гачић код Приједора)
157. Живко Г. /САД/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
158. Анонимно /Швајцарска/ - 30 €
(за породицу Јовановић-Јанковић из Кладова)
159. Анонимно /Канада/ - 100 €
(за породицу Гачић код Приједора)
160. Милица Р. /Србија/ - 15 €
(за породицу Гачић код Приједора)
161. Бато А. /Немачка/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
162. Мирослав и Снежана И. /Немачка/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)

Месечни извештај за јун 2017.

163. Анонимно /Немачка/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
164. Бранко М. /Шведска/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
165. Анонимно /Швајцарска/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
166. Анонимно /Канада/ - 100 €
(за породицу Лаловић из И. Сарајева)
167. Анонимно /Канада/ - 15 €
(за породицу Гачић код Приједора)
168. Предраг П. /Црна Гора/ - 0,2 €
(за породицу Марковић код Лопара)
169. Предраг П. /Црна Гора/ - 0,2 €
(за породицу Поповац код Требиња)
170. Банијац /Исланд/ - 20 €
171. Анита Б. /Швајцарска/ - 20 €
172. Драган М. - 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
173. Горан М. /Србија/ - 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
174. Бојан Ј. /Канада/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
175. Владица С. /САД/ - 20 €
176. Предраг М. /Аустрија/ - 10 €
177. Момчило В. /Аустрија/ - 10 €
178. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
179. Гордана /Аустрија/ - 20 €
180. Младен и Снежана К. /Немачка/ - 20 €
(за породицу Гачић код Приједора)
181. Радован Г. /Немачка/ - 100 €
182. Valentina S. /Швајцарска/ - 5 CHF
183. Далибор С. /Швајцарска/ - 50 CHF
(за породицу Гачић код Приједора)
184. Александар Н. /Швајцарска/ - 50 CHF
(за породицу Гачић код Приједора)
185. Све Српски самит /Швајцарска/ - 290 CHF
186. Стефан Б. /САД/ - $ 15
187. Тања Ј. /САД/ - $ 25
188. Славиша К. /САД/ - $ 25
189. Зоран С. /САД/ - $ 25
190. Lav Imports /САД/ - $ 100
(за пројекат „Тројка из блока")
191. D&L Solutions /САД/ - $ 100
(за пројекат „Тројка из блока")
192. 3 Star Inc. /САД/ - $ 200
(за пројекат „Тројка из блока")
193. 2N Licensing /САД/ - $ 300
(за пројекат „Тројка из блока")
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194. DAJ Service & Repair /САД/ - $ 300
(за пројекат „Тројка из блока")
195. Bizzmark Logistics Group /САД/ - $ 300
(за пројекат „Тројка из блока")
196. Lazic Deli /САД/ - $ 300
(за пројекат „Тројка из блока")
197. ADR Custom Builders /САД/ - $ 300
(за пројекат „Тројка из блока")
198. Capital Investment Realty Group /САД/ - $ 500
(за пројекат „Тројка из блока")
199. Accolade Design /САД/ - $ 500
(за пројекат „Тројка из блока")
200. Skyway Freight Solutions /САД/ - $ 500
(за пројекат „Тројка из блока")
201. Love Freightways /САД/ - $ 500
(за пројекат „Тројка из блока")
202. Goran Stosovic, Imperia /САД/ - $ 500
(за пројекат „Тројка из блока")
203. Atlas Solutions /САД/ - $ 1.000
(за пројекат „Тројка из блока")
204. DD Logistics /САД/ - $ 1.000
(за пројекат „Тројка из блока")
205. White City Logistics /САД/ - $ 1.000
(за пројекат „Тројка из блока")
206. Хуманитарни турнир Тројка из блока
у Чикагу /Србија/ - $ 2.618
207. Никола М. /САД/ - $ 10.000
(за пројекат „Тројка из блока")
208. Влада М. /Србија/ - 200 дин.
209. Бојан Б. /Србија/ - 500 дин.
210. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
211. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин.
212. Павле К. /Србија/ - 2.000 дин.
213. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин.
214. Блок Сток Фест /Србија/ - 3.940 дин.
215. Ива Дерма Козметолошки
центар /Србија/ - 4.110 дин.
(СЗС донаторска кутија)
216. Кафана Без имена /Србија/ - 5.000 дин.
(СЗС донаторска кутија)
217. Ђорђе П. /Србија/ - 5.000 дин.
218. Горан Г. /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
219. House majstor /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
220. Хум. пикадо турнир у Руми /Србија/ - 14.620
дин. (за пројекат „Тројка из блока")

Месечни извештај за јун 2017.

221. Војислав Б. /Република Српска/ - 10 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
222. Славица М. /Република Српска/ - 20 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
223. Младен М. /Република Српска/ - 50 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
224. Скупштина општине Теслић /Р. Српска/ - 1.000
КМ (за пројекат „Тројка из блока")
225. Анонимно /Аустралија/ - 15 €
(за породицу Гачић код Приједора)
226. Владислав Т. /САД/ - 15 €
227. Анонимно /САД/ - 70 €
(за породицу Миљић код Теслића)
228. Анонимно /Република Српска/ - 15 €
(за породицу Гачић код Приједора)
229. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 €
230. Илија С. /Хрватска/ - 5 €
231. Бранка Д. /Данска/ - 10 €
232. Анонимно /Италија/ - 100 €
(пројекат за комби деци у Сребреници)
233. Горан П. /Немачка/ - 10 €
234. Иво В. /Канада/ - 20 €
235. Славиша С. /Аустрија/ - 10 €
236. Дајана С. /Аустрија/ - 10 €
237. Славица К. /Аустрија/ - 20 €
(за породицу Гачић код Приједора)
238. Магистрат Линц /Аустрија/ - 150 €
(за пројекат „Тројка из блока")
239. M. K. /Швајцарска/ - 60 CHF
240. SS Services GMBH /Швајцарска/ - 100 CHF
241. Еmelec Sa /Швајцарска/ - 200 CHF
(за пројекат „Тројка из блока")
242. Породица Аксентијевић /САД/ - $ 25
243. Иван Р. /САД/ - $ 25
244. Драгана Б. /Канада/ - $ 50
245. Бреза /САД/ - $ 50
246. Никола Ј. /САД/ - $ 100
247. Сања В. /Норвешка/ - 200 NОК
248. Бојана К. /Норвешка/ - 200 NОК
249. Маја С. /Норвешка/ - 200 NОК
250. Бојан Н. /Норвешка/ - 200 NОК
251. Мартин М. /Норвешка/ - 200 NОК
252. Александар В. /Србија/ - 300 дин.
253. Маја К. /Србија/ - 2.000 дин.
254. Мирко И. /Србија/ - 2.000 дин.
255. BB-trade /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
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256. Play gym /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
257. Digital logic RND /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
258. Ресторан Борковачко Сокаче /Србија/ - 10.000
дин. (за пројекат „Тројка из блока")
259. Анонимно /Словенија/ - 100 € + 2.160 дин.
(пројекти на Косову и Метохији)
260. Миле и Велимир Ј. /Република Српска/ - 20 КМ
261. Пукни зоро /Република Српска/ - 80 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
262. Мулен руж /Република Српска/ - 130 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
263. Хуманитарни турнир Тројка из блока
у Бања Луци /Република Српска/ - 1.210,5 КМ
264. Данка С. /УАЕ/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
265. Милоранка Д. /САД/ - 15 €
(за породицу Гачић код Приједора)
266. Анонимно /Словенија/ - 10 €
267. Денис Р. /САД/ - 15 €
(за породицу Гачић код Приједора)
268. Стефан М. /Чешка Република/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
269. Саша Л. /Немачка/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
270. Владимир У. /УАЕ/ - 100 €
271. Игор Г. /УАЕ/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
272. Лидија Т. /Шведска/ - 50 €
273. Игор Г. /Република Српска/ - 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
274. Robin V. D. /Немачка/ - 40 €
275. Михаило Д. /Италија/ - 5 €
276. Димитрије Т. /Србија/ - 15 €
277. Светлана Ј. /Холандија/ - 25 €
(за породицу Гачић код Приједора)
278. Светлана Ј. /Холандија/ - 25 €
(за породицу Петровић из Рипња)
279. Хуманитарни турнир Тројка из блока
у Фрибургу /Швајцарска/ - 4.230 CHF
280. Свесрпски Сабору у
Пошгруну /Норвешка/ - 2.000 NOK
281. Милан З. /САД/ - $ 25
282. Ненад Н. /САД/ - $ 30
283. Весна К. /САД/ - $ 25
284. Драгана Н. /САД/ - $ 25
285. Abbvie /САД/ - $ 25
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286. Pepsico /САД/ - $ 43,64
287. Your Cause /САД/ - $ 94,10
288. Мирослав М. /САД/ - $ 100
(за породицу Одобаша код Апатина)
289. Душан Б. /САД/ - $ 1.000
290. Александар и Властимир А. /Србија/ - 500 дин.
(пројекти на Косову и Метохији)
291. ЈАЗИП /Србија/ - 744 дин.
292. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин.
293. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин.
294. Марко С. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
295. Милена А. /Србија/ - 1.000 дин.
296. Мирко П. /Србија/ - 1.200 дин.
297. Јован и Илија И. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
298. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 2.000 дин.
299. Александар Т. /Србија/ - 2.800 дин.
300. Мирослав П. /Србија/ - 5.000 дин.
301. Стефан С. /Србија/ - 6.000 дин.
302. Слободан Б. /Србија/ - 8.000 дин.
303. Феникс аграр д.о.о. /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
304. Лесковачки Мерак /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
305. Анђа Р. /Србија/ - 10.000 дин.
306. Звезда 022 Рума /Србија/ - 10.000 дин.
за пројекат „Тројка из блока")
307. Играоница Dreamland /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока"-„Деца за децу")
308. Петар Д. /Србија/ - 12.000 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
309. Љубица С. /Србија/ - 15.000 дин.
310. Вања Ж. /Србија/ - 29.000 дин.
311. VIP - СМС 7763 /Србија/ - 46.200 дин.
312. Породица Кукуљ /Србија/ - 450 €
(за пројекте у Крајини)
313. Aнонимно /Србија/ - 95.000 дин.
(за породицу Богићевић из Нове Црње)
314. Бранка и Мирко К. /Република Српска/ - 10 КМ
315. Александар П. /Република Српска/ - 15 КМ
(за породицу Вујасин из Бања Луке)
316. Александар П. /Република Српска/ - 15 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
317. Кафе бар Принцип /Република Српска/ - 20 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
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318. Милош К. /Република Српска/ - 27 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
319. Татјана В. /Република Српска/ - 50 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
320. Дражен Г. /Република Српска/ - 100 КМ
321. Euromont д.о.о. /Република Српска/ - 300 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
322. Арна Г. /Немачка/ - 10 €
323. Милан М. /Хрватска/ - 10 €
(за породицу Лаловић из И. Сарајева)
324. Славиша С. /Аустралија/ - 15 €
325. Анонимно - /Аустрија/ 20 €
(за породицу Гачић код Приједора)
326. Владан П. /Кипар/ - 10 €
327. Анонимно /САД/ - 10 €
328. Анонимно /Србија/ - 80 €
(за породицу Гачић код Приједора)
329. Анонимно /Србија/ - 50 €
330. Анонимно /САД/ - 15 €
(за породицу Гачић код Приједора)
331. Бојан С. /САД/ - 30 €
(за породицу Радетић код Лакташа)
332. Анонимно /Норвешка/ - 15 €
(за породицу Гачић код Приједора)
333. Михајло С. /Чешка Република/ - 15 €
(за породицу Гачић код Приједора)
334. Мирјана К. /Црна Гора/ - 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
335. Бојана К. /Норвешка/ - 200 NOK
336. Наташа Л. /Немачка/ - 15 €
337. Ана Ј. /Република Српска/ - 0,85 €
338. Игор Л. /Србија/ - 10 €
339. Породица Нинковић /Аустралија/ - 64,29 €
(за породицу Гачић код Приједора)
340. Радован М. - 10 €
341. Јулијан Д. /Немачка/ - 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
342. Дражен П. /Аустрија/ - 20 €
(пројекат за развој и јачање СЗС организације)
343. Аца Ј. /Аустрија/ - 15 €
344. Wolf Klima u.Heiztechnik GmbH /Аустрија/ - 100
€ (за пројекат „Тројка из блока")
345. Пошаљите SZS на 81190 /Немачка/ - 104,33 €
346. Мирјана В. /Немачка/ - 50 €
347. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
348. Бојана Б. /Швајцарска/ - 100 CHF
(за породицу Гачић код Приједора)
349. Милош Р. /САД/ - $ 50

Месечни извештај за јун 2017.

350. Ненад Г. /САД/ - $ 40
351. Хелена У. /Канада/ - $ 15
352. Милош А. /САД/ - $ 15
353. Милош К. /САД/ - $ 15
354. Матеја и Филип С. /САД/ - $ 15
355. Наталија В. /САД/ - $ 30
(за породицу Гачић код Приједора)
356. Пчеларство „Ђорђевић" /Аустрија/ - 50 €
(за пројекат „Тројка из блока")
357. Cafe Phöenix /Аустрија/ - 50 €
(за пројекат „Тројка из блока")
358. Pro2 /Аустрија/ - 100 €
(за пројекат „Тројка из блока")
359. Хуманитарни турнир Тројка из блока
у Линцу /Аустрија/ - 1.552 €
360. Ђорђе Рикић /Канада/ - $ 30 CAD
361. Никола Гаћеша /Канада/ - $ 60 CAD
362. Слободанка Бојић /Канада/ - $ 80 CAD
363. Станко Ерић /Канада/ - $ 80 CAD
364. Снежана Бркљач /Канада/ - $ 90 CAD
365. Петар Видак /Канада/ - $ 110 CAD
366. Миленко О. /Србија/ - 500 дин.
367. Александар и Горан Р. /Србија/ - 500 дин.
368. Петар М. /Србија/ - 1.000 дин.
369. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
370. Момчило М. /Србија/ - 2.000 дин.
371. Снежана М. /Србија/ - 2.000 дин.
372. Петар М. /Србија/ - 2.000 дин.
373. Минимаркет Јабука /Србија/ - 3.750 дин.
(СЗС донаторска кутија)
374. Јован П. /Србија/ - 4.000 дин.
375. Бојана Б. /Србија/ - 5.000 дин.
376. Минимаркет Бенска Бара /Србија/ - 5.700 дин.
(СЗС донаторска кутија)
377. Др Ћелић /Србија/ - 6.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
378. Реља О. /Србија/ - 7.500 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
379. Да бар кафе бар /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
380. Младен С. /Република Српска/ - 10 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
381. Данијела Т. /Република Српска/ - 10 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
382. Павле К. /Република Српска/ - 15 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
383. Teксима Теслић /Република Српска/ - 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
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384. Тризма /Република Српска/ - 300 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
385. Бобан М. /САД/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
386. Изолда и Милош С. /Србија/ - 85 €
(за породицу Гачић код Приједора)
387. Елена Т. /Чешка Република/ - 10 €
(пројекат за Републику Српску)
388. Денис Р. /САД/ - 15 €
(за пројекте у Крајини)
389. Милан и Милена С. /САД/ - 50 €
390. Борко Ж. /Шведска/ - 15 €
(за породицу Гачић код Приједора)
391. Анонимно /САД/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
392. Стојан В. /Немачка/ - 15 €
(за породицу Врачар из Панчева)
393. Драган Н. - 30 €
394. Немања В. /Србија/ - 10 €
395. Били Питон /Шпанија/ - 50 €
396. М. Ц. /Канада/ - 30 €
397. Никола Т. /Швајцарска/ - 50 €
398. Татјана М. /САД/ - 10 €
399. Радован А. /Немачка/ - 10 €
400. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
401. Предраг М. /Аустрија/ - 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
402. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
403. Стефан С. /Аустрија/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
404. Раде Р. /Немачка/ - 20 €
405. Дејана Ч. С. /Немачка/ - 15 €
406. Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ - 20 €
407. Драган З. /Немачка/ - 10 €
408. Данијела М. /Немачка/ - 10 €
409. Епархијски дан у Канади /Канада/ - $ 603 CAD
410. Јела Н. /САД/ - $ 15
411. Vuyas /САД/ - $ 15
412. Protecta El. Services /Аустралија/ - $ 15
413. Марко С. /САД/ - $ 20
414. Милан Д. /САД/ - $ 25
415. Данијел П. /САД/ - $ 25
416. Породица Аксентијевић /САД/ - $ 25
417. Владимир М. /САД/ - $ 25
418. Саша С. /САД/ - $ 30
419. Александар Д. /САД/ - $ 50
420. Драгомир С. /Канада/ - $ 50
421. Срђан П. /САД/ - $ 50

Месечни извештај за јун 2017.

422. Vozi Inc. /САД/ - $ 100
423. Стефан М. /Србија/ - 500 дин.
424. Ненад С. /Србија/ - 1.000 дин.
425. Никола Г. /Србија/ - 1.000 дин.
426. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
427. Вељко М. /Србија/ - 1.200 дин.
428. Драган Н. /Србија/ - 1.300 дин.
429. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
430. IT Smart 01 /Србија/ - 2.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
431. Ивана Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
432. Фриго Жика /Србија/ - 4.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
433. Caffe 7/8 /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
434. Хум. турнир у ПЕС-у Лозница /Србија/ - 9.000
дин. (за пројекат „Тројка из блока")
435. УГ „Коло-Чезе" /Србија/ - 9.033 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
436. Момир П. /Србија/ - 12.000 дин.
437. Хотел Борковац /Србија/ - 15.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
438. Nonstop Fitness Serbia /Србија/ - 20.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
439. Хуманитарни турнир Одбојка из блока
Ада Циганлија /Србија/ - 57.930 дин.
440. Анонимно /Хрватска/ - 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
441. Дино В. /Француска/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
442. Giuseppe B. /Италија/ - 10 €
443. Анонимно /Велика Британија/ - 70 €
444. Велимир М. - 1 €
445. Бојан Б. - 50 €
446. Светлана Ј. /Холандија/ - 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
447. Светлана Ј. /Холандија/ - 15 €
(за породицу Миљић код Теслића)
448. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
449. Joван С. /Немачка/ - 40 €
450. СЗС штанд у Бечу /Аустрија/ - 60 €
451. Горан и Дубравка М. /Швајцарска/ - 100 CHF
(за породицу Гачић код Приједора)
452. Милица А. /САД/ - $ 25
(за породицу Гачић код Приједора)
453. Славица П. /САД/ - $ 25
454. Сања Т. /САД/ - $ 25
455. Давид Г. /САД/ - $ 50
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456. Игор Ш. /Република Српска/ - 20 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
457. Мирко М. /Република Српска/ - 50 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
458. Кумал д.о.о. /Република Српска/ - 50 КМ
(за пројекат „Тројка из блока"
459. Стоматолошка ординација
др Софрић /Република Српска/ - 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
460. Граве осигурање /Република Српска/ - 500 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
461. Хуманитарни турнир Тројка из блока
у Ослу /Норвешка/ - 13.670 NOK
462. Никола Р. /Србија/ - 500 дин.
463. Деса Б. /Србија/ - 1.000 дин.
464. Маја К. /Србија/ - 1.000 дин.
465. Јован С. /Србија/ - 1.500 дин.
466. Mabax аутопревозник /Србија/ - 1.608 дин.
467. УР Цока и Смешко /Србија/ - 4.000 дин.
(СЗС донаторска кутија)
468. Пинк Пантер ћевабџиница /Србија/ - 4.150 дин.
(СЗС донаторска кутија)
469. Сувенир шоп /Србија/ - 4.250 дин.
(СЗС донаторска кутија)
470. Никола Љ. /Србија/ - 5.000 дин.
471. Романија траде /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
472. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 88.364 дин.
473. Анонимно /Холандија/ - 100 €
(пројекат за комби деци у Сребреници)
474. Даница Т. /Француска/ - 10 €
(за породицу Гачић код Приједора)
475. Penny B. /САД/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
476. Анонимно /Холандија/ - 15 €
477. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
478. Симке /САД/ - 20 €
479. Станко М. /Аустрија/ - 100 €
480. Аутомеханичар Борић /Република Српска/ - 30
КМ (за пројекат „Тројка из блока")
481. Сузана Д. /Република Српска/ - 50 КМ
482. Кафе бар Бродвеј С.П. /Република Српска/ - 100
КМ (за пројекат „Тројка из блока")
483. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
484. Марко К. /Немачка/ - 25 €
(за пројекат „Тројка из блока")
485. Стеван П. /Немачка/ - 60 €
486. Дејан И. /Швајцарска/ - 10 CHF
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487. Марко А. /Швајцарска/ - 10 CHF
488. Никола А. /Швајцарска/ - 10 CHF
489. Ненад и Кристина А. /Швајцарска/ - 10 CHF
490. Марта С. /Канада/ - $ 25
491. Живко Т. /САД/ - $ 50
492. PayPal Giving Fund /САД/ - $ 57,22
493. Benevity Giving Platform /САД/ - $ 218,74
494. Биљана Б. /САД/ - $ 15
495. Бојан Ј. /САД/ - $ 25
496. Срђан М. /САД/ - $ 25
497. Александар Д. /Србија/ - 2.000 дин.
498. Драгана Ј. /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
499. Унипромет д.о.о. /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
500. Тепих сервис Пејић /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
501. Прима СТР /Република Српска/ - 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
502. 1. мај д.о.о. /Република Српска/ - 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
503. Денис Р. /САД/ - 15 €
(за пројекте у Крајини)
504. Анонимно /Република Српска/ - 10 €
(за пројекте у Крајини)
505. Љиљана П. /Аустрија/ - 30 €
506. Бојана Л. /Аустралија/ - 30 €
(пројекти на Косову и Метохији)
507. Сања В. /Аустралија/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
508. Свијетлана Ц. /Аустралија/ - 50 €
(за породицу Гачић код Приједора)
509. Игор Г. /Република Српска/ - 10 €
510. Бојан С. /САД/ - 30 €
(за породицу Петровић из Рипња)
511. Никола Ц. /Аустралија/ - 50 €
(за пројекте у Крајини)
512. Стефан С. /Србија/ - 30 €
513. Анонимно /Немачка/ - 15 €
514. Алекса А. /Швајцарска/ - 20 €
515. Милош М. - 5 €
(за породицу Гачић код Приједора)
516. Влада М. /Норвешка/ - 50 €
517. Ален У. /Немачка/ - 10 €
518. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 €
519. Зоран П. /Аустралија/ - 30 €
520. Маринко Ш. /Холандија/ - 10 €
521. Никола С. /Шведска/ - 30 €
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522. Весна Н. /Швајцарска/ - 5 CHF
523. Александар и Славица У. /Швајцарска/ - 20 CHF
524. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 30 CHF
525. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF
526. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF
527. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 75 CHF
528. Никола Ђурица /Канада/ - $ 30 CAD
529. Милан Драгићевић /Канада/ - $ 40 CAD
530. Марко Петковић /Канада/ - $ 50 CAD
531. Милан Ш. /САД/ - $ 15
532. Ранко М. /САД/ - $ 25
533. Анкица Д. /САД/ - $ 25
534. Александра П. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
535. Вељко Н. /Србија/ - 500 дин.
536. ЈАЗИП /Србија/ - 621 дин.
537. Иван С. /Србија/ - 1.000 дин.
538. Стево М. /Србија/ - 1.000 дин.
539. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин.
540. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин.
541. Дизајн 022 /Србија/ - 3.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
542. Ђорђије Б. /Србија/ - 3.000 дин.
543. Александар К. /Србија/ - 3.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
544. Код Даче /Србија/ - 3.360 дин.
(СЗС донаторска кутија)
545. Пекара „Код Жике" /Србија/ - 4.640 дин.
(СЗС донаторска кутија)
546. Фото Стар /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
547. San food /Србија/ - 5.750 дин.
(СЗС донаторска кутија)
548. Недељко Б. /Србија/ - 7.000 дин.
549. Емил З. /Србија/ - 7.450 дин.
(за породицу Одобаша код Апатина)
550. Елит д.о.о. /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
551. Рода центар Нови Сад /Србија/ - 43.290 дин.
(СЗС донаторска кутија)
552. Маја Ј. /Република Српска/ - 10 КМ
553. Младен С. /Република Српска/ - 25 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
554. Змија комерц /Република Српска/ - 50 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
555. Dub-Garden /Република Српска/ - 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")

Месечни извештај за јун 2017.

556. Туристичка организација општине
Теслић /Република Српска/ - 200 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
557. Милан Стојановић /Канада/ - $ 100 CAD
558. 72. Српски дан у Нијагариним
водопадима /Канада/ - $ 425,11 CAD
559. Срђан Л. /Шведска/ - 100 €
560. Иван Ђ. /Аустрија/ - 5 €
561. Mira D. /Немачка/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
562. В.А.М. 99 /Швајцарска/ - 25 CHF
563. Пошаљи SZS на 339 /Швајцарска/ - 1.006,05
CHF (поруке послате од јануара до априла)
564. Страхиња М. /САД/ - $ 10
565. Дејан Д. /САД/ - $ 20
566. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50
567. Анонимно /САД/ - $ 5
(за пројекте у Крајини)
568. Дарко П. /Србија/ - 500 дин.
569. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин.
570. Предраг О. /Србија/ - 500 дин.
571. Иван С. /Србија/ - 1.500 дин.
572. Сигма-АЗ Беогард /Србија/ - 2.000 дин.
573. Пословност д.о.о. /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
574. СЗТР Ђурђевић /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
575. Милица и Димитрије К. /Србија/ - 5.000 дин.
576. Добро Дент /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
577. Центар интезивних агро
култура /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
578. Даниела С. /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
579. Луби транспорт /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
580. Бранко К. /Србија/ - 15.000 дин.
581. Кош за срећу /Србија/ - 38.900 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
582. Катарина и Филип /Шведска/ - 50 €
(пројекти на Косову и Метохији)
583. Бојан М. /Швајцарска/ - 30 €
(пројекти на Косову и Метохији)
584. Зоран Р. /Србија/ - 50 €
585. Небојша П. /Словeнија/ - 20 €
586. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 15 €
587. Michael D. /Аустрија/ - 12 €
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588. Др Бранислав П. /Немачка/ - 10 €
589. Небојша Л. /Швајцарска/ - 5 CHF
590. Гордана К. Ј. /Швајцарска/ - 5 CHF
591. Братислав С. /Швајцарска/ - 5 CHF
592. Дариа К. /Швајцарска/ - 10 CHF
593. Милош М. /Швајцарска/ - 10 CHF
594. Тамара М. /Швајцарска/ - 10 CHF
595. Саша и Татјана С. /Швајцарска/ - 10 CHF
596. Лара М. /Швајцарска/ - 20 CHF
597. Сергеј Ч. /Швајцарска/ - 20 CHF
598. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF
599. Н.Т. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF
600. М.П. /Швајцарска/ - 40 CHF
601. Protax Gmbh /Швајцарска/ - 50 CHF
602. Маринела П. /Швајцарска/ - 50 CHF
603. Дејан Н. /Швајцарска/ - 50 CHF
604. Бранкица П. /САД/ - $ 25
605. Зоран М. /САД/ - $ 100
606. Драгослав С. /САД/ - $ 200
607. Душко И. /Република Српска/ - 20 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
608. Меганет /Република Српска/ - 50 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
609. Анонимно /Република Српска/ - 50 КМ
(за породицу Гачић код Приједора)
610. Удружење добровољних давалаца
крви Теслић /Република Српска/ - 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
611. Шумил д.о.о. /Република Српска/ - 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
612. 2. хуманитарни триатлон и турнир у
шаху Теслић /Република Српска/ - 200 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
613. Ресторан Лане /Република Српска/ - 202 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
614. Кристал /Република Српска/ - 257 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
615. Стеван О. /Србија/ - 1.000 дин.
616. Анонимно /Србија/ - 4.000 дин.
617. Ваш Вајат /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
618. Magic Pyramid /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
619. СТР Го Го /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
620. Гео-Сфера /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
621. Петар П. /Србија/ - 15.000 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)

Месечни извештај за јун 2017.

622. Roud king /Србија/ - 20.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
623. Јаворац /Србија/ - 20.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
624. Општина Рума /Србија/ - 30.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
625. Телеком Србија - СМС 7763 /Србија/ 198.200 дин.
626. Невена Ш. /Швајцарска/ - 5 CHF
627. Р.М. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF
628. Породица Деветак /Швајцарска/ - 40 CHF
629. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
630. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF
(за пројекте на Косову и Метохији и Р. Српској)
631. Јованче Т. /Швајцарска/ - 100 CHF
632. Александар Т. /Канада/ - $ 25
633. Nick J. /САД/ - $ 25
634. Виолет В. /САД/ - $ 25
635. Раде М. /САД/ - $ 25
636. Милорад Б. /САД/ - $ 40
637. Pepsico /САД/ - $ 43
638. АТ&Т /САД/ - $ 94,1
639. Вера и Владо Б. /САД/ - $ 100
УКУПНО ДОНАЦИЈА У ЈУНУ: 56.307 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за јун 2017. године
Србија
РСД
Почетно стање – 31.05.
3.933.284
Примљене донације
1.626.959
Трошкови донација
0
Донирана средства
-3.288.990
Помоћ за породицу Миловановић, Лозница - мајстори и материјал за кућу, прозори и врата
-879.304
Помоћ за породицу Накалемић, Велика Хоча, КиМ - грађевински материјал за кућу
-246.000
Помоћ за породицу Тодоровић, Велика Хоча, КиМ - грађевински материјал за кућу
-246.000
Помоћ за породицу Павловић, Бело Поље, КиМ - грађевински материјал за кућу
-246.000
Помоћ за породицу Одобаша, Апатин - г.материјал, намештај, покућство, тример и грађ.колица -201.903
Помоћ за породицу Анђелковић, Крушевац - фрижидер, шпорет, машина за керамику, покућство -180.838
Помоћ за породицу Думбеловић, Нова Варош - моторна тестера и крава
-167.758
Помоћ за породицу Поповић, Обреновац - два троседа, 5 оваца и 5 алпино коза
-167.624
Помоћ за породицу Спасић, Велика Хоча, КиМ - делови за трактор
-147.000
Помоћ за породицу Јанић, Блаце - веш машина, бојлер, шпорет на дрва, м.тестера и кревети
-138.033
Помоћ за породицу Богићевић, Александровац - машина за производњу брикета
-124.700
Помоћ за породицу Шпољар, Стара Пазова - веш машина и намештај
-86.989
Помоћ за породицу Ибрић, Параћин - комбиновани фрижидер и шпорет на дрва, м.тестера
-86.638
Помоћ за породицу Вујиновић, Србобран - водоинсталатерски алат за рад
-67.529
Помоћ за породицу Миловановић, Обреновац - пет оваца
-61.500
Помоћ за породицу Крантић, Омољица - набавка веш машине, намештај
-59.840
Помоћ за породицу Симић, Шарбане - комбиновани фрижидер и материјал за кућу
-53.642
Помоћ за породицу Љуљак, Гроцка - материјал за купатило и керамичарски радови
-43.934
Помоћ за породицу Лукић, Мали Зворник - моторна тестера
-43.758
Помоћ за породицу Јовановић-Јанковић, Краљево - израда и уградња столарије
-40.000
Помоћ за породицу Стојановић, Стража, КиМ - изградња куће 1. део
Oперативни трошкови
-727.945
Трошак посете угроженим породицама за турнир Тројка из блока
-100.000
Трошкови турнира Тројка из блока у Бања Луци
-40.947
Трошкови пута на Косово и Метохију - Видовданска посета породицама
-11.700
Трошкови озвучења за турнир Одбојка из блока на Ада Циганлији
-11.100
Трошкови израда застава за турнире Тројка из блока
-9.900
Трошкови турнира Одбојка из блока на Ада Циганлији
-9.100
Трошкови транспорта машине за производњу брикета породици Богићевић из Александровца
-7.200
Трошкови издрада пехара и медаља за турнире Тројка из блока и одбојке
-5.953
Оперативни трошкови турнира Тројка из блока (мале лоптице и везице)
-4.600
Трошкови изнајмљивања стола за стони фудбал за потребе хуманитарног турнира
-4.400
Трошкови израде пехара и медаља за турнир Тројка из блока у Ослу
-4.374
Трошкови израде пехара и медаља за турнир Тројка из блока у стоном фудбалу
-4.374
Трошкови турнира Тројка из блока у Чачку
-4.000
Трошкови посете породице у Брусу
-2.760
Трошкови транспорта великих донаторских кутија
-1.450
Трошкови штампања рекламног материјала за потребе турнира Тројка из блока
-1.200
Трошкови турнира Тројка из блока у Линцу
Трошкови пута у Беч на фудбалски турир
Трошкови турнира Тројка из блока у Фрибургу
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
-3.771
Трошкови плата запослених
-235.000
Обавезни намети државе на плате запослених
-140.969
Трошкови закупа канцеларија
-25.000
Трошкови књиговодства у Србији
-12.200
Трошкови закупа магацина у Београду
Трошкови комуналија канцеларије у Београду
-13.733
Административни трошкови канцеларије у Београду и Новом Саду
-13.844
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Наканада за коришћење Skrill платформе
Наканада за коришћење ЕПС платформе
Трошкови набавке канцеларијског материјала и клима уређај за СЗС канцеларију
-36.290
Трошкови сервера за слање електронске поште, домена и хостинга
-24.080
Трошкови СЗС организације ван Србије
Трошкови СМС сервиса
Трошкови маркетинга
Интерни трансфери новца
0
Трансфер новца из Канаде у Републику Српску
Трансфер новца из Канаде у Србију
Крајње стање – 30.06.
1.543.308

Месечни извештај за јун 2017.

Црна Гора
ЕУР
1.587
10
0
0

-9

Република
Швајцарска Немачка
Српска
КМ
ЦХФ
ЕУР
35.199
22.650
2.125
6.222
7.156
878
0
0
0
0
0
0

-284

-1.980

-45

УСД
9.939
24.520
-72
0

ЦАД
8.647
2.259
0
0

НОК
7.243
17.770
0
0

Аустрија и
остале
ЕУР
26.292
7.956
-164
-11.500

-1.284

-1.710

-153

-11.500
-1.658

САД

Канада Норвешка

-354
-88
-624
-9

-11
-200
-73

-15

-3

-16

-153

-109

-24
-20

-1.694

-30

-10
-1.256
-15

-1.356

-20

0

0

0

0

0

0

0

-1.043
0

1.589

41.137

27.826

2.959

33.104

9.195

24.860

20.926
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација у %)

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

Немачка
Канада

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
206
125
57
56
47
32

Месечни извештај за јун 2017.

Аустрија
Аустралија
Норвешка
Холандија

Шведска
Италија
Остале државе
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16
16
14
7
5
35

57

Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2017. години

Број примљених донација у 2017. години

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

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

Месечни извештај за јун 2017.
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Могућности
донирања СЗС

Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ
породицама којима смо средства наменили.
1. Путем PayPal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com

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

2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro):
www.srbizasrbe.net/donacije
3. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com

8. Рачун у Немачкој:
VR Bank IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2
BIC: GENODEF1N02
Customer: Serben für Serben e.v.

4. Донирање путем смс порука:
- пошаљите поруку na 7763 (у Србији)
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој)
- пошаљите SZS 15 на 339 (у Швајцарској)
5. Рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71 Banca Intesa, Београд
Девизни: IBAN: RS35 1600 0508 0002 3812 69
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
IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss

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. Рачун у Норвешкој:
DNB Bank Бр. рачуна: 1503 83 80483
IBAN: NO92 1503 8380 483
SWIFT: DNBANOKKXXX
Customer: Humanitær organisasjon Serbere for
Serbere
11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com

6. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339 BLZ: 32000
IBAN: АT97 3200 0000 1036 4339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. Für. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe
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„Наслеђе“ – Милан Ракић
Ја осећам данас да у мени тече
Крв прегака мојих јуначких и грубих,
И разумем добро у то мутно вече зашто бојне
игре у детињству љубих.
И презирем тугу, заборављам бољу,
Јер у мени тече крв предака мојих,
Мученика старих и јунака који
Умираху чутје на страшноме кољу.
Јест ја сам се дуго са природом хрво
Успео сам, све се може кад се хоће,
Да на ово старо и сурово дрво
Накалемим најзад благодарно воће...

Хуманитарна организација

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

Charity organization Serbs for Serbs
www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!
Месечни извештај за јун 2017.
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