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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Током претходног периода организовали смо
прегршт манифестација из блока. Обављено је и
четрнаест посета породицама које су у плану за
помоћ током ове године. Приведен је успешно крају
и велики пројекат куповине куће на подручју
Источне Славоније. Синхронизованим акцијама на
свим пољима, настављамо да градимо и
унапређујемо нашу заједничку хуманитарну причу
из месеца у месец.
Сијасет идеја и иницијатива краси наше
вредне волонтере и члановекоји су организовали
много занимљивих догађаја из блока. Кренућемо
редом. Журка из блока у Добоју донела нам је
612,85км. Затим у Грацу је одржан Шах из блока, на
ком је прикупљено 84€. Бањалучани су се дружили
на Сонију из блока и прикупили 355км. У Приједору
на концерту за Космет прикупљено је 2.679,65км. У
Аустрији јеорганизовано хуманитарно вече у Линцу
где је прикупљено 2.305€ донација, а Стони тенис из
блока у Грацу са 220€. На већ познатој локацији на
Видиковцу, одржана је Журка из блока где је
прикупљено 44.715 дин. На Наступу из блока у
Лозници, прикупљено је 40.000 дин. Настављено је
са пројекцијама филма „Ви идите – ја нећу“, овог
пута на две локације, у Кули и Врбасу. Котлићијада у
Козарској Дубици прикупила је 450,45км, затим
Пикадо из блока у Швајцарској 920цхф, Палачинке
из блока у Берлину 1250€ и на крају Хајдучке игре из
блока у Футогу 34.120 дин.
Све ове манифестације на крају је употпунило
донаторско
вече
у
организацији
наших
прослављених кошаркашких репрезентативаца, где је
за потребе градње куће породици Савић са Косова и
Метохије прикупљено 17.917€.
Осам градова широм света било је домаћин
Тројки из блока током јуна. Почело је у Р. Српској,
где је прво у Градишци прикупљено 17.316,50км, а
затим у Бањалуци 6.913км. У Србијије у Земуну
прикупљено 451.840 дин, а у Шапцу 192.920 дин.
Светску турнеју турнира Тројка из блока, започели
смо у Дохи у Катару, где је прикупљено 676€.
Настављено је у Њујорку где је пристигло 3.609$ од
учесника турнира. И на крају још два турнира
одржана су у Швајцарској у Цириху где је
прикупљено 16.744цхф и последњи је организован у

Месечни извештај за јун 2019.

Линћепнгу у Шведској који је допринео са 1.950
шведских круна.
Паралелно са добротворним дешавањима,
наши представници напорно су радили и обилазили
породице код којих ће та иста средства бити и
утрошена. Четранеаст породица је посећено, од чега
7 на подручју Србије, 6 на подручју Р. Српске и једна
из Црне Горе.
У Србији смо посетили, Стевиће из Земун
Поља са четворо деце, Попадиће из Акмачића са
троје деце, Шепецане из Великог Средишта са
четворо деце, Величковиће са дванаесторо деце,
односно Тодоровиће са шесторо деце недалеко од
Куршумлије и на у Пештерској висоравни обилазимо
још две породице, Бандовиће са троје деце и
Којовиће из Сјенице са петоро деце.
На територији Републике Српске, посећено је шест
породица следећим редом, Радићи из Козарске
Дубице са четворо деце, Шарић из Бјељине са
четворо деце, Малешевиће код Зворника са петоро
деце, Симиће из Кисељака са четворо деце, Гаврић
из Пукише са петоро деце и последња посећена
породица била је породица Миљановића који одгаја
три сина недалеко од Теслића. На све ово додајемо и
посету породици Минић из Бијелог Поља у Ц.Гори,
који броје петоро деце.
Поред свега наведеног, са поносом истичемо
успешно завршен вишемесечни пројекат куповине
куће за породицу самохраног оца Радослава Варге и
његових шесторо деце, који живе на подручју Борова
села недалеко од Вуковара у И. Славонији. Овај
заједнички подухват спроведен је у сарадњи са
прослављеним кошаркашким асом и нашим великим
пријатељем и донатором Николом Миротићем, а
вредност пројекта износила је 25.000€.
Велики број породица посећујемо из месеца
у месец, а потребе за реализацију су све веће. Уз већ
посећене породице, ту су и активности које
спроводимо на подручјима где је српски народ
изузетно угрожен, као и повремене помоћи народним
кухињама
и
читавим
заједницама.
Ову
неравноправну борбу настављамо и даље без обзира
на свакодневна искушења, јер је то обавеза које смо
се добровољно прихватили, зарад лепшег и
безбрижнијег
детињства
наших
најмлађих
сународника.
С поштовањем,
Скупштина организације
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СЗС у посети
Стевићима
Највећи проблем је дуг од 140.000 динара
Инфостану. Од своје имовине имају само телевизор
и фрижидер, па је овој породици најпотребнија
помоћ у виду набавке комплетне беле технике,
намештаја, ормара, кревета на спрат, кауча,
стола, столица и радног стола. За децу би од
велики помоћи била набавка рачунара или
лаптопа.

Шесточлана породица Стевић, као и друге породице
са ратом захваћених територија, доживела је многе
трауме и лична искушења која се речима не могу
описати. До 2016. године ова породица живела је у
избегличком кампу у Крњачи.

Срећа им се тада коначно осмехнула јер су добили
стан на коришћене у Земун Пољу. Ипак, ситуација
се није поправила, пре свега што у породици само
отац Зоран ради, али и због болести ћерке Катарине
(11), која болује од епилепсије.
Поред Катарине, отац Зоран и мајка Наташа подижу
још тројицу дечака – Андреја (8), Марка (6) и
Александра (4), тако да је атмосфера у породици
увек пуна позитивне енергије.
Породица ће ускоро прећи из овог стана у један
други, који је такође добила на коришћење, али
њихови проблеми остају.
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Упућујемо позив свим донаторима и људима добре
воље да својим донацијама помогну да ова вредна и
добра породица добије потребну помоћ и да мала
деца уз прелазак у нови стан добију и нормалне
услове за живот.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Кобна ноћ за
Миниће

„Ове гусле су нешто највредније што имам у кући“
Трећу ноћ након Божића прошле године породица
Минић ће памтити заувек. У селу Јабланово, 25
километара од Бијелог Поља на северу Црне Горе,
пала је ноћ. Био је мркли мрак. Ту сеоску „гласну“
тишину и, још увек, празничну атмосферу прекинуо
је један трагичан догађај.

„Не знам шта бих вам рекао. Деца су ми била на
сигурном и то је најважније, али нисам могао мирно
да гледам како ми све што сам у животу стварао
нестаје пред очима. Искористио сам то што је ватра
најпре захватила горњи спрат да бих из приземља
спасао шта се спасти може. Ове гусле су нешто
највредније што имам у кући, што се преноси с
колена на колено – овим речима је описао ту
ситуацију овај вредни српски домаћин.“
Док је Срђан изговарао ове речи, деца и супруга
поносно су га посматрали. Заиста постаје реткост
данас видети овако честиту и домаћинску кућу.
Иванка се надовезала на речи свог супруга:

Велики пожар захватио је кућу под чијим кровом је
било чак петоро деце. Андријана (17), Балша (15),
Гаврило (11), Аврам (8) и Ирина (4) су били
ушушкани у својим креветима, не слутећи да ће та
ноћ оставити трагичан печат у њиховим животима.
Прибраном и брзом реакцијом њихових родитеља
Срђана и Иванке сви су безбедно напустили кућу
која је била у пламену.
Домаћин Срђан је хитром реакцијом успео да спасе и
неколико ствари из куће, а на првом месту слику
свог оца и гусле. Био је то потез у данашње време,
вероватно, несхватљив, али свакако вредан дивљења!
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„Верујте нам да сам тада помислила да је ово крај.
Нисмо знали шта ће бити са нама. Ипак, убрзо је
захваљујући Цркви у Бијелом Пољу, месној
заједници, нашој родбини и бројним добрим људима
изграђена нова кућа у року од само четири месеца.
Какву радост и олакшање смо тада доживели ја вама
не могу описати. Пуно нам је значила и духовна
подршка оца Дарка.“
У многим земљама сиромашне породице имају бар
неку социјалну помоћ и дечији додатак. Колико год
та примања била скромна, значе... Минићи немају
чак ни то. Петоро деце, проживљена трагедија, тежак
живот у сиромашној општини очигледно нису
довољан разлог за помоћ.
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Кобна ноћ за
Миниће
За Миниће је сваки одлазак до града због набавке,
посете лекару или било које друге потребе увек
велики издатак за њихов скромни буџет.
„Треба нам парче земље, не можемо више да
закупљујемо“
Вера у живот, ведрина, нада, поштење, ипак, не
напуштају ову породицу. Родитељи се труде колико
год могу, а деца време проводе учећи, играјући се и
чувајући овце по околним брдима.
Са њима у истом дворишту живи и Срђанов брат
Млађен са својом супругом и троје деце тако да у
целом домаћинству стварно има пуно деце. Њима је
такође потребна помоћ.

„Немамо ниједно сигурно примање у кући“
Егзистенција ове породице зависи искључиво од
сточарства.
„Држимо преко 30 оваца и јагњади, четири краве,
двоје телади... То је једини начин да преживимо.
Највећи проблем нам је што немамо своју земљу, па
смо принуђени да закупљујемо да бисмо имали где
да пошаљемо животиње на испашу. То нам баш
отежава ситуацију“ – појашњава Срђан.

До њиховог села се, иначе, јако тешко стиже. Бијело
Поље није близу. До куће морају прећи и неколико
километара лошег макадама. А кола немају, иако су
им она елементарна потреба... Најстарија ћерка
сваког дана пешачи 5.5 километара у једном правцу
где је онда купи комби за школу.

Месечни извештај за јун 2019.

На питање каква им је помоћ најпре потребна, углас
одговарају:
„Парче земље нам је најпотребније да бисмо имали
где да држимо и хранимо стоку. Ми од тога живимо.
Ту је, наравно, и завршетак куће. Значила би и још
нека крава, пољопривредне машине. Фале нам
столице, један ормар...“

Породицу Минић обишли су представници
Хуманитарне организације Срби за Србе са жељом
да свој рад прошире и на север Црне Горе.
Организација је до сада помогла преко 2.300
вишечланих породица широм Балкана. Пошто је
организација регистрована у десет земљаља,
донације се уз назнаку „за Миниће“ могу слати на
разне начине.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Радићима
треба помоћ
отпадају, пода ни нема, већ само стари теписон
прострт у просторији коју називају дневним
боравком. Столарија је готово непостојећа: стакла су
поотпадала, окна су прекривена старим декама и
најлоном, да заштите од хладноће; у кухињи гдје је
чесма – велика рупа, одваљен зид. Просторије немају
врата, већ стари чаршафи и деке стоје умјесто врата.

„Све срећне породице личе једна на другу, свака
несрећна породица, несрећна је на свој начин.“
реченица којом Лав Толстој отвара роман Ана
Карењина, једна је од најупечатљивијих речиница
свејтске књижевности и реченица у чију
вјеродостојност смо могли да се увјеримо још један
пут приликом наше мисије помоћи породицама.

Наиме, покрај магистралног пута Козарска Дубица –
Градишка, у селу Међеђа, у оронулом кућерку
старом преко седам деценија, живи шесточлана
породица Радић. Породицу чине отац Зоран (38) и
мајка Драгана (35) и њихово четворо дивне дјеце:
Кристина (14), Зорица (12), Катарина (9) и Стефан
(10).
Услови у којима смо затекли породицу нису
достојни човјека и живота у 21. вијеку. Кућерак од
неких четрдесетак квадрата је у рушевном стању:
прокишњава, зидови се урушавају, цигле и фасада

Месечни извештај за јун 2019.

„Купатило већ одавно не ради“, говори тихо ситна
женица од четрдесетак кила - мајка четворо лијепе,
уредне дјеце – Драгана. „Али ја њима носим у
шерпама воду да се могу окупати. Ја се трудим,
стварно, не лажем Вас, али немам услова!“
Упркос условима у којима живе, мајка се по цијели
дан бори са неимаштином, са временским
непогодама, са спољашњим свијетом, сама са собом
– бори се да смогне снаге и да дјецу одржи ситима и
уреднима.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Радићима
треба помоћ

Толико љубави и пожртвованости је ријеткост срести
у данашње вријеме. Мајка, плашећи се осуђивања и
пријекора, наставља: „Ја само не желим да ми моју
дјецу одузму. Они су ми све. Ја се трудим колико
могу. Добијамо дјечији доплатак и социјалну помоћ,
али видите, ја вам ништа не лажем, ова кућа је
дотрајала. Ја је чистим сређујем, перем, али не може
се ништа више направити. Кроз рупе нам улазе
жохари, стршљенови, пацови и змије. Дјеца лијежу у
страху јер им се пар пута десило да им је пацов ушао
у кревет. Катарина, најмлађа кћерка, због тога има
огромне трауме...“. На питање шта вам је
најпотребније, одговара: „Нова кућа, сигурна кућа
гдје не отпада кров и строп када дуне вјетар или
запада киша, у којој неће бити пацова, жохара и
змија... Кућа у којој ће моја дјеца бити безбједна и на
топлом. Ја зими уопште не могу загријати ниједну
просторију. Ми заједно спавамо у једном брачном
кревету и тако се гријемо. Ова кућа нема чак ни
функционално купатило... моја дјеца су добра, само
желим да буду срећни – да имају бољи живот од
овога.“ Беспомоћна мајка очију пуних суза говори и
моли за разумијевање.

Месечни извештај за јун 2019.

Отац породице Драган је након саобраћајне несреће
остао инвалид и проглашен је радно неспособним.
Но упркос томе покушава да понешто заради за своју
породицу одлазећи да надничари у оближњу пилану
или у комшилук по потреби, али нажалост новац
који заради је пречсто недовољан и да задовољи
основне потребе породице за храном, а о сређивању
куће и стварањем бољих услова својој породици
тешко да може да буде ријечи. Стара кућа у којој
сада живи породица и коју су саградили очеви баба и
дјед је неусловна. Додатно, кућа је смјештена на
локацији гдје протичу три извора, па сваки пут када
запада киша, кућа поплави. Због таквих услова,
зидови пропадају и већ попуцали, почињу да се
круне и осипају, а ни строп није сигуран. У
дворишту се налази помоћни објекат стар
тридесетак година који је такође оронуо због
положаја на којем се налази. И он се налази на
пловном подручју па је немогуће користити га за
држање животиња, што је била његова првобитна
сврха.
Увидјевши да је терен на којем се тренутно налази
имање Радића готово неусловно за изградњу куће и
помоћних објеката, идеално рјешење било би
пресељење породице на неку ближу локацију и
изградња куће или куповина већ постојећег и
напуштеног имања којих ни у овом дијелу наших
земаља не мањка. Рјешење крајње једноставно, али
једноставно само на папиру. До реализације ће ипак
бити потребно много труда. А као организација и
постојимо ни због чега другог но да се трудимо и
вјерујемо да ће труд да уроди плодом. Плодом који
није ништа друго до топао дом и срећна и насмијана
дјеца у њему.
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Радићима
треба помоћ
За сам крај морамо да пренсемо и жеље најмлађих
Радића које су нам измамиле сузе и које су нас још
једном натјерале да се добро замислимо о комфору у
којем живимо и нашем незадовољством истим. „Шта
бисте ви жељели да добијете?“, питали смо
стидљиве анђелчиће који су се поредали једни поред
других и који нас срамежљиво гледали испод обрва.
„Бицикл!“ једногласно одговарају Стефан и Зорица,
док најстарија кћерка Кристина прижељкује своју
сопствену собу. „А ти, Катарина?“ Катарина се
стидљиво скрива иза своје најстарије сестре и не
проговара. „Она има потешкоћа са говором, знате,
иде код логопеда, па се стиди...“ Катарина шапуће
нешто најстаријој сестри, која затим понавља:
„Играчке! Ми немамо ниједну играчку! Она би
вољела да може некад да се игра сама...“

Замислити да ствари као што су пристојна соба,
бицикл и играчке на које је већина данашње дјеце
навикла, овој дјечици представљају остварење снова,
наводи нас на питање да ли смо ми у ствари већ
срећни, само то још увијек не знамо или не желимо
себи да признамо. И да не буде да смо реченицу са
почетка текста искористили само као украс у
писању, не рамисливши о њој нити једног тренутка,
а поготово не преузевши нити један корак да
покушамо да преокренемо ситуацију и да учинимо
да породица Радић постане срећна и почне да личи
све на срећне породице којима топао том, купатило и
свјетлији поглед на живот чини нормалну ствар,
покрећемо акцију помоћи поордици Радић. Начина
да се укључите у акцију је много – пројекат Тројка из
блока, хуматирни позив на број: 17763, уплата на
рачун, кроз донатрску кутију или на неки други вама
лакши и приступачнији начин.

Месечни извештај за јун 2019.

Свакако, наши марљиви Дубичани који ће у
наредном периоду покушати да кроз пројекат Тројка
из блока, која ће у Козарској Дубици бити одржана
22. јула, скупе главнину средстава потребних за
обезбјеђивање новог дома породици Радић. Зато и ви
кад их видите да као пчелице са неким папирима у
рукама зује по граду станите, саслушајте их,
попричајте са њима и подржите их у њиховој мисији
и њиховим намјерама. Јер Радићи заслужују да буду
срећни!

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС у посети
Шарићима

Приликом наших посјета породицама које
намјеравамо да помогнемо у току ове године,
наишли смо на још једну породицу чија тешка прича
нас је изненадила и на тренутак зауставила дах. У
Бијељини, у самом центру града, станује
шесточлана породица Шарић у изнајмљеној
трошној љетњој кухињи импровизованој да буде
стамбени простор, дијелећи једну просторију. Ову
скромну породицу чине отац Славиша (47), мајка
Жељка (47) и четворо дјеце Слађан (20), Божана
(16), Раде (15) и Бојан (14).

Међутим, како „Живот некад не зна кад је доста“, ни
ова породица није поштеђена ни на који начин.
Мајка већ на измаку снаге јер је већ јеном оперисала
тумор, који јој се нажалост поново вратио. Двојица
синова су категорисани са лаком менталном
ретардацијом (Слађан и Раде), док је кћерка готово
слијепа – вид јој је функционалан тек 20%.
Уз све ове потешкоће, породица се сналази како зна
и умије. Зими, немајући довољно новца да приуште
огријев, скупљају одбачени намјештај и ложе га. А у
заједничкој просторији у којој проводе највећи дио
времена налазе се три дотрајала кауча на којима
спава пет чланова породице, а једно спава на каучу у
ходнику, јер нема довољно мјеста у тој просторији.
Мајка, упркос свим здравственим проблемима, своју
дом и породицу одржава чистима и уреднима одјећу пере на руке, јер нема веш машину, а како
сама каже нема времена да мисли на болест.

Живећи од дјечијег доплатка (217,00 КМ мјесечно),
надница које родитељи зараде с времена на вријеме,
те скупљања секундарних сировина, ова породица
може себи приуштити само да плаћа 140,00 КМ
мјесечно за импровизовани скучени стамбени
објекат. Скучен, јер се састоји од једне просторије
која је уједно и кухиња и дневни боравак и спаваћа
соба за пет чланова породице, те ходника у којем
спава један од синова и купатила.

Месечни извештај за јун 2019.
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СЗС у посети
Шарићима

У овим тешким тренуцима породици је
најпотребнија финансијска помоћ за лијечење
кћерке, да не би у потпуности изгубила вид.
А оно што би њима заиста олакшало живот и што
ћемо се потрудити да им обезбједимо би била веш
машина, шпорет на дрва и фрижидер са замрзивачем,
јер им је све дотрајало и нефункционално.

Ова породица може да послужи као примјер да
никада не треба очајавати. Праћени окрутном
судбином, здравсвеним проблемима и неимаштином,
родитељи нису пали у очајање нити дигли руке, већ
су наставили лавовску борбу за опстанак своје
породице.

Пружите подршку породици Шарић у њиховој
борби! Подржите их, уколико нисте у могућности
финансијски, њима би много значила помоћ и у
гардероби, обући, огријеву и храни, јер
једноставно немају ништа. А уколико желите да
подржите акцију, можете извршити уплату на неки
од наших рачуна, или позвати наш хуманитарни број
или дати добровољни прилог на неком од наших
хуманитарних дешавања у Вашем граду! Покажимо
им да нису сами! Покажимо да се сви заједничким
снагама боримо за боље сутра и да се не предајемо!

И управо зато, морамо им показати да нису сами у
тој борби! Да им покажемо да им се осмјехнула
срећа и да им олакшамо живот што више је могуће.

Месечни извештај за јун 2019.
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СЗС обишли
Попадиће

„Здрав човек има хиљаду жеља, болестан само
једну.” Ове речи још давно је записао Антон Чехов и
најпре смо на њих помислили када смо посетили
породицу Попадић из Акмачића код Нове Вароши.
Сви чланови ове дивне породице, на жалост, имају
озбиљних проблема са здрављем, али на њима се не
види ни трунка песимизма и безвољности. Напротив,
Попадићи одишу једном сјајном енергијом и вољом
за животом!

Породицу Попадић чине отац Драган, мајка
Споменка и деца Данијела (20), Андријана (17) и
Јован (9). Отац Драган има повреду главе због које
му с времена на време само наиђе мрак на очи и мора
истог тренутка да седне. Мајка Споменка је морала
да одстрани бубрег и има проблема са штитном
жлездом. Ћерка Андријана је оперисала лево колено,
а треба и десно. Она је тренутно у дому у Пожеги где
иде у школу. Син Јован има Ди-Џорџов синдром.
Оперисао је главу и непце, стављене су му цевчице
ради слуха, а има проблема и са говором. О њему
брину брижни родитељи и још брижније сестре.

Месечни извештај за јун 2019.

И нисмо случајно за крај оставили најстарију ћерку
Данијелу. Како нам они сами рекоше „Данијелу је
стрефило све”. Она је два пута оперисала кичму због
сколиозе, два пута је оперисала колено, и два пута је
оперисала гласне жице и крајнике. Последњу
операцију имала је месец дана пре наше посете.
Примала је раније и хормон за раст. Упркос свему
томе Данијела је, учинило нам се, стуб ове породице
јер својом позитивном енергијом и вољом за
животом уноси ведрину у кућу и даје снагу свима.

Попадићи дефинитивно имају нешто генетски што је
проузроковало све те болести и проблеме, али није
то једина њихова мука. Живе у сиромаштву у старој
и неусловној кући. Прво што смо приметили кад смо
дошли код њих јесте „го” бетон на који смо стали и
који је по целом приземљу куће које припада њима.
Столарија је стара, не дихтује добро и пошто им је и
шпорет на дрва лош, у кући је доста хладњикаво.
Како то изгледа зими у овом крају познатом по
дугим и хладним зимама, можемо само да
замислимо. Ормари, кревети, бела техника, све је то
дотрајало... Чак су принуђени да сви заједно спавају
у једној соби.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС обишли
Попадиће
Најпотребнија помоћ била би сређивање
приземља куће у којем живе. Морали би да се
ураде подови, да се постави нова столарија, собе да
се среде, можда и да се прегради једна соба.
Замолили су нас и за помоћ око преуређења
купатила, односно убацивања туш кабине.
Покућство би морало ново да се обезбеди. Значила
би им свакако и још једна крава, као и још кокошака.
Жеља родитеља је и да имају трактор, а најмлађег
Јована да као и већина друге деце има компјутер или
таблет.
Социјална помоћ и дечији додатак су једина
примања које Попадићи имају.
Имају и нешто земље, па посеју кромпир и друго
поврће за своје потребе. Држе и једну краву и четири
кокошке.
Све је то недовољно да би покрпило основне потребе
ове породице, посебно имајући у виду болести с
којима се носе, а камоли да прикупе довољно
средстава да мало уложе у кућу како би је средили.
Пре 5-6 година неко им је украо алат који су имали,
али никада није утврђено ко. Истине ради, пуно им
помажу и добри људи са разних страна.
Из Цркве су добијали доста помоћи, неколико
свештеника из Љига и Нове Вароши су се посебно
ангажовали око њих.
Помагао је и Центар за социјални рад у Новој
Вароши, као и бројни појединци. Ипак, око ових
нешто крупнијих ствари нико, на жалост, није био у
могућности да им помогне.
Доста су мука у свом животу проживели ови добри
људи, па ће Хуманитарна организација Срби за Србе
у наредном периоду покушати да им обезбеди што
више помоћи.

Месечни извештај за јун 2019.
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Храбри
Велићковићи

Реткоцер – мало село близу Куршумлије, дало је
чак шеснаест носилаца Карађорђеве звезде, који су
били део чувеног Гвозденог пука у Првом светском
рату, и тиме је постало друго место у читавој јужној
Србији по броју носилаца једног од највећих
државних одликовања.
Данас, Реткоцер носи судбину свих околних села, па
нешто више од стотину душа живи у њему.

У штали коју му је стриц уступио, овај вредан отац
чува шест крава, троје телади, седамнаест оваца,
седамнаест јагњади и шест свиња. Поред тога, са
трактором старим тридесет година и старом
балирком, обрађује око два хектара земље, за коју
још није решено питање власништва са остатком
породице.
Ипак, осим могућности да његова деца не оскудевају
у храни и основним животним потребама,
Величковићи немају могућности да реше остале
проблеме, а пре свега проблем са кућом.

Једна од две многочлане породице које смо посетили
је породица Величковић која има чак десеторо
деце! Ову вредну и скромну породицу поред
родитеља Раше и Горице, чине и деца: Богдан (20),
Даница (18), Миљан (16), Марија (14), Емилија
(11), Тамара (8), Сара (6), Дуња (3), Анђелија (2),
Катарина (1).
Породица
Величковић
претежно
се
бави
пољопривредом. Отац Рашо, иако од рођења има
одређени облик инвалидитета, због чега хода
искључиво са штакама, није посустао у намери да
развија своје имање и обрађује земљу, како би
пружио својој деци нормалне услове за живот.

Месечни извештај за јун 2019.

Кућа у којој су се шездесетих година доселили из
Подујева, класична је земљана сеоска кућа, за коју ни
они сами не знају колико је стара. Иако по
квадратури није мала, па има простора за сву децу,
све ствари у њој су веома старе, а неке као бојлер
нису у функцији.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Храбри
Велићковићи

Посебан проблем како кажу био је кров, који су пре
петнаестак година заменили.
Ипак, остали су други проблеми, пре свега што
тиче столарије, која је потпуно пропала, што
велики проблем, имајући у виду да су зиме
Реткоцеру веома хладне са пуно ветра, па дува
свих страна.

се
је
у
са

Без обзира на све проблеме, атмосфера у кући је
веома позитивна, а највећи „кривци“ за то су деца,
која су веома весела и дружељубива.
Како нам родитељи кажу, сви школарци су добри у
школи, а поред тога старија деца воле да помажу око
земље и животиња.

Оно што би Величковићима највише помогло је
малтерисање куће, сређивање дечијих соба,
замена столарије, као и куповина нове балирке.

Месечни извештај за јун 2019.

Позивамо све наше донаторе да се укључе у акцију
помоћи многочланој породици Величковић.
Хуманитарна организација Срби за Србе у 2019.
години планира да помогне преко 200 породица
широм Балкана. Надамо се да ћемо као и до сада
имати вашу подршку како бисмо још једном
показали да слогом и љубављу можемо да
променимо животе многих угрожених породица.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС код
Шепецана

„Нећемо желети сувишно. Бићемо задовољни малим
и увек ћемо бити срећни“. Да треба да живимо у
складу са речима Св. Јована Златоустог сведочи и
петочлана породица Шепецан из Великог
Средишта код Вршца. Породица која није богата у
новцу, али је богата у љубави и захвалности на свему
што имају.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су Јужнобанатски округ у којем живи
породица Шепецан коју чине самохрана мајка
Зорица заједно са својих четворо деце Душанком
(19), Драганом (16), Дамјаном (12) и Милицом (9).
Они живе у изнајмљеној општинској кући која је у
јако лошем стању.
Столарија је стара, кров прокишњава, а поред тога
и плафон се круни и отпада. Купатило није
адекватно опремљено што им додатно отежава
живот и свакодневне потребе.

Месечни извештај за јун 2019.

У свом домаћинству породица има једну кокошку, а
у склопу куће користе и општинску земљу на којој
саде поврће за своје потребе.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС код
Шепецана
Као превремено рођена беба, у 26. недељи, Милица
је по рођењу провела две године у болници и
годину дана у кући на кисеонику, што је оставило
последице на здравље и сам развој овог малог борца.

Мајка Зорица је тренутно запослена на неодређено у
Вршачкој болници на одељењу психијатрије. Као
стуб ове породице свакодневно се бори да својој
деци обезбеди боље сутра и бар оно основно што је
човеку потребно за егзистенцију.
Поред Зоричине плате примају дечији додатак и
алиментацију од бившег супруга. Међутим, ови
приходи нису довољни да би се прехранила
петочлана породица као и да се плати кирија и
месечне режије јер поред основних животних захтева
отплаћују дуг за воду и струју у износу од 70.000
динара.

Милица има честе нападе астме, а поред тога касни у
развоју у односу на своју генерацију што јој самим
тим отежава праћење наставног плана и програма и
због чега јој је преко потребан асистент у настави. С
обзиром на то да школа одбија да уради процену
способности и да јој прилагоди наставни план и
програм, мајка је често води за Београд.

Упоредо са материјалним, породица Шепецан води
борбу и са здравственим проблемима најмлађе
Милице.

Милица још од рођења носи тешко бреме на својим
леђима.

Месечни извештај за јун 2019.

Како би се породици Шепецан колико-толико
олакшао свакодневни начин живота потребни су им
кревети, ормари, шпорет на дрва, кухињски
елементи као и сто и столице. Позивамо све
донаторе, чланове и пријатеље Хуманитарне
организације Срби за Србе да се укључе у борбу за
боље сутра породице Шепецан.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Тројкама до
топлог дома
Иако га је повреда спречила да одигра све утакмице,
хуманост није заказала и на рачун организације Срби
за Србе уплатио је чак 25.000 евра за куповину
куће. То је уједно и до сада највећа акција наше
организације на простору данашње Хрватске!

Самохрани отац Радослав Варга и шесторо
малишана Здравко (12), Ивана (11), Дејан (9), Лука
(8), Марија (8) и Ана (6) су напокон добили свој дом
захваљујући несвакидашњој акцији кошаркаша
Николе Миротиће и Хуманитарне организације
Срби за Србе.

Средином јуна организовано је усељење Варги у
недавно купљену кућу на свеопшту радост најпре
саме породице, а онда и свих оних који су
учествовали у овој акцији. Вредни домаћин
Радослав, који ради у локалном комуналном
предузећу да би прехранио децу, већ је окречио
неколико просторија и средио разне ситнице у
њиховом новом дому. Своју срећу није крио више
пута понављајући:
„Људи, сада живимо као господа. Моја деца су до
сада живела у две оронуле собице без купатила. За
њих је ова кућа права вила. Има два спрата и
поткровље, деца ће имати своје собе, имамо
купатило. Не знам којим речима бих исказао
захвалност нашем Николи Миротићу кога смо
заволели као да је део породице и, наравно, вама из
организације Срби за Србе без које овог не би било.“

Присетимо се да је Миротић у време Божићног поста
за сваку погођену тројку донирао по 500 евра за
помоћ породици Варга из Боровог Села код
Вуковара.

Месечни извештај за јун 2019.

Борко Вујичић Боре – члан познате реп групе
„ТХЦФ” испред нове куће са децом породице Варга

Хуманитарна организација Срби за Србе

19

Тројкама до
топлог дома
Деца су, наравно, увек најискренија у исказивању
емоција. То су учинили тако што су урамили чланак
о целој акцији који краси зид њихове нове дневне
собе.

Читава акција изазвала је велику медијску пажњу.
Неколико месеци касније све је реализовано, па
Варге могу коначно да започну један нови и лепши
живот.
„Веома смо радосни што смо успели да помогнемо
Варгама, а све захваљујући великом пријатељу и
добротвору наше организације Николи Миротићу
којем није први пут да се укључује у наше акције.
Било нам је потребно неколико месеци да бисмо
пронашли одговарајућу кућу и како бисмо решили
папирологију, а у свему томе пуно нам је помогла
Епархија осијечкопољска и барањска на челу са
Владиком Херувимом и свештеницима Немањом
Клајићем и Чедом Лукићем, као и господином
Срђаном Коларом из Заједничког већа општина.

„Ја играм кошарку и жеља ми је да једног дана
будем као Никола Миротић“ – своје жеље с
осмехом је пренео осмогодишњи Лука.
Након усељења, уприличен је пријем и код
Његовог
Преосвештенства
Епископа
осечкопољског и барањског Господина Херувима.
Он је још једном похвалио рад Хуманитарне
организације Срби за Србе која је у првој половини
ове године утрошила 93.340 евра за помоћ
породицама у овим крајевима што је више него у
читавој прошлој години.

Они су и предложили ову породицу за помоћ и
помагали су је и на друге начине“ – истиче Стефан
Јечменица из организације Срби за Србе.

Хуманитарна организација Срби за Србе наставиће у
наредном периоду са пружањем помоћи на овом
подручју и са ширењем свести о српским
повратницима. Позивамо све добре људе широм
света да нас у томе подрже, а једна од прилика биће
већ у суботу 22. јуна на донаторској вечери која се
организује
у
Београду
у
сарадњи
са
кошаркашима Марко Кешељем и Мирославом
Радуљицом!

Месечни извештај за јун 2019.
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СЗС посетили
Малешевиће

Породица Малешевић је једна од двије породице из
Зворника које смо посјетили и које намјеравамо да
помогнемо ове године. Породица живи у мјесту
Малешић удаљеном 15-так километара од Зворника
у кући коју су уз помоћ још добрих људи некако
успјели да саграде и опреме унутра.

Породица је првобитно живјела у једном кућерку
надомак садашње куће, да би 2014. године уз помоћ
донатора, превасходно наших пријатеља из
организације Немањићи Тићино, успјели да
саграде кућу у којој тренутно живе.

Породицу Малешевић чине отац породице Петко
(43) и мајка Милана (37) и њихово петоро дјеце:
Милан (18), Петар (8), Сретен (7), Живан (3) и
Јована (1).

Како кућа тада није до краја завршена и како није
добро одржавана и код ове породице се појавила
влага која је почела да нагриза кућу, а нажалост и да
значајно утиче на здравље дјеце. Зато и код породице
Малешевић као организација морамо што хитније да
ускочимо и да ријешимо ове проблеме.

Од редовних прихода породица остварује једино 140
КМ дјечијег додатка, а отац Петко и најстарији син
Милан иду да надниче на грађевини како би
остварили додатне приходе са којима би могли да
отхране своју породицу. Поред тога Малешевићи
имају и доста земље па саде башту и држе свиње.

А да би се ти проблеми ријешили потребно је прво
завршити кровну конструкцију и потребно је
реновирати унутрашње просторије које су постале
неусловне за живот тренутно.

Месечни извештај за јун 2019.
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СЗС посетили
Малешевиће

Опет један већи и озбиљнији пројекат и опет нам је
потребна једна таква врста подршке наших донатора.
А и у Зворнику ћемо гледати да већи дио средстава
прикупимо у склопу турнира Тројка из блока који
ће се ове године по први пут одржати у том граду у
недјељу 4. августа.

Прва процјена радова на кући породици Малешевић
износи 15.000 КМ, зато позивамо све Зворничане
да се што масовније одазову на турнир и подрже
ову акцију, а такође и остале наше донаторе и
пријатеље да се сходно својим могућности укључе.

Месечни извештај за јун 2019.
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О чему сањају
Симићи
Опет један већи пројекат за нашу организацију,
обзиром да прва груба процјена потребних радова
износи 12.000 КМ.

Друга породица из Зворника коју смо посјетили и
коју намјеравамо да помогнемо је породица Симић
која живи у мјесту Кисељак. Отац Драган (44) и
мајка Данијела (42) подижу своје четворо дјеце
Весна (16), Драгана (13), Гојко (7) и Јован (2).

Ипак, ништа није немогуће када се Срби удруже и
сложно почне да граде нешто. Тако ћемо, вјерујемо
успјешно, настојати да и овај пројекат приведемо
крају. Наша екипа из Зворника тек почиње да се
окупља и потребна им је и наша помоћ. Скупити
средства да се помогну двије породице са територије
њихове општине није ни мало једноставно и опет
ћемо у склопу пројекта Тројка из блока настојати да
прикупимо највећи дио средстава.

Породица тренутно не остварује никаква редовна
примања, а отац надничењем некако успијева да
обезбиједи што нормалније услове за живот. Но како
то обично бива, након што задовоље основне
потребе, готово да ништа не преостане да би се
ријешиле и остале ствари које су им неоподне. А
пошто се породица значајно увећала и како дјеца
расту, порасла је и потреба за што већим животним
простором.
Такође и породица Симић је уз помоћ великог броја
људи и организације Немањићи Тићино успјела да
догради кућу у којој тренутно живе. Дограђени
простор ће бити одговарајући за породицу, али
пошто је само озидан и покривен, потребно га је
прво средити и опремити унутра, а преостају и
радови адаптације и реновирања дијела куће у којем
тренутно живе да би се све уклопило како треба.

Месечни извештај за јун 2019.

За све Зворничане и оне који живе близу града
слиједи позив да се тог 4. августа појаве у што
већемо броју на турниру и покажу да су ту за све
оне којима је помоћ потребна. За све остале такође
нема препреке да се укључе – позив на број
телефона: 17763 у Републици Српској и БиХ, СМС
на 7763 за донаторе из Србије су најлакши начини за
помоћ, а такође остале начине за донирање
погледајтна сајту организације.
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Муке породице
Гаврић

У нашој мисији помоћи породицама, пут нас даље
доводи и у мјесто Пукиш, мало мјесто између
Брчког и Лопара, гдје смо посјетили седмочлану
(тренутно) и ускоро осмочлану породица Гаврић.

Родитељи Драган (35) и Татјана (32) имају чак
петоро дјеце и то три кћерке Драгану (13), Јелену
(11) и Данијелу (1) и два сина Ненада (5) и Микицу
(2). Такође, мајка Татјана је тренутно поново трудна,
а принову очекују у октобру.
Ни код Гаврића, нажалост, ситуација није пуно
другачија него код већине породица које смо
посјетили ове године и које намјеравамо да
помогнемо. Доста лоше урађена кућа којој вријеме
већ полако узима данак, са пропалим кровом, пуна
влаге, недовршена и намјштена старим и дотрајалим
намјештајем и техником. Као по правилу, купатило
не постоји и породица је принуђена користи пољски
ве-це, а купају се у кући у кади поливањем воде из
лонаца.

Месечни извештај за јун 2019.

Додатно, породица не остварује никакву помоћ од
државе, највише због административних проблема
који постоје због територијалне разграничености
општине Лопаре и Брчко Дистрикта, па једини
приход породици доноси отац Драган који иде да
надничи. А породици много значи и пластеник који
имају и трактор који су добили на кориштење.
Можда ће изгледати да се понављамо, али и
породици Гаврић ћемо гледати да помогнемо прије
свега на начин да зауставимо влагу о чијем штетном
утицају на дјецу и проблемима које може да изазове
не треба много трошити ријечи.
Зато је потребан нови кров, замјена столарије и
кречење зидова. Даље, настојаћемо да породици
изградимо купатило и средимо и опремимо дјечију
собу.
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Муке породице
Гаврић

Опет један већи подухват који захтјева значајна
срества, али зашто постоје Срби за Србе ако не да
помажу овакве породице.
Дјеца су највећи благослов од Бога, а тамо гдје и има
много обилује радост и срећа, али колико често
имамо прилику да видимо и тешки услови живота.

Зато се и морамо потруди да учинимо колико је до
нас и да бар скромним донацијама побољшамо
животне услове ових породица.
Како смо и писали, шесто дијете у породици на
свијет долази у октобру и Гаврићи са те стране
испуњавају своју дужност према својој нацији и
држави, а сада је на нама да се покажемо и да га
дочекамо како доликује. Да бар оно не осјети одмах
на почетку сву тежину коју живот носи са собом.

Месечни извештај за јун 2019.

Екипа наших волонтера из Брчког ће прва да се
да на посао и покуша у оквиру пројекта Тројка из
блока да скупи ако не све, а оно највећи дио
средстава. У акцију помоћи се могу укљити и остали
– позив на број 17763 у Републици Српској и БиХ,
СМС на 7763 у Србији или један многих други
понуђених
начина
на
нашој
донаторској
платформи.
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СЗС посетили
Миљановиће
Поред оваца Миљановићи држе и кокошке, а имају и
једног коња који им у многоме помаже у обављању
радова.

У мјесту Прибинић код Теслића посјетили смо
породицу Миљановић гдје три весела и увијек
насмијана дјечака Горан (13), Винко (12) и Митар
(10) живе са својим оцем Драганом и баком
Љубицом.

Дјечаке је прије неколико година напустила мајка, па
је сву бригу око одрастања преузео отац Драган који
се свим силама труди да им обезбиједи нормалне
услове за одрастање, што у данашње вријеме није
нимало лако. Као и свој дјеци и овим дјечацима је
потребно прво обезбиједити храну и услове за
школовање, због чега нажалост неке друге ствари
морају да трпе и за које не преостане средстава.
Отац Драган је незапослен, а једини сигуран
мјесечни приход који остварују Миљановићи је 252
КМ дјечијег доплатка. Ипак, ради се о јако
вриједном човјеку што свједочи и бројно стадо од 80
оваца које има тренутно и са чијим узгојем и
продајом успјева да обезбиједи неопходна средства.

Месечни извештај за јун 2019.

Приликом наше посјете, увидјели смо се да је
Миљановићима тренутно најпотребније замјена
постојећег крова и унутрашње сређивање куће како
би ријешили проблем влаге који тренутно имају, а и
дјечаци би добили собу и купатило какво заслужују
и какво имају већина њихови вршњака.
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СЗС посетили
Миљановиће
Посебно охрабрује то, што су нас одмах након наше
посјете контактирали бројни људи из Прибинића и
Теслића спремни да помогну овој породици.

Такође, потребно је извести и септичку јаму близу
куће како би се ријешио овај хигијенски проблем
који тренутно имају.
На нама је сада да опет засучемо рукаве и дамо се на
посао. Теслићани су се до сада као мало који град
одазивали за помоћ својим суграђанима, а како
поново крећу активности у склопу пројекта Тројка из
блока позивамо све да се и овај пут што масовније
одазову у помоћ.
Након породица Миљић, Јелић, Маливојевић и
Тешић ред је дошао и да помoгнемо и ову породицу.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Нимало једноставан задатак пред нама, али узевши у
обзир претходне године када смо скупљали средства
и помагали породице у Теслићу разлога за бригу
нема.

Месечни извештај за јун 2019.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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СЗС посетили
Тодоровиће

Четрнаест километара од Куршумлије и два
километара од центра села, кривудавом стазом кроз
шуму, тамо где се и телефонски сигнал губи, живи
породица Тодоровић из села Реткоцер.

Породица Тодоровић је уз породицу Величковић
коју смо пре тога посетили, једина многочлана
породица у Реткоцеру, у коме живи тек нешто више
од стотину душа.

Нажалост, кући нисмо морали ни да се приближимо
да бисмо видели у колико је лошем стању. Стара
преко седамдесет година, грађена од камена и блата,
није могла да одоли зубу времена, тако да је данас
готово неусловна за живот, и право је чудо како
породица Тодоровић опстаје у оваквим условима.
„Највећи проблем нам је кућа. Као што видите у јако
је лошем стању. Живимо практично у овој једној
соби и немамо услова да је реновирамо или да
саградимо другу. Пре две године имао сам несрећу,
када сам пао са трактора, па сам повредио руку и
стомак. Донекле сам се опоравио од тога, и желео
бих да радим, али за сада радим само сезонске
послове, нико не жели да ме запосли, па осим
социјалне помоћи и дечијег додатка немамо стабилне
приходе, што није довољно да средимо наш дом“ –
наставља причу видно потиштени отац Момир.

За разлику од Величковића где је ситуација осам
према два у корист девојчица, код Тодоровића
апсолутну победу односе дечаци. Кренувши редом,
најстарији је Бобан (9), затим Зоран (8), Душан (7),
Александар (6), Стефан (3) и Срђан (2).
„Био сам стар момак, скоро да сам напунио
четрдесету годину када је у мој живот ушла
Драгана, а наша љубав је за девет година крунисана
са шесторицом малишана“ – започиње своју причу
отац Момир.

Месечни извештај за јун 2019.
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СЗС посетили
Тодоровиће
Ипак, да није све тако црно као што изгледа, указују
нам дечаци који се све време радносно смешкају и
запиткују ко смо и одакле смо.
„Највеће богатство су ми синови. Они су добра деца
која ми увек помажу. Посебно најстарији Бобан и
Зоран који помажу у чишћењу куће, али и око
чувања млађе браће. Сложна смо породица и са
њима ми је много лакше да препробдим тешке
тренутке, којих је нажалост све више“ – укључује се
мајка Драгана у наш разговор.
Тодоровићи немају воду у кући, па воду доносе с
оближњег извора који је далеко пар стотина метара.
Што се тиче покућства белу технику поседују, и она
је у добром стању, једино имају проблема са
шпоретом на коме ради само једна рингла.
„Да бар имамо воду у кући и купатило, да се и ми као
људи окупамо. Овако грејемо воду и купамо се у
кориту... То је посебан проблем за децу, јер су она
још увек мала и потребни су им бољи услови за
живот“ – одговара мајка Драгана на наше питање да
нам опише шта јој пада најтеже.

Након прилога на РТС-у од прошле године, како
кажу, јављали су им се људи за помоћ, а највреднију
помоћ им је донирао боксер Горан из Новог Сада
који им је поклонио трактор са плуговима и осталим
прикључцима. Породица Тодоровић има шест
хектара земље, од којих обрађује хектар, па им
трактор доста помаже. Такође, породица чува две
краве, од којих се једна отелила дан пре наше посете,
што је изазвало велику радост у породици.
Тодоровићи имају две штале и имају могућности да
чувају још домаћих животиња.
„Школа нам је удаљена два и по километара, али нам
није тешко да идемо до ње. Тренутно нас четворица
идемо у школу и вртић који су у истој згради, драго
нам је што смо сви заједно, јер се тамо дружимо са
децом из породице Величковић, али и са децом из
још једне породице. Највише волимо да се поделимо
у две екипе и играмо фудбал“ – говори нам
најстарији син Зоран.

Месечни извештај за јун 2019.

Потресени овим речима, полако смо се опростили од
породице Тодоровић, са обећањем да се ускоро
поново видимо, у неком бољем расположењу.
Наравно, да бисмо ово обећање испунили, као и до
сада биће нам потребна помоћ свих донатора
Хуманитарне организације Срби за Србе, па вас
позивамо да се укључите у акцију помоћи
породици Тодоровић!
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Тешке зиме у
страћари

У селу Градац на Пештеру, недалеко од Сјенице,
зиме су дуге и тешке. Природа је лепа, али сурова...
Ови сибирски услови, лоша путна инфраструктура и
сиромаштво одлике су тог краја.Ту се налази и једна
стара страћара која је склепана од блокова, дрвета,
цирада и шаторских крила. Рекло би се да је у
питању неки помоћни објекат или неуредна шупа.
Међутим, стварност је много суровија...
Бака Марија, отац Слободан, мајка Станка и
синови Стефан (9), Радиша (7) и Петар (5)
становници су ове бараке:
„Да, сви смо овде. Спавамо на ова два кревета.
Некако се скупимо, како се може. Неко уграби
столицу и тако... Купатило немамо, већ користимо
корито и пољски тоалет. Надамо се да ће бити
боље. Једног дана...“ – одговара домаћин Слободан
на питање да ли је могуће да сви живе ту.

Како све то изгледа зими и по лошим временским
условима тешко је замислити. У бараци дува са
свих страна. Једина срећна околност је што у том
крају има још људи, па се колико-толико чисти када
падне снег. Мада дешава се да буду завејани и по
два-три дана.

Месечни извештај за јун 2019.

Ипак, није то једини проблем ове сиромашне
породице. Мали Радиша тешко говори:
„Због озбиљне говорне мане принуђени смо да га
водимо на терапије у Београд, али ми у кући често
немамо ни за хлеб, а камоли за честа путовања.
Стварно некад не знам шта ћу... Али не одустајем.
Борим се због њих. Не бирам посао. Товарим
угаљ, косим, чистим штале, копам канале... Само да
скупим нешто пара да сутра деца имају за доручак и
све остало. Живот без деце није занимљив.
Бринем и о старој мајци која је ломила руку и
носила шипку од лакта до рамена“ – прича његов
отац док се ћебићи постављени уместо плафона
њишу чим ветар мало јаче дуне стварајући
помало језив звук.

Најпотребнија помоћ за њихову породицу Слободан
каже да био би завршетак нове куће:
„Захваљујући господину Хиду Муратовићу, али и
другим добрим људима, започета је изградња нове
куће за нашу породицу. Радови су одмакли и кућа је
укровљена, али због недостатка средстава стоји
незавршена од краја прошле године.
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Тешке зиме у
страћари

Сваког дана се надамо да ће неко помоћи да то
завршимо да не бисмо и следећу зиму дочекали у
овој бараци. Мислим да би нам то најтеже пало, сад
кад смо након свих ових година тако близу нове
куће. Увек смо маштали о бар једној собици и
купатилу. Значила би свакако и још једна крава,
можда и овце, трактор...“

Организација је до сада помогла преко 2.400
вишечланих породица широм Балкана. Пошто је
организација регистрована у десет земаља, донације
се уз назнаку „за Бандовиће“ могу слати на разне
начине.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
такође су посетили породицу Бандовић након чега
су решили да покрену акцију како би им помогли да
заврше кућу.

Месечни извештај за јун 2019.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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СЗС посетили
Којовиће
Од животиња тренутно немају ништа, али уколико
буду у могућности, имају у плану да купе две
свиње.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
посетили су породицу Којовић која живи у селу
Трешњевица, општина Сјеница. Седмочлано
домаћинство чине родитељи Негосав и Сузана и
њихово петоро деце - Немања (11), Викторија (9),
Теодора (7), Виктор (6) и најмлађи Владимир (4).
Којовићи живе у кући, коју су добили на коришћење
од шумарског предузећа, у којем је Негосав запослен
и ради као шумар.

Поред Негосавове плате, као додатни извор прихода,
породица остварује право на дечији додатак за
четворо деце. Стање куће у којој Којовићи живе није
лоше, међутим проблем представљају лоше
инсталације у кући, што је имало за последицу да
једном приликом, Негосавовог брата удари струја у
купатилу. На срећу све се завршило добро и без
последица. Породица тренутно користи две собе и
имају укупно четири кревета на којима сви
спавају.
У свом породичном домаћинству Којовићи имају
мало баште и неколико садница воћа, што је како
кажу, чисто да имају за своје основне потребе.

Месечни извештај за јун 2019.

Један од већих проблема за ову породицу
представља обавеза исплате кредита у банци, који су
узели да би купили плац. Сваког месеца морају да
издвоје 17.000 динара за рату. На том плацу који су
купили доведена је струја и има воде.

Потребна помоћ породици Којовић била би
изградња куће или набавка и обезбеђивање
материјала за кућу, као и набавка трактора са
прикључцима ради омогућавања даљег рада у
пољопривреди.
Хуманитарна организација Срби за Србе ће
покушати да уз помоћ својих донатора и свих људи
добре воље допринесе да се и за ову породицу
прикупе потребна средства и спроведе у дело још
једна акција помоћи у Рашкој области.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Журка из
блока у Добоју

Дана, 9. маја у 19 часова, у кафе бару Хемингвеј у
Добоју, успешно је одржана Журка из блока.
Чланови, волонтери и пријатељи Хуманитарне
организације Срби за Србе овом приликом
сакупили су 612,85 КМ!

Подсетимо, хуманитарни догађаји наше организације
у Добоју су почели да се организују прошле године,
када је на Васкрс организован Пикадо из блока, па
је овај догађај само наставак хуманитарних догађаја
у Добоју.

Посебну захвалност дугујемо власнику и особљу
кафе бара Хемингвеј, који су се одрекли дела пазара
и уступили нам локал на коришћење. Такође,
захваљујемо се свима који су подржали овај догађај,
надамо се да ће у наставку године бити још
хуманитарних догађаја у Добоју, па вас позивамо да
пратите наш сајт, као и друштвене мреже, како бисте
на време били обавештени.

Добра атмосфера, која је својствена Добоју, прелила
се и на наш догађај, па ће журка остати свим
присутнима у дугом сећању.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ
Месечни извештај за јун 2019.
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Шах из блока
у Грацу
и Квиза из блока, волонтери из Граца су још једном
показали колико воле свој народ, и да на најбољи
начин, организовањем различитих хуманитарних
догађаја, покушавају да мотивишу Србе у Грацу да
помажу угрожене српске породице.

Волонтери Хуманитарне организације Срби за
Србе из Граца још једном су били активни у мају, па
су после „Квиза из блока” организовали још један
хуманитарни догађај – Шах из блока.

Што се тиче победника овог турнира, златна медаља
припала је мајстору шаха Бојану Корићанцу који
овога пута није имао конкуренцију. Пехар је добио
почасни
шампион,
тј.
најмлађи
учесник,
петогодишњи Лука Бошковић.

Дана, 25. маја одржан је први Шах из блока у Грацу.
Чланови, волонтери и пријатељи Хуманитарне
организације Срби за Србе у Аустрији овом
приликом сакупили су 84 евра!
За овај интересантан турнир укупно се пријавило
осам такмичара. Поред шаховског знања и
надмудривања, присутни су били веома добро
расположени, па је овај турнир показао да без обзира
на мали број учесника, атмосфера може да буде
феноменална.
Након успешно организованих догађаја – „Дружење
из блока”, „Пикадо и журка из блока”, „Фифа из
блока”,„Биоскоп из блока”, „Бир-понг из блока”

Месечни извештај за јун 2019.

Што се тиче хуманитарних догађаја у јуну, екипа
волонтера из Граца организоваће хуманитарни
догађај под називом Хуманитарно вече из блока,
које ће бити одржано 15. јуна.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Сони из блока
у Бањалуци

Дана, 12. маја од 12 часова, у играоници и кафе бару
Ај на сони у Бањалуци, успешно је одржан Сони из
блока.
Чланови,
волонтери
и
пријатељи
Хуманитарне организације Срби за Србе овом
приликом сакупили су 355 КМ!

Захваљујемо се свима који су подржали овај догађај,
припреме за Тројку из блока су већ кренуле, па
позивамо све људе из Бањалуке да се по четврти
пут придруже овом највећем хуманитарноспортском догађају.

Након што је у марту организован „Биоскоп из
блока” и „Журка из блока”, у априлу „Журке из
блока” I и II, као и „Пикадо из блока уз роштиљ”,
мај месец у Бањалуци, био је посвећен припреми
за Тројку из блока која ће бити одржана 2. јуна,
па су волонтери организације одлучили да
организују један забаван догађај под називом
Сони из блока.
Опуштена атмосфера и добро дружење владало је
све време, па је многима овај дан био леп начин
да се опусте уз популарни плејстејшн.

Месечни извештај за јун 2019.
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„Тројка“ у
Градишци
У наредним данима очекујемо још уплата од
спонзора, тако да ово није коначна цифра.

Нова сезона Тројке из блока стартовала је 1. јуна и у
Републици Српској! Највећи хуманитарно-спортски
пројекат овога пута кренуо је из Градишке, града
који је познат по племенитим и хуманим људима,
који на најбољи могући начин представљају свој
град и целу Републику Српску.

Становници Градишке као и много пута пре тога,
оправдали су указано поверење и организовали су
још један хуманитарни турнир за памћење. У сали
Средње Стручне и Техничке школе од 18 часова
почела је друга по реду Тројка из блока у Градишци.
Уз помоћ спонзора, учесника и техничких спонзора
сакупљено је укупно 17.316,50 КМ! У наредним
данима очекујемо још уплата од спонзора, тако да
ово није коначна цифра.

Имајући у виду да је на првој Тројци из блока
укупно сакупљено 7.097 КМ, овакав велики скок
само показује да становници Градишке све више
препознају значај самог турнира, што даје могућност
да након породице Ђурић из Чатрње, коју смо
преко пројекта Тројка из блока прошле године
помогли куповином трактора, ове године помогнемо
још једну угрожену породицу.

Становници Градишке као и много пута пре тога,
оправдали су указано поверење и организовали су
још један хуманитарни турнир за памћење. У сали
Средње Стручне и Техничке школе од 18 часова
почела је друга по реду Тројка из блока у Градишци.
Уз помоћ спонзора, учесника и техничких спонзора
сакупљено је укупно 17.316,50 КМ!

Месечни извештај за јун 2019.
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„Тројка“ у
Градишци
организације Срби за Србе у Републици
Српској!

Овога пута, реч је о десеточланој породици Гајић из
Романоваца, која живи у тешким условима,
недоворшеној кући пуној влаге, где чак шесторо деце
спава на једном каучу! Прикупљеним новцем са
турнира, организација ће у наредном периоду
покушати да реши њихове горуће проблеме, пре
свега у погледу завршетка и адаптације
дограђеног дела и опремању дечијих соба, чиме
би се обезбедио преко потребан простор за децу.
Као и увек, када су у питању наши догађаји у
Републици Српској, владало је велико интересовање.
Пријавило се укупно 152 шутера. Што се тиче
такмичења у брзом шутирању тројки, пријавило се
111 тројкаша, док се за шут са пола терена
пријавило 15 најхрабријих такмичара. За игрицу
коју смо увели на Миљаковцу – возић елиминације,
пријавило се 26 такмичара.
Што се тиче такмичарског дела у шутирању тројки,
након првог дела такмичења када су учесници
шутирали тројке са три позиције, уследио је финални
део где је у конкуренцији десет најбољих тројкаша
редослед победника био следећи:
1. Митар Миљић
2. Милош Бабић
3. Јован Јамборчић

Оно што је свакако најбитније истаћи је
невероватан број спонзора који се укључио и
дао свој допринос да турнир буде овако
успешан. Преко 80 привредника, донатора и
техничких спонзора стало је уз Тројку из блока у
Градишци, потврдивши тиме да је Градишка
једно од најјачих упоришта Хуманитарне
Месечни извештај за јун 2019.

Спонзори друге Тројке из блока у Градишци били
су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Глигић
RV. Kont
Ветеринарска амбуланта Самарџија
Antic's Pizzeria
Дејанац промет
Кафе бар Марлборо Горњи Подградци
Болница Градишка
Вујчић
Кајак клуб Градишка
Ноћни клуб Amnesia
Фабрика сточне хране Фармофит
Бетон Градишка
Energy
Гончин
Метростил
Кафе бар Фонтана
Шпедиција Балкан
Пекара Жу жу
Ресторан Стари храст
Мењачница Никола
Апотека Еурофарм
Водовод Градишка
Кафе бар Пензија
Кафе бар Синдикат
SM chip tunning
Гама реумал
Далибор Алексић
Кафана Да ме није
Aгрофруктус
Mobil shop Galaxy code
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„Тројка“ у
Градишци
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Породица Панић
Породица Мисимовић
Породица Пеуље
Породица Мирјанић
Ewes
Кафе бар Инсомниа
MC Dandy
Аутомеханичарска радња Салдум
Наш кафић
Виго Јасенице
Х Live Bet
Бели Борна
Столарија Миљковић
Јелена Калајџић
Ресторан Ђердан
Кафе Хемингвеј
КУД Козара Горњи Подградци
МД Пром
Град Градишка
Контакт Шпед
Породица Миљић
Алу прокс
Ноћни клуб Утопиа
Авангарда
Горан Малешевић
ФК Турјак
Мотел Еурека
CD-EX-YU
Пекара Сладојевић
Такси Бар
Звјездан Панић
Вујић транспорт
Кафана Старо мјесто
Kaфе Пензија

Месечни извештај за јун 2019.

Донатори:
• Кафе и грил Пауза
• Анонимно
• Месница Бајо
• Далибор Ђурђевић
• Породица Јеинић
• Породица Квргић
• Породица Шућур
• Роштиљница Силвер
• Аутошкола Шамрок
• ФК Полет Елезагић
• ФК Вилуси
• Цвећара Декор
• Макао
• Кафе Сењак
• DMD Mashining solutions
• Фризерски салон Биља
• Мафини и торте Драгана Бабић
• Spartan Gym
• Јосиф Илић
• KK Stars Basket
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„Тројка“ у
Градишци
Медијски покровитељи
• ИНФО + канал
• Радио Козара
• Радио Градишка
• Gin.ba портал
• Портал Моја Градишка
• Портал Micro Мрежа

Технички спонзори:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Агенција Галија
Вода Vivia
Средња Стручна и Техничка школа
Градишка
Културни Центар
Наш кафић
Код Ника
Kaфе Пензија
Синдикат
Кафе Сењак

На крају, још једном се захваљујемо свима који су
дали свој допринос у реализовању овог пројекта.
Овакав резултат није случајан и плод је озбиљног и
организованог рада волонтера на локалу, који су и
ове године у склопу Тројке из блока организовали
два догађаја – Биоскоп из блока и Пикадо из
блока. Позивамо све људе из Градишке и околине да
и даље прате наш рад јер нас до краја године очекују
нови хуманитарни догађаји.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за јун 2019.
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„Тројка“ у
Бањалуци
Што се тиче такмичења у брзом шутирању тројки,
пријавило се 123 тројкаша, док се за шут са пола
терена пријавило 54 најхрабријих такмичара. За
игрицу коју смо увели на Миљаковцу – возић
елиминације, пријавило се 44 такмичара.

Нова сезона Тројке из блока у Репубилици Српској
стартовала је прошле суботе у Градишци, а друга
станица, дан после, била је Бањалука! Највећи
хуманитарно-спортски пројекат по четврти пут
дошао је у највећи град Републике Српске.

Што се тиче такмичарског дела у шутирању тројки,
он је као и прошлих година био веома неизвестан.
Након првог дела такмичења када су учесници
шутирали тројке са три позиције, уследио је финални
део, где је десет најбољих тројкаша шутирало са пет
позиција, па је након нешто више од три сата
редослед победника био следећи:
1. Милош Кнежевић
2. Душко Павичић
3. Саша Тешановић
На К4 теренима од 17 часова почела је четврта по
реду Тројка из блока у Бањалуци. Уз помоћ
спонзора, учесника и техничких спонзора
сакупљено је укупно 6.913 КМ!
Имајући у виду да је на прошлогодишњој Тројци
из блока укупно сакупљено 4.033 КМ, овакав
значајан скок у прикупљану прилога, показује да
Бањалучани све озбиљније раде на томе да након
породица Гачић, Вујасин, Савановић и Косовац,
које су помогнуте преко пројекта Тројка из блока у
Бањалуци, ове године помогну још једну угрожену
породицу.
Као и увек, када су у питању наши догађаји у
Републици
Српској,
владало
је
велико
интересовање. Пријавило се укупно 220 шутера.

Месечни извештај за јун 2019.
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„Тројка“ у
Бањалуци

Спонзори четврте Тројке из блока у Бањалуци
били су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бањалучки сплав
Аутоматикон
Kњижара Ризница
Баштионик
Драшко С.
Кристал
Bizzare
Way Seven Technologies
Proteini.si
4 анонимна спонзора
4Life Fitness Centar

Технички спонзор:
•

4Life Fitness Centar

Месечни извештај за јун 2019.

На крају, још једном се захваљујемо свима који су
дали свој допринос у реализовању овог пројекта.
Овакав резултат није случајан и плод је озбиљног и
организованог рада волонтера на локалу, који су ове
године у склопу Тројке из блока организовали три
догађаја – Биоскоп из блока, Пикадо из блока уз
роштиљ, Журка из блока и Сони из блока.
Позивамо све људе из Бањалуке и околине да и даље
прате наш рад јер нас до краја године очекују нови
догађаји у склопу пројекта Тројка из блока.
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Концерт у
Приједору

Желећи да обиљеже славу наше хуманитарне
организације Светог Василија Острошког на што
достојанственији начин, екипа наших волонтера из
Приједора уприличила је својим суграђанима и
пригодан концерт са пјесмама и играма са Космета,
али и цијеле Србије.

Велику захвалност за одржавање концерта дугујемо
прије свега културно-умјетничким друштвима
„Младен Стојановић” и „Козара” из Приједора,
„Милан Егић” из Брезичана, као и „Шареница” из
Расаваца, те женском камерном хору „A Vista” из
Приједора који су се одазвали нашем позиву и сами
осмислили програм те вечери и без којих један
овакав догађај не би био могућ.
Такође, завалност иде и Општини Приједор и ЈУ
Дворана Младост из Приједора на разумијевању и
пруженој техничкој подршци.

Концерт је одржан у приједорској дворани Младост
у понедјељак 13. маја био је хуманитарног
карактера, а донације су се прикупљале продајом
карата и путем штандова постављених у центру
граду.
Дворана попуњена готово до последњег мјеста, са
гледаоцима свих узраста од најмлађих до најстаријих
генерација и прикупљених невјероватних 2.679,65
КМ тај дан, послали су јасну поруку својим
сународницима на Косову и Метохији да их нису
заборавили и да и те како саосјећају са њима и да су
спремни да ускоче у помоћ кад год то буде требало.

Месечни извештај за јун 2019.

Више од самих ријечи вриједе понесени утисци са
концерта и надамо се да ће оваква културна
дешавања прерасти у традицију како у Приједору,
тако и у осталим градовима.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Хуманитарно
вече у Линцу
Што се тиче свирке, Тотал бенд из Беча потрудио се
да направи фантастичну атмосферу, па су присутни
са одушевљењем уживали у добро познатим српским
и страним хитовима. Сва средства која су
прикупљена на Хуманитарној вечери у Линцу биће
утрошена за велику акцију помоћи породици
Петровић из Клачевице крај Параћина. План наше
организације је да овој породици обезбедимо нову
кућу у њиховом селу.

Дана, 18. маја од 19 часова у Restaurant Edelweiss
успешно је одржано хуманитарно вече у Линцу. Уз
помоћ пријатељa и волонтера организације укупно је
сакупљено 2305 евра!

Хуманитарно вече у Линцу протекло је уз два
позната хуманитарна догађаја у склопу пројекта
Тројка из блока – „Пикадо из блока” и „Свирку
из блока”. Наравно, два догађаја овако „упакована”
дала су фантастичне резултате, не само по
скупљеним донацијама него и по атмосфери која је
одисала позитивном енергијом, па ће ово вече,
сигурни смо, свим присутнима остати дуго у лепом
сећању. Такмичење у пикаду, било је веома
узбудљиво. У игри „501”, класичним системом
елиминација, такмичари су поред своје хуманости,
показали и завидну спретност у пикаду, па је турнир
после нешто више од сат времена завршен. Прво
место заузео је Драгиша Недић, док је друго место
заузео Перо Ђукановић.

Месечни извештај за јун 2019.

На крају, захваљујемо се свима који су подржали
овај догађај, а посебно Restaurant Edelweiss на
уступљеном простору, као и Тотал бенду који се
овом приликом одрекао бакшиша

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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„Тројка“ у
Катару
На турниру је учествовало 15 такмичара, а победу
је, на одушевљење свих присутних, однела једна
дама, па је редослед победника био:
1. Бојана Штулић
2. Милорад Ћосић
3. Срђан Трумић

Дана, 24. маја, организована је прва Тројка из
блока у Дохи, главном граду Катара. Уз помоћ
учесника, волонтера и пријатеља организације,
сакупљено је 676 евра!

Након шест хуманитарних окупљања Срба у
Катару коначно је дошао ред да наши људи
организују и најуспешнији хуманитарно-спротски
пројекат – Тројку из блока!

Захваљујемо се свима који су дали свој допринос
и подршку у реализовању ове манифестације, а
ми настављамо са нашим хуманитарним
активностима у Катару, па позивамо све Србе да
нам се придруже у даљим активностима.

Tројка из блока у овој азијској држави,
првенствено је имала циљ да кроз дружење и
спортско надметање привуче и упозна нове људе
са нашим радом, као и да прикупи финансијска
средства намењена за помоћ социјално
угроженим породицама.
У овом првом подухвату да се организује овако
захтеван хуманитарни догађај, малобројна српска
заједница је дала све од себе, тако да су постигнути
резултати за свако поштовање, и показују да је стара
српска пословица „да је битан сој, а не број“ потпуно
тачна.

Месечни извештај за јун 2019.
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8. турнир у
Грацу

У петак 7. јуна од 16 часова под обилним сунчевим
зрацима напољу се одиграо турнир у стоном тенису
приликом ког је скупљено 220 еура.
Након завршеног турнира екипа није напустила
мјесто дешавања већ су у духу тог дана наставили са
спортским играма из чега се родила идеја о баскету
који се играо до поноћи! У Грацу постоји још много
разних идеја за хуманитарне догађаје које ће да буду
реализоване. Позивамо вас да пратите наш рад па
сходно мјесту у ком боравите да будете
информисани о актуелним догађајима као што су
наши студенти у Грацу.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе у
Грацу својом неисцрпном енергијом успевају да
окупе људе разних сфера интересовања као на
претходним догађајима, а овог пута и оне којима је
хоби стони тенис, с тим да је свима јасан заједнички
циљ помоћи угроженим вишедетним породицама.
Поред стоног тениса присутни који нису љубитељи
такмичарске игре забавили су се одбојком на песку, а
уз музику, освјежење и смех би се опуштали сви
заједно мимо спортских дисциплина. Од укупно 16
учесника тројица су показали завидне вјшетине игре
с двије стране стола, а то су:
1. Давид Крајновић
2. Лука Перић
3. Милош Коруга

Месечни извештај за јун 2019.
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4. „Тројка“ у
Њујорку

Четврту
године
заредом,
Хуманитарна
организација Срби за Србе је организовала турнир
у брзом шутирању тројки Тројка из Блока у
Њујорку.

Тиме је позорница била спремна за веома живахно
такмичење које је уследило, и у коме су сви
присутни, показали своје способности у брзом
шутирању тројки, чиме су потврдили да је ово заиста
глобална игра за све узрасте.
Што се тиче такмичарског дела у шутирању тројки,
он је као и прошлих година био веома неизвестан.
Након првог дела такмичења када је педесет
такмичара шутирало тројке са три позиције,
уследио је финални део, где су десет најбољих
тројкаша шутирали са пет позиција, па је након
нешто више од три сата редослед победника био
следећи:
1. Андреј Драгићевић
2. Виктор Ковачевић
3. Борис Доганџић

Као и претходна три пута, енергија и добро
расположење које нас је дочекало, још једном се
показало као добитна комбинација за организовање
турнира за памћење.
Прелеп сунчан дан и терени Томпкинс Сквер
Парка у Ист Вилиџ комшилуку велеграда Њујорка
су по други пут заредом послужили као савршена
позадина за овогодишњи турнир. Турнир је отворен
интонирањем химне Републике Србије – „Боже
правде”.

Месечни извештај за јун 2019.
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4. „Тројка“ у
Њујорку
Спонзори четврте Тројке из блока у Њујорку:
•
•
•
•

Ресторан Кафана
Пекара Pain D’ Avignon
Ресотран Milkflower
Стоматолошка ординација Мамут

Након завршетка турнира, поносно смо могли да
објавимо да што се тиче скупљених новчаних
донација, ове године уз помоћ спонзора и учесника
сакупљено је укупно $3.609!

Месечни извештај за јун 2019.
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Журка из
блока-Београд

Одржано успешно и весело вече у Биртији на
Видиковцу 17. маја. Пивница Биртија је још једном
била домаћин догађаја Хуманитарне организације
Срби за Србе.

Након сада већ традиционалног Вишебоја из блока
који је одржан у априлу ове године, пивница Биртија
је опет отворила врата за хумане људе. Улаз на
журку је била симболична донација од 300 динара, а
укупно је прикупљено 44.715 динара.
Посебно нас радује што се промовисању журке, али
и организације Срби за Србе придружио велики број
младих и нових људи који су будућност наше
организације, наше идеје и наше једине Србије.

Месечни извештај за јун 2019.

Велико хвала власницима Пивнице Биртија који са
задовољством истичу да смо код њих радо виђени
гости и широм нам отварају врата за све предстојеће
догађаје.
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„Тројка“ у
Цириху
најугроженије, дали подршку и допринос у ширењу
свести о томе да широм Балкана постоји више
десетина хиљада српских породица које живе у јако
тешким условима за живот.
Захваљујемо се нашим волонтерима који су се
својски потрудили да сви учесници оду задовољни
својим кућама.
Посебну захвалност дугујемо нашим спонзорима као
и техничким спонзорима који су дали свој допринос
да Тројка из Блока у Цириху обрадује многе
малишане којима је помоћ више него потребна.
Дана, 26. маја успешно је одржан други по реду
турнир Тројка из блока у Цириху. Овом приликом
уз помоћ учесника, пријатеља организације и
спонзора, за помоћ вишедетним породицама,
прикупљено је 16.744,6 швајцарских франака!

Спонзори:
• ElektroLife
• Interna Bodenbeläge
• MaxiM Hauswartung & Reinigung
• Породица Лазаревић са пријатељима
• Implenia
Такмичење се одвијало у три дисциплине поред
стандардног шутирања тројки, играо се и баскет „3
на 3”, а за наше најмлађе госте уприличено је
такмичење под називом „Деца за децу” као и
целодневне разне анимације. Поред самог такмичења
гости су могли да пробају специјалитете са роштиља,
да купе производе из нашег бутика а за даме је
организовано хуманитарно уређивање обрва па су за
донацију по жељи добиле један мали козметички
третман.
Захваљујемо се свим такмичарима, као и онима који
су подржали акцију а нису учестовали на самом
турниру, што су поред сакупљених донација за

Месечни извештај за јун 2019.
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„Тројка“ у
Цириху
2. BC Kobhardkumbo (Chris Palatsidis, Лука
Милосавјевић, Тони Муратовић)
3. Hot Dogos (Александар Мудрињски,
Младен Ђокић, Аден Муминовић,
Александар Стојановић)

Технички спонзори:
• Kizo Photography
• Етно грил
• Club Attache
• Kägi
• Swiss basket

Такмичење Деца за децу се одвијало у две старосне
категорије, па су резултати следећи:
• Категорија 2-6 година:
1. Дуња Ђаковић
2. Николај Гашић
3. Андреј Лазаревић
Категорија 6-12 година:
1. Павле Миладиновић
2. Лука Ђаковић
3. Лана Лазаревић

•

У конкуренцији 95 шутера победу је однео Gilian
Lapaire, друго место заузео је Дејан Арсић док је
прошлогодишњи победник Thomas Faucheux ове
године заузео треће место.

Када је баскет 3 на 3 у питању након велике борбе у
конкуренцији 24 екипе места на постољу заузели
су:
1. Врбас (Лука Стиплосек, Јован Љубанић,
Стефан Станојевић, Миодраг Мурта
Манојловић)

На крају, захваљујемо се свим хуманим људима,
који су показали велику свест за своје
сународнике, и који су својим учешћем подржали
овај догађај.
Надамо се, да ће у месецима који предстоје број
људи који подржавају хуманитарне активности у
Швајцарској бити још већи, како бисмо на тај
начин помогли што више угрожених српских
вишедетних породица!

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за јун 2019.
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„Тројка“ у
Линћепингу
Ове године, домаћин је био Линћепинг, на шта
смо веома поносни, посебно на волонтере и
учеснике из овог града који су дали велики
допринос организацији турнира.
Имали смо прилику да будемо гости у оквиру
Омладинског фестивала који је организовао Савез
Срба и Омладинска организација Срба у
Шведској.
Ове организације се деценијама баве очувањем
српске културе и традиције и активно раде на
оснаживању наше дијаспоре у Шведској.

У суботу 18. маја у Линћепингу, једном од великих
градова Шведске, одиграо се хуманитарно-спортски
догађај Тројка из блока у организацији шведског
огранка Хуманитарне организације Срби за Србе. Уз
помоћ
учесника,
волонтера
и
пријатеља
организације, сакупљено је 1950 шведских круна.

Тридесет такмичара је учествовало, углавном
млади, учесници фестивала и наши волонтери, на
чему смо им од срца захвални.
Победници су:
1. Немања Николов
2. Филип Курјак
3. Милош Танасковић
Посебно нам је драго што су се људи међусобно
дружили, упознали и учврстили своја пријатељство,
што је први корак за нека следећа хуманитарна
окупљања.

Подсетимо, прошле године организована је прва
Тројка из блока у Шведској, у Стокхолму, када је
прикупљено укупно 16.860 круна.

Месечни извештај за јун 2019.

Захваљујемо се организаторима на обезбеђеној сали
за такмичење, свечаном ручку за наше волонтере, све
у свему на феноменалном пријему наших домаћина
из Линћепинга!

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Наступ из
блока-Лозница

Дана, 31. маја од 19 часова у Вуковом Дому
културе у Лозници, одржан је први Наступ из
блока! Уз помоћ волонтера, учесника и пријатеља
организације, за породицу Драгићевић из
Буђановаца код Руме, прикупљено је укупно
40.000 динара.

Захваљујемо се свима који су подржали још један
хуманитарни догађај у Лозници, и драго нам је да
постоји велико интересовање Лозничана када су у
питању
овакве
културно-уметничке
манифестације.
Подсетимо, Лозница не стаје са хуманитарним
догађајима ни ове године, па су након „Биоскопа из
блокаˮ и „Јамба из блокаˮ Лозничани организовали
још један догађај овога пута интересантног назива
Наступ из блока.
У пријатној атмосфери, преко две стотине људи
имало је прилику да ужива у наступима деце из
Креативног курса гитаре, која су извела разне попрок нумере, КУД-у Караџић који је својим
фолклорним умећем оставио публику „без дахаˮ, као
и балеринама из Креативног окрета које су својом
лепршавом кореграфијом заокружиле ово предивно
вече.

Месечни извештај за јун 2019.
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Биоскоп из
блока и у мају
Уз помоћ наших волонтера, донатора и пријатеља
организације, успели смо да ову велику хуманитарну
акцију организујемо у тридесет пет градова широм
света. Укупна цифра која је тренутно сакупљена у
акцији Биоскоп из блока је 10.890 евра!

Након тридесет и три пројекције филма „Ви идите
– ја нећу” које су одржане у марту и априлу широм
света, Биоскоп из блока настављен је и у мају када
су одржане још две нове пројекције!
Хуманитарна организација Срби за Србе већ више од
четрнаест година промовише активан начин борбе за
светлију и бољу будућност нашег народа, пре свега
кроз
помоћ
најугроженијим
вишечланим
породицама, а овом приликом, одлучили смо да ове
године дамо свој допринос у неговању културе
сећања и тиме обележимо три важне годишњице:
1. Петнаест година од мартовских прогона
српског и неалбанског становништа са
Косова и Метохије
2. Двадесет година од почетка НАТО
агресије на СР Југославију
3. Двадесет четири године од НАТО
бомбардовања Републике Српске

Месечни извештај за јун 2019.

Оно што нам је посебно драго и на шта смо веома
поносни,
филм
се
приказује
са
благословом Митрополита
Амфилохија,
а
продукција Александрија
Филм на
челу
са
редитељем
филма Хаџи-Александром
Ђуровићем је исти уступила бесплатно за ову
хуманитарну акцију. Сва прикупљена средства
биће искориштена за помоћ породицама на
Косову и Метохији у склопу Васкршње акције
Хуманитарне организације Срби за Србе.
1.
Пројекција
у Кули одржана
је 23.
маја у Културном центру од 20 часова. Укупно
је прикупљено 13.160 динара, а пројекцији је
присуствовало тридесетак људи.

2.
Пројекција
у
Врбасу одржана
је 24.
маја у Удружењу
грађана
Гостољубље од 19
часова. Укупно је прикупљено 37.300 динара, а
пројекцији је присуствовало четрдесетак људи.
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Донаторско
вече

Хуманитарна организација Срби за Србе у
сарадњи са прослављеним репрезентативцима
Марком Кешељем и Мирославом Радуљицом, ове
суботе у Life Active клубу на Новом Београду
успела је уз помоћ донатора, спонзора и пријатеља
организације да прикупи 17.917 eвра!

У свечаној атмосфери, око стотинак људи окупило
се како би пружило подршку овом великом пројекту
Хуманитарне организације Срби за Србе.

Ова цифра није коначна јер многи који су били
спречени да дођу своје донације ће уплатити у
наредним данима.

Водитељ вечери, новинар и уредник култне емисије
„Агапеˮ, Александар Гајшек на почетку
Донаторске
вечери
говорио
је
о
четрнаестогодишњем
хуманитарном
раду
организације Срби за Србе:

Подсетимо, деветочлана породица Савић из села
Коретиште на Косову и Метохији, живи у тешким
материјалним условима у великој породичној
задрузи која тренутно броји преко 30 чланова.
Храну добијају из епархијске Народне кухиње, док
се труде да кроз бавељење пољопривредом обезбеде
себи основне потребе и услове за живот.

Месечни извештај за јун 2019.

„Уз слоган „Деца су наша будућностˮ Хуманитарна
организација Срби за Србе је кроз десет
регистрованих огранака у свету до сада прикупила
3.5 милиона евра донација и тиме обезбедила
вредну помоћ за више од 2.300 породица и 12.000
деце, као и помоћ за више десетина пројеката који
су за циљ имали помоћ читавим заједницама.
Захваљујући бројним донаторима више хиљада
деце данас живи у својим топлим домовима,
имају нова купатила, струју, воду, белу технику,
кровови више не прокишњавају.
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Донаторско
вече
Много је деце која су први пут добила своју собу,
кревет, радни сто, плакар, играчку или рачунар.
Много је родитеља који данас имају могућност да
својој деци обезбеде чашу свежег млека, узгајају
храну у пластенику или новом механизацијом
обрађују земљу. Много је породица које су добиле
нову наду, обновиле веру и добиле снагу да се
боре ту где јесу, на својим вековним огњиштима
за себе и за своје потомство.“

Након Александра Гајшека, заменик Епископа
рашко-призренског и Игуман манастира Драганац о.
Иларион, имао је прилику да својом беседом
поздрави присутне али и каже нешто више о
тренутном стању и условима у којима живе Срби на
Косову и Метохији:
„Већ годинама заједнички покушавамо да
помогнемо нашем народу да остане и опстане на
Косову и Метохији, Српска Православна Црква је
најзначајнија институција која на тим просторима
постоји. Преко Срспке Православне Цркве једино
можемо да рачунамо да ће српски народ остати и
опстати на Косову и Метохији.
Породица Савић, због које смо се вечерас окупили, је
из места Коретиште, недалеко од манастира
Драганац у којем живим, па Вас позивам све да
дођете и обиђете Косовско поморавље, да
сведочите о трпељивости и тешком животу
народа који тамо живи.
С тим у вези, физичко присуство Републике
Србије, али и различитих организација које нас
посећују, а једна од њих је Хуманитарна
организација Срби за Србе је од изузетног значаја
јер то храбри наш народ. Свака посета
хуманитараца и помоћ коју они носе једној
породици, помаже да породица остане на својим
вековним огњиштима.
Хвала Вам у томе што нам помажете да
опстанемо, останемо, истрајемо и да сачувамо
завет који се заснива у вери у Васкрсење нашег
Господа Исуса Христа.“

Месечни извештај за јун 2019.
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Донаторско
вече

Један
од
домаћина
ове
вечери,
бивши
репрезентативац Србије и играч КК Црвене звезде,
Марко Кешељ, пожелео је добродошлицу свим
окупљенима, говорећи о томе зашто је битно да се
овакви хуманитарни догађаји организују у
континуитету:
„Вашим доласком, уз вашу помоћ и донацијама које
су прикупљене у могућности смо да једној
многочланој породици обезбедимо нови кров над
главом, самим тим и неку бољу будућност и живот
достојан човека у 21. веку.
Седморо мале деце имаће шансу за боље
детињство, за хуманије одрастање, у већ
нехуманом окружењу какво за све Србе влада на
Косову и Метохији. Посебни услови живота наших
људи на Косову и Метохији овом догађају дају још
већу тежину, јер показујемо да смо уз њих и да их
не заборављамо и у овим тешким временима.

Председник Хуманитарне организације Срби за
Србе, Игор Рашула, захвалио се свима који су дали
допринос у овој акцији и позвао је присутне да
наставе са својим добротворним радом:
„Желим да Вам се захвалим испред Хуманитарне
организације Срби за Србе на вашем доласку и
донацијама за породицу Савић којој ћемо
ускоро, уз Божију помоћ, изградити нови дом.
Наше вечерашње окупљање и разлог због кога смо
сви овде је својеврсна задужбина коју ћемо подићи.
Наравно, надам се и радићемо на томе да ово не
буде само један скуп који ћемо одржати, већ да
ову задужбину обнављамо сваке године, можда и
у другим градовима и у другим државама широм
света, где наша организација ради и постоји.“

Мирослав Радуљица и ја, смо се баш из тог разлога
одлучили да подржимо Хуманитарну организацију
Срби за Србе. Њихов несебичан рад, пожртвовање и
борба за српске породице са четворо и више деце
свакако завређују сваку помоћ и поштовање.
Борбу за нашу децу не смемо да изгубимо! Њихов
осмех и детињство не смеју да имају цену. Зато
ова борба не треба да буде кратког даха. Бакљу
коју су момци из ове организације запалили не
смемо допустити да се угаси, тај пламен треба да
негујемо и да ширимо – пламен солидарности,
хуманости и помоћи онима који сами не могу.“

Месечни извештај за јун 2019.
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Донаторско
вече

Последња се присутнима обратила директорка
Епархијске добротворне организације „Мајка девет
Југовића“ протиница Светлана Стевић која је,
слободно се може рећи, један од стубова останка и
опстанка српског народа на Косову и Метохији:
„Није лако живети на Косову и Метохији после свих
ових дешавања и двадесет година патње, али уз вашу
помоћ и помоћ свих других људи који о нама брину
некако тај живот буде много лакши. Србија треба да
буде поносна на децу коју има. Желим вам да
наставите да растете и усрећујете угрожену децу на
Косову и Метохији и шире.“

Након говорника, акапело састав Србски
православни појци који се бави очувањем српске
традиционалне музике имао је прилику да изведе
неколико традиционалних песама са Косове и
Метохије, што је изазвало право одушевљење међу
окупљенима.

Месечни извештај за јун 2019.

На крају, присутни су имали прилику да погледају
кратки филм у којем су приказане хуманитарне
активности организације Срби за Србе у
последњих неколико година и тиме се још више
упознају са радом наше организације.

Хуманитарна организација се још једном захваљује
домаћинима Марку Кешељу, Мирославу Радуљици,
као и свим донаторима који су подржали прво
Донаторско вече наше организације у Београду.
Пошто су средства за нову кућу породице Савић у
највећој мери прикупљена, обавештавамо јавност
да ћемо пројекат реализовати у најкраћем року.
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Котлићијада
за Радиће

Друга по реду Котлићијада одржана 23. јуна, као и
претходне године прошла је у знаку хуманости и
доброг дружења! Извиђачки одред Моштаница,
као идејни творац Котлићијаде још једном је
организовао такмичење које ће се дуго памтити.

Наградни фонд за прва три места изностио је 300
КМ, али су се све победничке екипе одрекле
освојених награда у корист наше организације,
конкретно породице Радић која живи покрај
магистралног пута Козарска Дубица – Градишка, у
селу Међеђа. На крају укупна цифра која је
сакупљена тога дана за Радиће износила је
450,45КМ!
Технички спонзори:
• Угоститељске услуге Обућина
• Пекара Марић
• Кафе бар Twins
• Lounge bar Marsall
Тројка из блока у Козарској Дубици заказана је за
22. јул на теремина Спортског центра (у случају
кише догађај ће се преселити у дворану) па
позивамо све заинтересоване да нам се тога дана
придруже, било као такмичари, било као спонзори,
како би смо Радићима омогући пристојне услове за
живот.

Ове године, у спремању најукуснијих чорби,
такмичило се рекордних двадесет пет екипа, а негде
око триста људи је учествовало на самом догађају.

Још једном захваљујемо се Извиђачком одреду
Моштаница,
свим
победничким
екипама,
појединачним донаторима као и свим учесницима
Котлићијаде.

На крају такмичења, награде су узеле следеће
екипе:
1. Пашчад
2. Јес' једио?
3. Млијекопродукт Козарса Дубица

Месечни извештај за јун 2019.
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„Тројка“ 5.
пут у Земуну

Након Обреновца, Миљаковца и Новог Сада,
четврта станица овогодишње Тројке из блока у
Србији био је Земун, који је пети пут заредом
угостио највећи хуманитарно-спортски пројекат.

Као и претходна четири пута, енергија и добро
расположење које нас је дочекало, још једном се
показало као добитна комбинација за организовање
турнира за памћење. На теренима КК Младост од 18
часова почела је Тројка из блока у Земуну. Уз помоћ
спонзора, учесника и техничких спонзора
сакупљено је укупно 451.840 динара!
Подсетимо, од сакупљеног новца планирана је помоћ
двема породицама – шесточланој породици Стевић
која живи у Земун Пољу и петочланој породици
Мацановић која живи у Земуну.

Месечни извештај за јун 2019.

Што се тиче самог турнира, владало је, као и увек,
велико интересовање. Пријавило се укупно 180
шутера. Што се тиче такмичења у брзом шутирању
тројки, пријавило се 107 тројкаша, док се за шут са
пола терена пријавило 54 најхрабријих такмичара.
За игрицу возић елиминације, пријавило се 20
такмичара.

Што се тиче такмичарског дела у шутирању тројки,
он је као и прошлих година био веома неизвестан.
Након првог дела такмичења када су учесници
шутирали тројке са три позиције, уследио је финални
део, где су десет најбољих тројкаша шутирали са пет
позиција, па је након нешто више од три сата
редослед победника био следећи:
1. Игор Спасојевић
2. Данило Лајовић
3. Иван Миливојевић
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„Тројка“ 5.
пут у Земуну

За фантастичну атмосферу побринули су се познати
репер и члан групе Београдски синдикат Бошко
Ћирковић Шкабо, чланови некада веома популарне
групе CYA и као и чланови музичког састава
манастира Фенек, Фенечки бисери који су за ову
прилику певали традиционалне песме, од којих је
песма „Ој Косово, Косовоˮ изазвала незапамћену
емоцију код свих присутних, па ће прелепа слика са
десетинама бакљи и димова, остати дуго у сећању
свима који су тог дана били у Земуну. Наравно, и
овога пута наш велики пријатељ Немања Блажић
Tricky изводио је кошаркашке трикове, што је
посебно било занимљиво најмлађој публици.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Палачинкарница Пинокио
Kafe Kafe BGD
Казино Александар
Road Runner Team
КБК Таурунум
Моделиа
Академска Сликарка Наташа Луковић
Кладионица Max Bet
Pro Pasa tim
Alta Pay Group
Статус 2
Анонимно Таурунум
Даф Травел
Особље Бена Киба
Ипон Систем
Taurunum Boys

Донатори:
• Циркус
• Рудо Поље
• Byte Lite
• Мењачница Тим Баруџија
• Kale +
• С Васић
• S&S Srbija
• Салон лепоте маја
• Немања Л
• Jeфта
• Кафе Семлин
Технички спонзори:
• Кафе Семлин
Догађаји на којима су прикупљана средства у
склопу Тројке из блока у Земуну:
• Пикадо из блока у Земуну, бар Бараба

Спонзори пете Тројке из блока у Земуну били су:
• Elping sa P.O.
• Frutopija
• Никола промет
• Алта Нова
• Conect Sped
• C.S.S
• Gosi international

Месечни извештај за јун 2019.

Истакнути спонзори:
• ПИП
• Insa
• Pevialte
На крају, још једном се захваљујемо свима који
су дали свој допринос у реализовању овог
пројекта. Позивамо све људе из Земуна и околине
да и даље прате наш рад јер нас до краја године
очекују нови догађаји у склопу пројекта Тројка
из блока.
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3. „Тројка“ у
Шапцу

Трећа – срећа! Након два турнира која су претходних
година одржана у Шапцу, Тројка из блока је и
трећи пут посетила највећи град Мачванског округа.
У петак, 14. јуна од 18 часова на Градском Тргу у
Шапцу почела је oвогодишња Тројка из блока.
Наравно, као и претходних година Шабац је
оправдао очекивања, па су окупљени имали прилику
да још једном уживају у „магији” коју Тројка из
блока увек носи са собом.

Такмичарски део турнира, као и увек, био је веома
занимљив. Након првог дела такмичења када су
учесници шутирали тројке са три позиције, уследио
је финални део где су тројке шутиране са свих
позиција, па је после нешто више од два сата, у
конкуренцији десет најбољих тројкаша редослед
победника био следећи:
1. Бане Божиновић
2. Анђела Матић
3. Матеја Шашић
Спонзори треће Тројке из блока у Шапцу били
су:
• Мастер Новоградња
• Uniplast
• TR Transkom
• Синиша П.
• Новитас
• BMR Group

Уз помоћ спонзора, донатора, техничких спонзора и
учесника сакупљено је укупно 192.920 динара!
Овакав континуитет у сакупљању донација чини нас
не само веома поносним, него нам и даје могућност
да новац сакупљен у Шапцу усмеримо на
овогодишњу Видовданску акцију на Косову и
Метохији.
Што се тиче самог турнира, пријавило се укупно 98
шутера. Што се тиче такмичења у брзом шутирању
тројки, пријавило се 74 тројкаша, док се за игрицу
возић елиминације, пријавило 24 такмичара.

Месечни извештај за јун 2019.
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3. „Тројка“ у
Шапцу

Технички спонзори:
• Брза храна Цицибело 2
• Пицерија Кухињица
• Транском Мајур
• Пашанац 2 брза храна
• Пекара Ранд
• Аман плус
• Пицерија Рустика
• Град Шабац
• ЖКК Дуга
• ОКК Шабац
• КК Микс Мајур
Донатори:
• Пекара Глувац
Истакнути спонзори:
• ПИП
• Insa
• Pevialte

На крају, још једном се захваљујемо свима који су и
ове године били део Тројка из блока пројекта, и дали
свој допринос да још један турнир у Шапцу буде
успешно завршен. Што се тиче каравана Тројке из
блока, он наставља своју мисију, следећа дестинација
је Блок 30!

Месечни извештај за јун 2019.
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„Пикадо“ у
Швајцарској

Тесла Бар полако али сигурно постаје епицентар
пикадо стрелица у Швајцарској. У недељу, 16. јуна,
у Шпрајтенбаху, швајцарски огранак Хуманитарне
организације Срби за Србе организовао је други пут
ове године а трећи по реду, још један веома
успјешан хуманитарни турнир Пикадо из Блока.

Прије свега желимо да истакнемо велику захвалност
Горану Милутиновићу и Даниелу Јотановићу,
власницима Тесла Бара, на више него срдачном
гостопримству, са којима смо договорили наше
наредне заједничке акције.
На овом хуманитарном догађају имали смо и
подршку од Светосавске омладинске заједнице из
Цириха, са којима ускоро проширујемо нашу
заједничку сарадњу. Свакако ништа од овога не би
било могуће без наших вјерних донатора, пријатеља
и свих посјетилаца. Њима дугујемо велику
захвалност, јер смо заједничким снагама и у слози
остварили ову побједу за наше вишедјетне породице,
јер дјеца су наша будућност.

Много позитивне енергије и локал испуњен до
последњег мјеста добрим људима, био је савршен
рецепт за још једну побједу у борби за боље сутра
наших породица, гдје смо успјели да скупимо
донацију од фантастичних 920 франака.
Вишесатна витешка али прије свега фер и
пријатељска борба коју су водила 32 пријављена
играча, донијела нам је и следећи распоред
побједника:
Треће мјесто и бронзану медаљу освојио је добро
познати виртуоз са стрелицама, Синиша Илић,
сребрену медаљу овај пут кући је однио Микица
Остојић, а златна медаља и пехар отишли су у руке
Стеве Видаковића.

Месечни извештај за јун 2019.

До следећег дружења и нових побједа!

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Дружење у
Берлину

Представници немачког огранка Хуманитарне
организације Срби за Србе у Берлину, организовали
су у недељу, 9. јуна, треће по реду палачинка
дружење. Овога пута, хуманитарно дружење је је
одржано у просторијама при другом берлинском
храму, Цркви Светог Саве на Ведингу.
Прикупљено је 1250 евра донација које ће бити
употребљене за помоћ вишедетним социјално
угроженим породицама.

Продаване су слане пите и разне врсте палачинки, са
сланим и слатким надевима. Сав приход од продаје
кафе и пића тога дана, такође је био уступљен као
донација од стране наших домаћина.
Делили смо годишње извештаје и флајере са
информацијама о СМС бројевима за слање порука.
На екрану су приказани видео снимци о помогнутим
породицама, па су присутни имали прилику да се
упознају са радом Хуманитарне организације Срби
за Србе.
Волонтери су били изузетно добро организовани.
Сем оних који су током претходних догађаја узимали
учешћа, овом приликом смо добили значајно
појачање. Неки су помогли тиме што су припремили
пите за продају, други су донирали материјал за
палачинке или су током самог догађаја помагали.
Занимљиво је и сваке похвале вредно то што смо
имали неколико младих волонтера, деце школског
узраста. Подједнако предано као и одрасли, наш
подмладак се укључио да помогне својим
вршњацима.

Месечни извештај за јун 2019.

Захвалност за успех овог хуманитарног догађаја
дугујемо не само волонтерима, већ и свештеницима
и парохијанима при Цркви Светог Саве. Не само што
су нам уступили простор, него су се одазвали и
потрудили да нам максимално помогну.
Окупљање је протекло у изузетно позитивној
атмосфери. Чуле су се идеје и прављени планови за
неко ново, будуће хуманитарно дружење, које ће
надамо се ускоро бити реализовано, па вас позивамо
све да наставите да пратите наш сајт, како бисте се
правовремено информисали о новим догађајима.
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Хајдучке игре
у Футогу
Посебну захвалност дугујемо домаћинима,
породици Петковић, који су се данима припремали
да нас све угосте на прави начин, омогуће праву
забаву и посебно се потрудили да не останемо
гладни и жедни.

Дана, 9. јуна од 11 часова, у кафани „Код Ћолета“
у Футогу, успешно су одржане прве хуманитарне
игре – Хајдучке игре из блока. Овом приликом уз
помоћ учесника и пријатеља Хуманитарне
организације Срби за Србе, за помоћ вишедетним
породицама, сакупљено је 34.120 динара.
На играма је учествовало 10 екипа са по 5 чланова у
свакој екипи. А поред учесника допринос су дали и
гледаоци који су свим срцем бодрили своје екипе.
Такмичари су морали да прођу три игре:
надвлачење конопца, скок у даљ из места, бацање
камена с рамена, а врео, сунчан дан није успео да
поремети наше такмичаре у постизању сјајних
резултата, а ни у још бољој забави.

Хајдучке игре из блока су само наставак безброј врло
успешно организованих акција у Новом Саду и
околним местима у 2019. години. Идеје међу младим
волонтерима Хуманитарне организације Срби за
Србе се само рађају, па је тако настала и идеја за
првим Хајдучким играма у жељи за бољим
упознавањем, дружењем и наравно, да се
заједничким снагама помогне што више угрожених
вишедетних породица.

Након завршених игара и доделе медаља, учесници и
гледаоци су могли да уживају и одморе уз
паприкаш и колаче које је с љубављу припремила
породица Петковић.

Овим путем се захваљујемо свим такмичарима, као
и онима који су подржали акцију, а нису учествовали
на самом турниру, што су поред сакупљених
донација за најугроженије, дали подршку и допринос
у ширењу свести о томе да широм Балкана постоји
више десетина хиљада српских породица које живе у
јако теким условима за живот.

Месечни извештај за јун 2019.
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Хајдучке игре
у Футогу
Редослед победничких екипа:
1. Баје Велике Книнџе
2. Матуранти
3. РСК Дивизија

Као награде, победницима су уручене медаље и
пехар.
Такође корисимо прилику
спонзорима који су помогли:
•
•
•
•
•
•

да

Minaqua doo
Месара Ђурђевић
Пекара Малина, Ветерник
Пекара Шоне, Бођани
Продавница М&М Футог
Мамини колачи

Месечни извештај за јун 2019.

се

захвалимо

На крају, захваљујемо се свим хуманим људима који
су показали велику свест за своје сународнике, и који
су својим учешћем подржали овај догађај. Надамо се,
да ће у месецима који предстоје број људи који
подржавају хуманитарне активности бити још већи,
како бисмо на тај начин помогли што више
угрожених српских вишедетних породица!
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Активности
током маја
У МАЈУ 6.807 СМС ПОРУКА НА 7763

У току маја пристигло је укупно 1.614 позива, а од
почетка акције укупно 20.925 позива.
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 6.807 порука, а од почетка
акције укупно 169.148 порука.

Провизија из МТел мреже по позиву са фиксне
телефоније износе 0,07 км, а са мобилне телефоније
провизија по позиву износи 0,22 км. Провизија из БХ
Телеком мреже је 0,1 км по позиву на терет
позиваоца (укупно се позиваоцу наплаћује 2,1 км по
позиву), а провизија ХТ Еронет мреже износи 0,2 км
по позиву.
.............................................................................................

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

У МАЈУ 1.614 ПОЗИВА НА 17763
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у
Републици Српској покренула је почетком јануара
2018. године националну кампању за помоћ
социјално угроженим породицама широм Републике
Српске и Федерације БиХ у сарадњи са мобилним
оператерима Мтел, ХТ Еронет и БХ Телеком.
Путем хуманитарног ПОЗИВА на број 17763 (са
фиксне и мобилне телефоније) донирају се 2
конвертибилне марке.

Месечни извештај за јун 2019.
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Хуманитарни
СЗС бројеви

Месечни извештај за јун 2019.
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Донаторске
кутије
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

БЕОГРАД
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Канцеларија Срби за Србе – Палмира
Тољатија 5/III спрат (Нови Београд)
Бутик Отаџбина – Бункер –
Булевар Деспота Стефана 48
Пицерија Walker – Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
Продавница Сани – Заплањска 86 А
(Браће Јерковић)
Фото студио Express –
Пилота Михајла Петровића 65 (Видиковац)
Сликарски атеље и креативна радионица
„Цвеће и умеће“ – Косанчићев венац 5/1
Printy Star – Никшићка 5/1 (Вождовац)
Сервис компјутера Xelart –
Антифашистичке борбе 24, лок. 43
(Нови Београд)
ТЦ Стадион – Заплањска 32
(Насеље Јерковић)

Месечни извештај за јун 2019.
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•
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•
•

Теретана Колосеум –
Јурија Гагарина 140-142 (Нови Београд)
Гирос плус – Милана Јовановића 14ц
(Жарково)
Гирос плус – Јурија Гагарина 231б
(Нови Београд)
Бутик Београдски синдикат –
Цара Душана 29 (Дорћол)
Факултет политичких наука –
Јове Илића 165
Београдска пословна школа –
Краљице Марије 73
ДИС маркет – Аутопут 18
(аутопут за Шид)
ТЦ Авив Парк Звездара –
Живка Давидовића 86
Кафаница Дрво јаворово –
Књегиње Зорке 3 (Врачар)
ТЦ Delta city – Јурија Гагарина 16
(Нови Београд)
Kaфe Имиџ – Нушићева 5
Играоница Кинг – Зрењанински пут 153х
(Борча)
Кафана Павле Корчагин –
Ћирила и Методија 2а (Звездара)
Кафана Лимун жут – Димитрија Туцовића
88
Кафана Мала Маца – Синђелићева 3
(Врачар)
Клуб 17 – Јужни булевар 17 (Калуђерица)
Бане Наја Грил – Миће Радаковића 4ц
(Земун)
Кафана Сељачка прича – Владетина 10
(Палилула)
Кухиња Мистер Вок –
Палмира Тољатија 5/1 (Нови Београд)
Бутик Хорус – Теразије 35
Кафић Паркић – Цвијићева 93
Beo Caffe – Првомајска 10 (Земун)
Caffe Codex – Господска 15 (Земун)
Кафе Фибоначи – Тршћанска 44 (Земун)
The Rolling Burrel Pub –
Књегиње Љубице 26 (Дорћол)
Це Кафе – Милешевска 3
Пицерија Ортак – Првомајска 35 (Земун)
Ресторан Код Даче – Булевар Михајла
Пупина 165 (Нови Београд)
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Кафић M-Team – ТЦ Пирамида, Јурија
Гагарина 151 а (Нови Београд)
Кафић Блок гаража – Вождовачки кружни
пут 17 а (Вождовац)
Ребус СДК – Булевар Зорана Ђинђића 105
(Нови Београд)
Кафана Савски бисери –
Јурија Гагарина 80б (Нови Београд)
Кафана Без имена – Руска 1 (Сењак)
Кафана Боем – Карађорђева бб
Пекара Гак – Исмета Мујазиновића 23 д
(Нови Београд)
Црвена трафика – Булевар уметности 27а
(Нови Београд)
Стрит кафе – Ада Циганлија
(код ресторана Језеро)
Ресторан Рад – Црнотравска бб (Бањица)
San food – Булевар Михаила Пупина 145
(Нови Београд)
Кафе Семлин – Првомајска 10 ц (Земун)
Кафана Стара дама Блок 45 – Др. Ивана
Рибара 115а (Нови Београд)
Caffe Pub Black Velvet – Далматинска 62
(Палилула)
Кафе Барка – Булевар Зорана Ђинђића 99
(Нови Београд)
Спортско удружење Астра – Булевар
Краља Александра 89 (Звездара)
Играоница Банка – Луке Војводића 77 а
(Церак)
Базени Queen – Житна 35 (Добановци)
Кафе Пауза – Војвођанска 85 (Сурчин)
Кафе бар Бела ружа – Сурчинска 9г
(Ледине)
УР Цока и смешко – 27. марта 14
(Палилула)
Сувенир шоп – Призренска 13
(Зелени венац)
УР Мита жар – Видоковачки венац 83а
(Видиковац)
Паб Градска прича – Ђуре Јакшића 3
(Стари град)
Кафе Маршал – Џона Кенедија 10 (Земун)
Козметолошки центар Ива Дерма –
Капетан Мишина 20 (Дорћол)
Кафе паб Робин Худ –
угао Војводе Степе и Боже Јанковића

Месечни извештај за јун 2019.
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ТЗР Шкундрић – Вожда Карађорђа 73
(Јаково)
СТР Пили 1 – Бољевачка 6 (Јаково)
СТР Пили 2 – Браће Николић 1 (Јаково)
The Klemenca – Булевар Зорана Ђинђића 12
г (Нови Београд)
Ћевабџиница Пинк Пантер – Љубинке
Бобић 26 а (Бежанијска Коса)
УР Јован 1 – Исмета Мујазиновића 6а
(Бежанијска Коса)
Кафе Блинк – Булевар Арсенија
Чарнојевића 184 (Нови Београд)
Сплав Гусар – Савски кеј бб
(Нови Београд)
Кафе Фазон – Сердар Јанка Вукотића 1
(Петлово Брдо)
Сплав Књаз – Савски кеј бб (Нови Београд)
Пекара 30 М&E – Булевар Михаила
Пупина 141 (Нови Београд)
New’s bar – Браће Јерковић 134 (Вождовац)
Blue electronic – Палмира Тољатија 48
(Нови Београд)
Agi Pasta Away – Змај Јовина 13
Кафе 33 – Стеријина 15 (Палилула)
Кафе Орион – Војислава Илића 13
(Звездара)
Клуб пријатеља ФК Раднички Београд –
Тошин Бунар 190 (Нови Београд)
Ресторан Ипак се окреће – Сурчинска 25 а
(Ледине)
Пицерија Boss MB – Сурчински пут бб
(Ледине)
Сплав Сидро – Кеј ослобођења 1б (Земун)
Филолошки факултет – Студентски трг 3
Продавница пелета Сам – Г – Војвођанска
407 ф (Ледине)
Кафе Пит стоп – Сурчински пут 6а(Ледине)
Копирница Лола – Краљице Марије 61
(Звездара)
Ресторан Стари Мајдан Авала – Фрицка
Лоха 80 (Бели Поток)
Кафе Hardy – Ђаковачка 9 (Звездара)
Кафе Ниво – Краљице Марије 61 (Звездара)
La vie et la surprise – Булевар Арсенија
Чарнојевића 95 (Нбгд)
Пекара Смешко 038 – Краљице Марије I/3
(Звездара)
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Ресторан Тара – Зрењанински пут 151б
(Борча)
Кафе My rules – Голубачка 9 (Црвени Крст)
Кафе Парк – Пожешка 61а
Corner beer – Трговачка 18 (Жарково)
Good food Vračar – Угао Г. Вучића и
В. Илића (Звездара)
Good food Z. Venac – Бранкова 1, плато
(З. Венац)
Good food Nbgd– Маршала Толбухина 18г
(Нбгд)
Good food Bogoslovija–
Мије Ковачевића 9/1 (Богословија)
Good food Žarko– Трговачка 10 (Жарково)
Агенција Призма – Господска 4 (Земун)
Географски факултет – Војвођанска 1
(Земун)
Пивница „Облак у панталонама“ – Бул.
Краља Александра 77а (Звездара)
Ресторан Dragon – Кнеза Вишеслава 130
(Видиковац)
Играоница Четворка – Вртларска 7б
(Земун)
Ресторан Шапат – Бирчанинова 42
(Савски Венац)
Brothers Pub – Трговачка 4 (Чукарица)
Silver bell Group – Таковска 1 (Палилула)
Технички преглед Арена експрес – Бул.
Арсенија Чарнојевића (Нбгд)
АЦ Посеидон – Заплањска 16 (Браће
Јерковић)
Кафана Боем – Карађорђева 8а (Савамала)
Кафе бар Cheers – Бул. Кнеза Александра
Карађорћевића 17 (Сењак)
Бар Прохибиција – Карађорђева 8а
(Савамала)
Пивница Колонија – Рељковићева 9
(Канарево брдо)
Кафана Сипај не питај – Карађорђева 9
(Савамала)
Балон Sportzon Звезда Ада – Ада
Циганлија 5 (Чукарица)
Ресторан Восток 1 – Бул. Арсенија
Чарнојевића 30а (Нбгд)
Кафе Ћошак – Вукасовићева 21н (Канарево
брдо)
Кафе Хаус – Миљаковачке стазе 51б
(Миљаковац)
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Рохо бар – Борска 41е (Миљаковац)
Ресторан Катун – Хасанагинице 1
(Миљаковац)
Кафе Coffe Maniac – Вукасовићева 63
(Миљаковац)
Кафе Фењер – Васе Пелагића 5 (Сењак)
Рибарница Папалина – Косте Главинића 6
(Сењак)
Пекара Чачанин – Борска 94 (Раковица)
Ресторан Чачанин – Борска 94 (Раковица)
Caffe DUB – Пилота Михаила Петровића
53д (Видиковац)
Пивница Beertija – ТЦ Видиковац, Кнеза
Вишеслава 63 (Видиковац)
Caffe Patrida – Кнеза Вишеслава 140
(Видиковац)
Играоница Тројка – ЈНА 1а (Борча)
Кафе Куба – Кнеза Вишеслава 63 (ТЦ
Видиковац)
Кладионица Олимп – Незнаног јунака 4
(Дедиње)
Central Cafe – Трговачка 5 (Жарково)
Продавница Данди – Заплањска 57ђ (Браће
Јерковић)
Кафић Спорт Актив – Заплањска 86в
(Браће Јерковић)
Православни богословски факултет –
Мије Ковачевића 11б (Богословија)
Кафе Зенит – Драгослава Срејовића 6з
(Богословија)
Чорба кафе – Браће Крсмановића 5 (Сава
мала)
Квант – Маршала Тита 237 (Добановци)
Коктел бар Коњарник – Устаничка 170е
(Коњарник)
Роштиљ код Марета – Др Зоре Илић
Обрадовић 15 (Коњарник)
Запа бар – Краља Петра 41 (Стари град)
Запа барка – Ушће бб (Ушће)
Кафе Шестица – Бул. Зорана Ђинђића 44
(Нбгд)
Кафе Lorenzo – Космајска 60 (Церак)
Спортски центар Кнежевац – Вишевачка 2
(Раковица)
Маркет Круна – Јозе Шћурле 10а
Кафана Мед Макс – Ушће бб

Хуманитарна организација Срби за Србе

71

Донаторске
кутије
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фаст фуд Деда Пеле – Миљаковачке стазе
24 (Миљаковац)
Ресторан Легенда – Обреновачки друм бб
(Макиш)
Мио кафе – Бул. Краља Александра 294
(Звездара)
Le Petit Bistro – Кларе Цеткин 12 (Нбгд)
Београдски бистро – Мирочка 3 (Палилула)
Висока школа електротехнике и
рачунарства – Војводе Степе 283
Милин етно кутак – Булевар Зорана
Ђинђића 166а (Нбгд)
Оптичарска радња Монокл – Бул. Краља
Александра 300 (Звездара)
Инфо кафе – Шпанских бораца 22б (Нови
Београд)
• Наш кафе – Шпанских бораца 22а (Нови
Београд)
Кафе машта – Булевар Зорана Ђинђића 67
(Нови Београд)
Tim-s doo. – Видиковачки венац 81 (
Видиковац)
Спорт бар 22- Стевана Бракуса 6 (Баново
Брдо)
Сур Сидро – Трговачка 30б (Жарково)
Кафе Фортуна – Алексиначких рудара 2
Рамс доо технички преглед – Булевар
Краља Александра 379 (Звездара)
Пиле и Прасе – Булевар Краља Александра
144 (Звездара)
Бркати паб – Нушићева 8
Кафе Паша – Ђорђа Кратовца 67
Значи Паб – 22 Октобра 16
Пекара Лука – Катарине Богдановић 3
(Жарково)
Agi Pasta Away – Светозара Марковића 2325
Грађевински факултет – Булевар краља
Александра 73
Queens Garden Bar – Вардарска 22
Plus Cash&Carry – Zmaj -Аутопут 18
Балон Енфилд – Волгина бб (Звездара)
Agi Pasta Away – Илије Гарашанина 33
(Таш)
Agi Pasta Away – Булевар Зорана Ђинђића
71 (Нбгд)
Agi Pasta Away – Максима Горког 97
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Кафе Баштица – Миљаковачке стазе 111в
(Миљаковац)
Magic caffe – Кабларска 2а (Сењак)
Сласт и маст доо – Сердар Јанка Вукотића
1/Ђ
Fizio Tim – Владимира Поповића 10 (Нбгд)
MC Srbi – Булевар ЈНА 33б
Пекара Гак Коњарник – Устаничка 170
(Коњарник)
Avantgarden Gastro Bar – Ратка Митровића
136 (Церак)
Стаза 33 – Пут за Ада Хују бб (Карабурма)
Caffe pizzeria Kućica – Батутова 11
(Звездара)
Life active – Трешњиног цвета 1б (Нбгд)
Апотека Nina Pharm – Рељковићева 1а
(Миљаковац)
Коноба акустик – Цара Душана 13
(Дорћол)
Фризерски салон Фризерај – Борска 41в
Бен Акиба клуб – Браће Крсмановић 6
Угоститељска радња Деа – Љубинке Бобић
26а
SB Gym – Ђуке Динић 14
НОВИ САД
Канцеларија Срби за Србе – СПЕНС, 1.
спрат, Сутјеска 2
Рода Центар – Руменачка 150
Кафе Паб Ладовина – Лазе Телечког 3
Кафе Спорт Меџик – Подунавска 12
Ресторан Цер – Хероја Пинкија 138
Ципелград – Дунавска 8
Хогар – Крилова 6
Бербер шоп Бане – Милана Тепића 19
(Ветерник)
Спортисимо – Миленка Грчића 3а
Aqua Doria – Каменички пут бб
Кафе Коцка – Народног фронта 73
Кафе Панда – Балзакова 23
Спортски центар Десетка – Новосадског
сајма
Кафић Каспер – Бул. цара Лазара 42
Кафић Нео – Темерински пут 173
Кафана „Библиотека“ – Гундулићева 27
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ресторан Наша Тврђава – Проте
Михалџића 2а
Медицински факултет – Хајдук Вељкова 3
Кафе Марс – Народног фронта 93
(Темерин)
Fit Code – Сутјеска 2
Кафана Код Ћолета – Иве Андрића 13
(Футог)
Madame Piano – Браће Рибникара 21
Балкон бар – Данила Киша 13
Stringer Plus doo – Католичка порта 6
Баш Челик Crossfit – Булевар Деспота
Стефана 11
Фризерски салон Махер – Фејеш Кларе 2А
La Torcia – Сомборска 12
Бутик Iva Santoryo – Дунавска 13
Trattoria Vapene – Фрушкогорска 4
Студенски дом Слободан Бајић – Др. Симе
Милошевића 10
Пољопривредни факултет – Трг Доситеја
Обрадовића 8
Brauhaus Brewery – Булевар Михајла
Пупина 6
New York caffe – Владислава Каћанског 2
Салон намештаја 26. Октобар – Хајдук
Вељкова 11
Факултет техничких наука – Трг Доситеја
Обрадовића 6

ОЏАЦИ
•
•

СЗТР Стар плус мм – Кнез Михајлова 39
СТР Михајловић – Сомборска 37

СТАРА ПАЗОВА
•

•
•

•
•
•
•

Кетеринг Добар ручак – Бранка
Радичевића 7
БАЧКА ПАЛАНКА
Кафић Жарден – Југословенске армије
ИНЂИЈА
Кафе Порто– Цара Душана 28
Restoran Maria Partel – Трг Слободе
Кафић Централ – Трг Слободе 16
Leonida Sport studio – Српскоцрквена 10

Месечни извештај за јун 2019.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кафе бар Lavazza – Змај Огњеног Вука бб
Бифе Kibicfenster – Занатлијска 6
Теретана Еуроспорт – Водна 6
Кафе Асторија – Краља Петра I 21
Пекара Пекарац – Шећер сокак 72
Кафе бар Капана – Кузминска 1
Прица Брица фризерски салон – Трг
Николе Пашића бб
Фризерски студио „by Deki“ – Трг Николе
Пашића 11
Пицерија Балкан – Доситејева 11
Ноле берберин фризерски салон – Трг
Николе Пашића бб
Мењачница Макс Еуро – Војводе Степе 4
Казино Lucky Spin – Шећер Сокак 74
Бифе Спорт клуб – Масарикова 8
Фаст Фуд Индекс – Светог Димитрија 17
Cafe & Billiard Bar Casablanca – Змај
Јовина 19
Чарда ресторан Стари Рубин – Стари мост
бб
Кафић Мајмунац паб – Трг Ћире
Милекића 6
Бурекџинска радња Тодић – Трг
Војвођанских бригада 11

•

МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА
Сплав Круг – Мачвански кеј бб

•

БАЧКА ТОПОЛА
Big brother plus – Сенћански пут 3

•
•

БАЧ
Кафе бар Центар – Трг Зорана Ђинђића 1
Апотека Јања – Трг Зорана Ђинђића 1

•

БОР
Casper cafe pizzeria – Моше Пијаде 53

•
•

ЗРЕЊАНИН
Мини бар – плус – Народне омладине 5
Лаза бар – Др Лазе Костића 7

•

ВРШАЦ
Пицерија Беба – Зелена пијаца бб
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Донаторске
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•

ПАНЧЕВО
Туристичка агенција Panuka travel –
Жарка Зрењанина 9

•

ВРБАС
Центар кафе – Маршала Тита 102

•

СУБОТИЦА
Suins Sped – Гранични терминал Хоргош

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОБРЕНОВАЦ
Пекара Код Жике – Војводе Мишића 119
СКЦ Обреновац – Краља Александра I 63
С Димитрије – Немањина 9
Gama car – Љубе Ненадовића 19/4
Пекара Код Жике 2 –
Краља Петра I 42 локал 1

•
•

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

ЛОЗНИЦА
Кафе бар Локал – Миодрага
Борисављевића 3
Фризерски студио Image – Гимназијска бб
Фризерски салон Марко Поло –
Карађорђева 5
Caffeteria Roma – Владе Зечевића 7
Миле Пром – Георгија Јакшића 14
Маркет Сјај 1 – Шабачки пут бб
Маркет Сјај 2 – Максима Горког 1
Ноћни бар Синдикат – Кнеза Милоша 2
Lady S бутик – Кнеза Милоша 8
Vistaoptik – Војводе Путника 8
Мењачница Трг – Трг Вука Караџића
Butik Exterra – Пашићева 1
Аутосервис Ваген 1 – Петра Комарчевића
бб
Аутосервис Ваген 2 – Босанска 15
Coffe House 015 – Владе Зечевића 4

ВАЉЕВО
•
•
•

Кафе Резервација 014 – Насеље
Ослободиоци Ваљева 13/5
Кафе Москва – Карађорђева 153
Ресторан Таверна – Карађорђева 40
Пивница Голос – Бирчанинова 3

ШАБАЦ
Транском Платичево – Железничка бб,
Платичево
Транском Јабука – Краља Милутина 22
Транском Бенска бара – Краља Петра
Првог 3
Транском Чавић – Поцерска 6
Транском Мајур – Светог Саве бб, Мајур
Пашанац 1 брза храна – Карађорђева 57
Пашанац 2 брза храна – Масарикова 43
Пицерија Кухињица – Масарикова 135
Пивница Кум – Масарикова 15
Пекара Ранд-м – Краља Милутина 3/23а
Брза храна Цицибело 1 – Занатлијска 14
Брза храна Цицибело 2 – Господар
Јевремова 39
Аман плус – Деспота Стефана Лазаревића бб
Палачинкарница Smiley – Трг ђачког
батаљона 8

•
•
•
•
•
•

РУМА
Златара Garuda Gold – Железничка 3
Кафана Ваш Вајат – Јове Негушевића 2,
Пећинци
Пекара Див 39 – Партизанска 1,
Крњешевци
Скупштина бар – Крњешевска 72,
Шимановци
Фото Љубиша – Браће Видаковић 6а,
Пећинци
Кафе Република – Вељка Дугошевића 100
Кафе Форум – Градски трг
Пикадо клуб Харолд – Партизанска 12
Кафе Мементо – Градски трг
Ресторан Борковац – Орловићева бб
Кафе Светионик – Главна 156

МАЛИ ЗВОРНИК
Маркет Зворничанка – Светог Саве 2/2

•

“ Код Николије“ – Рибарски Трг 16

Месечни извештај за јун 2019.

•

•
•
•
•
•

ИРИГ
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Донаторске
кутије
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЧАЧАК
Каспер школица спорта – Солунска 30
Caffee Mondo – Градско шеталиште бб
Кафе Врцало на Морави – Градски бедем
бб
La piaf – Немањина 58
Dolce Vita – Градско шеталиште бб
Кафе клуб пикадо фамилија – Др Драгише
Мишовића
Српски паб – Браће Глишовић
УР Полет бђ – Славка Крупежа 2
Играоница Bronx – Пиварска
Caffe Calypso – Гвоздена Пауновића бб
Кафе Зебра – Миленка Никшића 14
Rilex caffe & nargila bar – Моравска 11
Паблик клуб – Хајдук Вељкова 20

•

АРИЉЕ
Кафић Giardino – Светог Ахилија 22

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ВРАЊЕ
Тумпе – Партизанска бб
Кафана Србија – Немањина 1
„Моје место“ – Партизанска 10
Кафе Бистро Нана – Партизанска 9
Ресторан „Код баке на ручак“ – Кнеза
Милоша 15

•

Апотека Антић 1 – Живојина Николића
Брке 16 (Бабушница)
Апотека Антић 2 – Ивице Миладиновића 1
(Бабушница)
Апотека Антић 3 – Лава Толстоја 1б
Апотека Антић 4 – Трг Републике 134

•
•

Кафе Огњиште – Војводе Мишића 30

•

Клуб „Усијане главе“ – Стојана Чупића 37/а

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Књижара Моја књига – Првог српског
устанка 130

•

•

•

•
•

КРАГУЈЕВАЦ
ТП Морава „Белошевац“ – 9. маја 88
ТП Морава „Звезда“ – Драге Тодоровић 12
ТП Морава „Мале Пчелице“ –
Петра Драпшина 25
ТП Морава „Корићани“ –
Крагујевачког батаљона 256
ТП Морава „Шумарице“ –
Горњомилановачка 60
ТП Морава „Сунчани брег“ –
Радета Милосављевића 2
ТП Морава „Наш углед“ –
Гаврила Принципа бб, Лапово
ТП Морава „Робна кућа“ – Краља Петра I
1, Лапово
УР ИДЗУО – Даничићева 10

Месечни извештај за јун 2019.

БЕЛА ПАЛАНКА

ПИРОТ
•
•
•

ПОЖЕГА

•
•
•

•

ЗЛАТИБОР
МАКС-МОБИЛ- Миладина Пећинара бб
Ресторан „Парк код Новице 2017“ –
Јованке Јефтановић 48
Ресторан „Под Бором“ – Рујанска 3
Кафе палачинкарница Adagio – Краљев
трг
Дино парк – Улица спортова бб

Ресторан Круна – Трг Патријарха
Бранковића 5

КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Кафе Bebоp -Краља Петра I
Кафе Moment– Краља Петра I
Кафе Inkognito– Краља Петра I
Пекара Moment – Краља Петра I
Кафе Луфт – Танаска Рајића бб
Пекара Moment 2 -Џона Кенедија бб
Пекара Moment 3 – Звечан
..........................................................................................
ПАЛЕ
• Канцеларија Срби за Србе –
Српских ратника бб
• Бутик Time out – Драгослава Јевђића бб
• Маркет Зворничанка – Српских ратника 2
•
•
•
•
•
•
•

•

ТЕСЛИЋ
Маркет Кошута – Првог Крајишког
корпуса бб
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Донаторске
кутије

•

Хотел Хајдучке воде – Планина Борје
Кафе бар Бриљантин – Чечава бб
Клуб Бродвеј – Првог Крајишког корпуса
бб
Пекара Даша – Градски трг
Гирос брза храна – Крајишког корпуса бб
Фризерски салон Младен – Стевана
Синђелића бб
Ресторан Фантастик – Светог Саве бб
Клас промет доо – Барић, Светог Саве бб

•

ВЛАСЕНИЦА
ТЦ Зворничанка – Илије Бирчанина 24

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

КОЗАРСКА ДУБИЦА
Lounge Bar Marshall – Светосавска 3
Cafe Pink Lady – Проте Вујасиновића бб
Domino Caffe – Светосавска бб
Kafe bar Twins – Војводе Путника 50
Kafe Picasso – Михајла Пупина бб
The River Pub – Косовских јунака бб
Infiniti bar – Светосавска бб
Кафана Стари багрем – Светосавска 28
Пекара Марић – Војводе Путника 58
Пицерија Цезар – Светосавска бб
Роштиљница Силвестер – Светосавска бб
Кафе бар Зебрано – Светосавска бб
Кафе бар Monza – Видовданска бб

•

Кафе бар Камењара – Краља Александра
12
Кафе бар Тројка – Козарска бб (Тешинић)
Ресторан Монако – Горњи Орловци бб

•
•
•

ПРЊАВОР
Индустри бар – Вида Њежића
Трокадеро бар – Занатски центар 1
Кафе бар Олимп – Лазе Лазаревића бб

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Грандкомерц – Видовданска 11

•

Dub-Garden – Краља Петра I
Ослободиоца

•

ГРАДИШКА
Наш кафић – Милана Тепића бб
Фортунa – Видовданска
(занатски центар Данило Борковић)
Кафе бар Пензија – Обала Војводе Степе
Код НИКА-А – Пиланска бб (Горњи
Подградци)

•
•
•
•

•

ПРИЈЕДОР
Манастир Клисина – село Ништавци

Месечни извештај за јун 2019.

БИЈЕЉИНА
Маркет Зворничанка – Сремска 1
Кафе бар Поко Локо – Нушићева
Кафић Ај вамо – Меше Селимовића
Маркет Bost 1 – Гаврила Принципа бб
Маркет Bost 2 – Трг Ђенерала Драже
Михајловића 20
БАЊАЛУКА
Кафе бар Принцип – Проте Николе
Костића 34
Творница Паб – Трг Крајине 2
Asstar – Бранка Поповића бб
Коноба БоМар – Слободана Кустурића 18
Pin Up Dream – Средњошколска 4
Red Fox – Бул. Војводе Степе Степановића
101
Double L – Мајке Југовића 20
Po Lule Duvana – Патре 3
Soho – Алеја Светог Саве 12
Фитнес центар „4life“ – Живојина Мишића
10
ЗВОРНИК
Sport Caffe – Каракај бб
ЈУ Дом омладине – Трг Краља Петра I
Карађорђевића 10
Билијар клуб Диамонд -Патријарха
Павла 3ц
Кладионица Bet In -Caffe Infinity- Светог
Саве 3-17
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Донаторске
кутије
ХЕРЦЕГ НОВИ
•
•
•

Локал кафе – Мића Вавића 1
Брза храна 63 – Мића Вавића 2
Кафе бар Кум – Николе Љубибратића 25

•

БУГИБА
•

КОТОР
•

ХОРВ
Arcadia Cafe – Kantonsstrasse 19

Ресторан Фамилија – Triq il-Hgejjeg

Моја Кафаница – Стари град

СКОПЉЕ
• СКЦ СПОНА – Ћирила и Методија 30
..........................................................................................
ЧИКАГО
• Beograd CaffÉ – 2937 West Irving Park Road
• Nada’s Deli & Bakery – 7316 West Lawrence
Avenue, Harwood Heights
• Црква Св. Николе – St. Nikola Church –
4301 Prairie Ave., Brookfield
• Lazich Deli – 7035 West Higgins Ave.,
Chicago
• ABC Deli – 7701 Lawrence Ave., Norridge

•

ВАШИНГТОН
Црква Св. Луке – St. Luka Church, 10660
River Rd Potomac, MD

•

ХАМИЛТОН
Etno bar & grill – 125 Gailmont Dr,
Hamilton, ON L8K 4B8

•

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

•

ХЕРЦОГЕНАУЕР
Југословенски клуб – Langenzennerstr
1, 91074, Hercogenaurah

•

ВИРСЕЛЕН
Храм Светог Вазнесења Господњег –
Tannenweg 14 , 52146 Würselen

•

АРАУ
Adonis Bar – Rain 41

Месечни извештај за јун 2019.
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ЈУН 2019.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Драган Б. /Србија/ – 10.000 дин.
Вишња Р. /Србија/ – 2.000 дин.
Дејан Р. /Србија/ – 200 дин.
Код Николије /Србија/ – 10.970 дин.
Granit invest /Србија/ – 20.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
Јасмина Ђ. /Србија/ – 12.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
Дарио Д. /Србија/ – 10.000 дин.
Богдан И. /Србија/ – 24.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
Александар Д. /Србија/ – 10.000 дин.
Ђорђије Б. /Србија/ – 1.000 дин.
Бојана Б. /Србија/ – 3.000 дин.
Никола В. /Србија/ – 2.000 дин.
Александар П. /Србија/ – 3.000 дин.
(за Стојменовиће код Бујановца)
Милан К. /Србија/ – 1.000 дин.
Одељење IV5, Шабац /Србија/ – 9.000 дин.
Јелена Е. /Србија/ – 2.000 дин.
Стефан М. /Србија/ – 3.000 дин.
Братислав А. /Србија/ – 2.000 дин.
Rumsterdam challenge 2019
/Србија/ – 4.970 дин.
(Тројка из блока Рума)
Слађана Ј. /Србија/ – 5.000 дин.
Предраг К. /Србија/ – 2.000 дин.
Срђан С. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Стојменовиће код Бујановца)
Мирослав Д. /Србија/ – 5.000 дин.
(за Стојменовиће код Бујановца)
Породица Станојевић /Србија/ – 1.200 дин.
(за Мацановиће из Земуна)
Милош Р. /Србија/ – 3.000 дин.
Момчило Т. /Србија/ – 1.000 дин.
Срђан Р. /Србија/ – 1.000 дин.
Марко Ј. /Србија/ – 1.000 дин.
Бојан С. /Србија/ – 1.000 дин.
Марко М. /Србија/ – 1.000 дин.
Срђан Б. /Србија/ – 1.000 дин.
Дарко П. /Србија/ – 500 дин.
(за Крајину)
Радислав М. /Србија/ – 1.000 дин.
Драгослав М. /Србија/ – 300 дин.
Марко М. /Србија/ – 100 дин.

Месечни извештај за јун 2019.

36. Elping sa P.O. /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
37. Марко М. /Србија/ – 1.000 дин.
38. Јелена М. /Србија/ – 1.000 дин.
39. Горан Н. /Србија/ – 1.000 дин.
40. Милош У. /Србија/ – 1.000 дин.
41. Uniprogres /Србија/ – 15.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
42. MV Partner concrete /Србија/ – 15.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
43. Никола К. /Србија/ – 1.000 дин.
44. Милош Д. /Србија/ – 500 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
45. Зоран П. /Србија/ – 3.820 дин.
46. Трифун Т. /Србија/ – 1.000 дин.
47. Frutopija /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
48. Никола промет /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
49. Слободан З. /Србија/ – 200 дин.
50. Хумано Срца Шапца /Србија/ – 50.000 дин.
51. Циркус /Србија/ – 5.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
52. Јелена П. /Србија/ – 3.000 дин.
53. Ивана Д. /Србија/ – 2.000 дин.
54. Владимир К. /Србија/ – 2.500 дин.
55. Звезда 022 /Србија/ – 8.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
56. Digital Logic RND /Србија/ – 12.000 дин.
(Тројка из блока Линц)
57. Мирослав П. /Србија/ – 5.000 дин.
58. Poncho plus jedan /Србија/ – 12.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
59. Милош Д. /Србија/ – 1.000 дин.
60. С.П. /Србија/ – 1.000 дин.
61. Драган Ј. /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
62. Миљко М. /Србија/ – 2.500 дин.
63. Јован Б. /Србија/ – 6.000 дин.
64. Lutece Zernov /Србија/ – 100.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
65. Аман плус /Србија/ – 5.350 дин.
66. Gramont /Србија/ – 20.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
67. Срдан Л. /Србија/ – 2.000 дин.
68. Маја К. /Србија/ – 2.000 дин.
69. House majstor /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
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70. P.S. Fashion Design /Србија/ – 40.000 дин.
(Тројка из блока Чачак)
71. Иван П. /Србија/ – 1.200 дин.
(за Стојменовиће код Бујановца)
72. Иван П. /Србија/ – 1.200 дин.
(за Станишиће из Милића)
73. Борис И. /Србија/ – 1.000 дин.
74. Благица М. /Србија/ – 1.000 дин.
75. Породица Рашула /Србија/ – 1.000 дин.
(за развој и јачање СЗС организације)
76. Дејан Х. /Србија/ – 1.000 дин.
77. Стефан Г. /Србија/ – 400 дин.
78. Иван /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
79. Анонимно браћа /Србија/ – 1.200 €
(Тројка из блока 30. блок)
80. Кафе Семлин /Србија/ – 1.430 дин.
(Тројка из блока Земун)
81. Кафе Зенит /Србија/ – 330 дин. + 20 €
82. Мирослав М. /Србија/ – 5 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
83. Зоран П. /Србија/ – 10 €
84. Иван К. /Србија/ – 5 €
85. Александар И. /Канада/ – 20 €
86. Татиана Л. /Кипар/ – 50 €
87. Сања В. – 10 €
88. Александар И. /Канада/ – 20 €
89. Александар И. /Канада/ – 5,55 €
90. Звјездан Панић /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Градишка)
91. Породица Миљић /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Градишка)
92. Ауто школа Шамрок /Р. Српска/ – 50 КМ
(Тројка из блока Градишка)
93. ФК Полет Елезагић /Р. Српска/ – 20 КМ
(Тројка из блока Градишка)
94. ФК Вилуси /Р. Српска/ – 20 КМ
(Тројка из блока Градишка)
95. Цвјећара Декор /Р. Српска/ – 10 КМ
(Тројка из блока Градишка)
96. Алу Прокс /Р. Српска/ – 100 €
(Тројка из блока Градишка)
97. Ресторан Макао /Р. Српска/ – 50 КМ
(Тројка из блока Градишка)
98. Ноћни клуб Утопија /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Градишка)
99. Авангарда /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Градишка)

Месечни извештај за јун 2019.

100.
DMD Mashing solutions /Р. Српска/ –
50 КМ
(Тројка из блока Градишка)
101. Горан Малешевић /Р. Српска/ – 200 €
(Тројка из блока Градишка)
102. ФК Турјак /Р. Српска/ – 130 КМ
(Тројка из блока Градишка)
103. Фризерски салон Биља /Р. Српска/ – 10
КМ
(Тројка из блока Градишка)
104. Мафини и торте Драгана Бабић
/Р. Српска/ – 10 КМ
(Тројка из блока Градишка)
105. Spartan Gym /Р. Српска/ – 10 КМ
(Тројка из блока Градишка)
106. Мотел Еурека /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Градишка)
107. CD-Ex YU shop /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Градишка)
108. Пекара Сладојевић /Р. Српска/ – 300 КМ
(Тројка из блока Градишка)
109. Александар П. /Р. Српска/ – 10 КМ
(за Мацановиће из Земуна)
110. Дарко Ј. /Р. Српска/ – 15 КМ
111. Ресторан Ловачки рог /Р. Српска/ – 19
КМ
(Тројка из блока Теслић)
112. Taxi-bar /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Градишка)
113. Општина Оштра Лука /Р. Српска/ –
1.000 КМ
(за Гачиће из Марина)
114. Лука Р. /Р. Српска/ – 50 КМ
115. Фитнес центар 4life /Р. Српска/ – 50 КМ
(Тројка из блока Бањалука)
116. Proteini.si /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Бањалука)
117. Кафе бар Тројка /Р. Српска/ – 72,10 КМ
(Тројка из блока Приједор)
118. Тројка из блока у Бањалуци
/Р. Српска/ – 1.465,10 КМ
(Тројка из блока)
119. Аутоматикон /Р. Српска/ – 1.000 КМ
(Тројка из блока Бањалука)
120. Анонимно /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Бањалука)
121. Анонимно /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Бањалука)
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122. Анонимно /Р. Српска/ – 20 КМ
(Тројка из блока Бањалука)
123. Анонимно /Р. Српска/ – 150 КМ
(Тројка из блока Бањалука)
124. Кристал /Р. Српска/ – 500 КМ
(Тројка из блока Бањалука)
125. Bizzare /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Бањалука)
126. Фитнес центар 4life /Р. Српска/ – 121,20
КМ
(Тројка из блока Бањалука)
127. Анонимно /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Бањалука)
128. Драшко Станивуковић /Р. Српска/ – 100
КМ
(Тројка из блока Бањалука)
129. Наш кафић /Р. Српска/ – 387,35 КМ
(Тројка из блока Градишка)
130. Код НИКА-А /Р. Српска/ – 106,70 КМ
(Тројка из блока Градишка)
131. Кафе бар Пензија /Р. Српска/ – 107,60 КМ
(Тројка из блока Градишка)
132. Кафе бар Синдикат /Р. Српска/ – 47,25
КМ
(Тројка из блока Градишка)
133. Кафе бар Сењак /Р. Српска/ – 175 КМ
(Тројка из блока Градишка)
134. Тројка из блока у Градишци
/Р. Српска/ – 1.441,50 КМ
(Тројка из блока)
135. Кафе бар Сењак /Р. Српска/ – 50 КМ
(Тројка из блока Градишка)
136. KK Stars Basket /Р. Српска/ – 50 КМ
(Тројка из блока Градишка)
137. Јосиф Илић /Р. Српска/ – 24 КМ
(Тројка из блока Градишка)
138. Life Center /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Градишка)
139. Наташа М. /Р. Српска/ – 30 КМ
(за Стојменовиће код Бујановца)
140. Александар Д. /Р. Српска/ – 10 КМ
141. Зоран П. /Р. Српска/ – 10 КМ
142. Горан С. /Р. Српска/ – 20 КМ
(за Косово и Метохију)
143. Стево Б. /Р. Српска/ – 30 КМ
144. Милан С. /В. Британија/ – 50 €
(за Стојменовиће код Бујановца)

Месечни извештај за јун 2019.

145. Анонимно /Аустралија/ – 50 €
(за Косово и Метохију)
146. Марио М. /Малта/ – 20 €
147. Смиљан и Лидиа Н. /Аустралија/ – 50 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
148. Анонимно /Аустралија/ – 50 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
149. Миле С. /Словенија/ – 10 €
150. Марина Р. /Израел/ – 25 €
(за покој душе Драгане Ћирић)
151. Бојан С. /САД/ – 30 €
(за Алексиће из С. Паланке)
152. Анонимно /В. Британија/ – 30 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
153. Сима Б. /Аустралија/ – 70 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
154. Анонимно /Филипини/ – 70 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
155. Д. Томић /В. Британија/ – 50 €
156. Анонимно /Канада/ – 30 €
(за Косово и Метохију)
157. Анонимно /Аустралија/ – 100 €
(за Косово и Метохију)
158. Анастасија /Румунија/ – 100 €
159. Аћим М. /Србија/ – 100 €
(за Косово и Метохију)
160. Анонимно /Немачка/ – 50 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
161. Гаго /Шведска/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
162. Ирена И. /Аустрија/ – 50 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
163. Марко П. /Белгија/ – 20 €
164. Биљана и Ранко Б. /Сл0венија/ – 15 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
165. Анонимно /САД/ – 70 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
166. Снежана Н. /Аустралија/ – 100 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
167. Милан А. /Аустралија/ – 70 €
(за Косово и Метохију)
168. Konstantins I. /Летонија/ – 10 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
169. Мирољуб /Аустралија/ – 15 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
170. Анонимно /В. Британија/ – 15 €
(за Косово и Метохију)
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171. Анонимно /В. Британија/ – 3 €
(за Републику Српску)
172. Бојан Н. /Аустрија/ – 30 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
173. Срби у Кини /Кина/ – 2.025 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
174. Петар А. /В. Британија/ – 150 €
175. Анонимно /Шведска/ – 30 €
176. Александар Ц. /В. Британија/ – 10 €
(за Крајину)
177. Бојан /УАЕ/ – 20 €
178. Бранка Т. /САД/ – 10 €
179. Анонимно /Немачка/ – 30 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
180. Славица И. /Канада/ – 100 €
181. Михајло С. /Чешка Република/ – 15 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
182. Андрија В. /Србија/ – 50 €
183. Даца Д. /УАЕ/ – 50 €
(Тројка из блока Грац)
184. Радослав О. /В. Британија/ – 30 €
185. Саша Т. – 10 €
186. Бојана Е. – 100 €
187. Предраг К. /Аустрија/ – 30 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
188. Мирослав Ч. /Шпанија/ – 10 €
189. Банијац /Исланд/ – 20 €
190. Данијел М. – 10 €
191. Милан С. /Аустрија/ – 40 €
192. Ана С. /Исланд/ – 10 €
193. Анонимно /САД/ – 25 €
194. Анонимно /Немачка/ – 50 €
195. Бранислав Ф. /САД/ – 100 €
196. Алекс М. /Аустралија/ – 100 €
197. Тихомир Б. /Италија/ – 10 €
198. Срдан П. /Шведска/ – 25 €
199. Милан О. /Аустрија/ – 50 €
(Тројка из блока 30. блок)
200. Босиљка Н. /Аустралија/ – 30 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
201. Маријана К. /Аустрија/ – 20 €
(за Радиће из Козарске Дубице)
202. Никола Л. /Аустрија/ – 20 €
(за Радиће из Козарске Дубице)
203. Синиша А. /Аусталија/ – 20 €
204. Породица Стојић /Аустралија/ – 30 €
205. Александар М. /Аустрија/ – 50 €
(за Стојменовиће код Бујановца)

Месечни извештај за јун 2019.

206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.

225.

226.

227.

228.

229.
230.
231.

Горадана /Аустрија/ – 20 €
Жељко М. /Аустрија/ – 10 €
Никола Б. /Аустрија/ – 5 €
Од једне САМОсвесне жене
угроженим људима /Холандија/ – 30 €
(за Крстиће из Љубовије)
Danny V. /Холандија/ – 10 €
Nikoletta V. /Холандија/ – 5 €
Svetlana V. /Холандија/ – 5 €
Elizaveta V. /Холандија/ – 5 €
Ekaterina V. /Холандија/ – 5 €
Владимир С. /Аустрија/ – 10 €
Тамара П. /Аустрија/ – 10 €
(Тројка из блока Грац)
Давид К. /Аустрија/ – 5 €
(Тројка из блока Грац)
Данијел Л. /Аустрија/ – 30 €
Марко М. /Аустрија/ – 100 €
Жељко Ј. /Аустрија/ – 4 €
(за Републику Српску)
Magistrat der Landeshauptstadt Linz
/Аустрија/ – 200 €
(Тројка из блока Линц)
Предраг М. /Аустрија/ – 50 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
Анонимно /Аустрија/ – 16,60 €
Од једне САМОсвесне жене
угроженим људима /Холандија/ – 20 €
(за Миниће из Бијелог Поља)
Од једне САМОсвесне жене
угроженим људима /Холандија/ – 20 €
(за Стевиће из Земун Поља)
Од једне САМОсвесне жене
угроженим људима /Холандија/ – 20 €
(за Мацановиће из Земуна)
Од једне САМОсвесне жене
угроженим људима /Холандија/ – 20 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
Од једне САМОсвесне жене
угроженим људима /Холандија/ – 20 €
(за Драгићевиће из Буђановаца)
Keimelmayr Spedititions und Transport
/Аустрија/ – 1.200 €
(Тројка из блока Линц)
Тара Г. /Аустрија/ – 5 €
Зорица С. /Аустрија/ – 10 €
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232. DAVIGO Installationen GmbH
/Аустрија/ – 300 €
(Тројка из блока Линц)
233. Simic Malerei GmbH /Аустрија/ – 200 €
(Тројка из блока Линц)
234. malTeam GmbH /Аустрија/ – 200 €
(Тројка из блока Линц)
235. Момчило С. /Аустрија/ – 20 €
(Тројка из блока Грац)
236. Славиша С. /Аустрија/ – 10 €
237. Café Phöenix /Аустрија/ – 150 €
(Тројка из блока Линц)
238. Бојан М. /Швајцарска/ – 20 CHF
239. Јована Ђ. /Швајцарска/ – 20 CHF
240. Мирослава А.Ф. /Швајцарска/ – 5 CHF
241. Мирослав В. /Швајцарска/ – 10 CHF
242. Данијел М. /Швајцарска/ – 5 CHF
243. Милена О. /Швајцарска/ – 5 CHF
244. Михаел А. /Швајцарска/ – 10 CHF
245. Радивоје и Ангелина Ђ.
/Швајцарска/ – 100 CHF
246. Благица А. /Швајцарска/ – 25 CHF
247. Љубо и Славка М. /Швајцарска/ – 10 CHF
248. Александар Г. /Швајцарска/ – 10 CHF
249. Сања и Петар А. /Швајцарска/ – 100 CHF
250. Jean J.B. /Швајцарска/ – 10 CHF
251. Предраг В. /Швајцарска/ – 10 CHF
252. Горан Д. /Немачка/ – 50 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
253. Никола О. 99 /Немачка/ – 15 €
254. Јелена К. /Немачка/ – 25 €
255. Александар Ж. /Немачка/ – 10 €
256. СЗС штанд на фудбалском турниру у
Берлину /Немачка/ – 102 €
257. Биљана В. /Немачка/ – 20 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
258. Александар В. и Кристина Б.
/Немачка/ – 20 €
259. Даниела Р. /Немачка/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
260. ДЈ Миву /Немачка/ – 10 €
261. Александар П. /Немачка/ – 10 €
262. Миле К. /Немачка/ – 30 €
263. Марија Ж.И. /Немачка/ – 20 €
264. Мирјана и Ранко С. /Немачка/ – 30 €
265. Миросанда В. /Немачка/ – 5 €
266. Александар П. /Немачка/ – 20 €

Месечни извештај за јун 2019.

267. Мира Д. /Немачка/ – 20 €
(за Косово и Метохију)
268. Милош Л. /Немачка/ – 10 €
269. Борис и Десанка В. /Немачка/ – 30 €
270. Славиша П. /Немачка/ – 30 €
271. Чедомир Д. /Немачка/ – 131,41 €
272. Горан С. /Норвешка/ – 50 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
273. Иван Р. /Норвешка/ – 100 NOK
274. Никола Л. /Норвешка/ – 300 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
275. Драган П. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
276. Катарина П. /Норвешка/ – 200 NOK
277. Биљана Ђ. /Норвешка/ – 500 NOK
278. Миодраг К. /Норвешка/ – 100 NOK
279. Наташа И. /Норвешка/ – 1.000 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
280. СЗС штанд на концерту „РАС“
/Норвешка/ – 1.000 NOK
281. Немања Љ. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
282. Маријана Р. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
283. Данијела В. /Норвешка/ – 300 NOK
284. Сања Б. /Норвешка/ – 200 NOK
285. Здравко М. /Норвешка/ – 250 NOK
286. Младен Р. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
287. Драган К. /Норвешка/ – 100 NOK
288. Иван А. /Норвешка/ – 100 NOK
289. Мирослав З. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
290. Верица Ј. /Норвешка/ – 150 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
291. Бојана З. /Норвешка/ – 500 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
292. Борис Ј. /Норвешка/ – 200 NOK
293. Гордана Г. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
294. Ален Н. /Норвешка/ – 30 NOK
295. Сања В. /Норвешка/ – 150 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
296. Наташа В. /Норвешка/ – 150 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
297. Недељко Љ. /Норвешка/ – 300 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
298. Ивана Р. /Норвешка/ – 100 NOK
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299. Роберт Ћ. /Норвешка/ – 250 NOK
300. Connest Šped /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
301. Наступ из блока у Лозници
/Србија/ – 40.000 дин.
(Тројка из блока)
302. Alta Nova /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
303. Пицерија Кухињица /Србија/ – 4.950 дин.
304. Игор Б. /Србија/ – 2.000 дин.
305. Рудо поље /Србија/ – 5.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
306. Салон лепоте Маја /Србија/ – 5.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
307. Анонимно /Србија/ – 5.555 дин.
308. Богдан Г. /Србија/ – 5.000 дин.
309. Милица Б. /Србија/ – 1.000 дин.
310. А.М. /Србија/ – 1.000 дин.
311. Чедомир Б. /Србија/ – 1.000 дин.
312. Петар Т. /Србија/ – 1.500 дин.
313. Немања Ђ. /Србија/ – 1.000 дин.
314. Ђађа Бонито /Србија/ – 1.000 дин.
(Тројка из блока)
315. R.C.S.S. /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
316. Gosi International /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
317. Огњен Б. /Србија/ – 1.500 дин.
318. Сергеј Ц. /Србија/ – 2.000 дин.
319. Мењачница Тим Баруџија
/Србија/ – 5.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
320. Палачинкарница Пинокио
/Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
321. Byte Lite /Србија/ – 5.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
322. Др Ћелић /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
323. Јована и Марко Д. /Србија/ – 3.000 дин.
(за Стојменовиће код Бујановца)
324. Драган /Србија/ – 1.500 дин.
325. Ведран Д. /Србија/ – 1.000 дин.
326. Урош В. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Стојменовиће код Бујановца)
327. Јована И. /Србија/ – 550 дин.
328. Гимназија Ропотово /Србија/ – 8.615 дин.
(за Стојменовиће код Бујановца)

Месечни извештај за јун 2019.

329. Max Bet /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
330. Кафе-кафе БГД /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
331. Пицерија Walker /Србија/ – 3.562 дин.
332. Лазар В. /Србија/ – 2.000 дин.
333. Александра Ј. /Србија/ – 3.000 дин.
334. Србољуб С. /Србија/ – 5.555,55 дин.
335. Павле К. /Србија/ – 2.000 дин.
336. Анка В. /Србија/ – 500 дин.
337. Александар И. /Канада/ – 6 €
338. Ванземљаци /Немачка/ – 571,51 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
339. Ана Б. /Аустралија/ – $ 15 AUD
340. Francisco V.A. /Шпанија/ – 13 €
341. Маја Г. /Р. Српска/ – 20 КМ
(за Стојменовиће код Бујановца)
342. Кафе бар Фонтана /Р. Српска/ – 40 КМ
(Тројка из блока Градишка)
343. Метростил /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Градишка)
344. Мљечаница болница /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
345. РИС д.о.о /Р. Српска/ – 200 КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
346. Agrofructus /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Градишка)
347. Далибор Ђурђевић /Р. Српска/ – 53,50 КМ
(Тројка из блока Градишка)
348. Данка Мандић /Канада/ – $ 100 CAD
(Одбојка из блока у Торонту)
349. Јелена Лугоња /Канада/ – $ 60 CAD
(Одбојка из блока у Торонту)
350. Лана Јовашевић /Канада/ – $ 30 CAD
(Одбојка из блока у Торонту)
351. Нена Сушић /Канада/ – $ 35 CAD
(Одбојка из блока у Торонту)
352. Милка Ћећез /Канада/ – $ 100 CAD
(Одбојка из блока у Торонту)
353. Драган Ковачевић /Канада/ – $ 50 CAD
(Одбојка из блока у Торонту)
354. Trojka legende Team /Канада/ – $ 270 CAD
(Одбојка из блока у Торонту)
355. Hamilton Serbs Team /Канада/ – $ 50 CAD
(Одбојка из блока у Торонту)
356. OiB Organizers’ Team/Канада/ – $ 50 CAD
(Одбојка из блока у Торонту)
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357. Mali Svet Team/Канада/ – $ 20 CAD
(Одбојка из блока у Торонту)
358. Одбојка из блока у Торонту
/Канада/ – $ 8.201 CAD
359. Зоран Плавшић /Канада/ – $ 100 CAD
360. Љубомир Котур /Канада/ – $ 100 CAD
361. Кристина Влаховић /Канада/ – $ 100 CAD
362. Синиша Цветковић /Канада/ – $ 60 CAD
363. Сања Цветановић /Канада/ – $ 30 CAD
364. Радмила и Богдан Пјанић
/Канада/ – $ 30 CAD
365. Александар Џомба /Канада/ – $ 25 CAD
366. Анђелија Нинков /Канада/ – $ 10 CAD
367. Марта Стојановић /Канада/ – $ 35 CAD
368. Јованка Галић /Канада/ – $ 15 CAD
369. Сандрa Васковић /Канада/ – $ 30 CAD
370. Др Владимир Протић /Канада/ – $ 30
CAD
371. Canada Helps /Канада/ – $ 48 CAD
372. Весна Васић /Канада/ – $ 50 CAD
373. Brian Stanojevic /Канада/ – $ 30 CAD
374. Пријатељи породице Карамарковић
/Канада/ – $ 50 CAD
(за Станишиће из Милића)
375. Предраг Ивановић /Канада/ – $ 1.500
CAD
376. Срђан Ђуричић /Канада/ – $ 20 CAD
377. Ангелина и Данило Рачић
/Канада/ – $ 50 CAD
378. Драган Аћимовић /Канада/ – $ 20 CAD
379. Зорка Лола Говедарица
/Канада/ – $ 50 CAD
380. Abacus Web Services /Канада/ – $ 15 CAD
381. ISerbApparel.com /САД/ – $ 10
382. Ненад М. /Аустралија/ – $ 25
383. White city logistics /САД/ – $ 50
384. Раде К. /САД/ – $ 7
(за Стојменовиће код Бујановца)
385. Зоран З. /САД/ – $ 15
386. Марко Г. /САД/ – $ 25
387. Радоман /САД/ – $ 15
388. Срђан Г. /САД/ – $ 15
389. Раденка А. /САД/ – $ 100
390. Марко Д. /САД/ – $ 6
391. Vozi Inc. /САД/ – $ 200
392. Биљана Б. /САД/ – $ 15
393. Анонимно /САД/ – $ 30
394. Жељка Б. /САД/ – $ 25

Месечни извештај за јун 2019.

395. Иван Р. /САД/ – $ 25
396. Милан П. /САД/ – $ 30
(за Стојменовиће код Бујановца)
397. Љиљана М. /САД/ – $ 20
398. Тихомир Б. /САД/ – $ 100
399. Зоран С. /САД/ – $ 25
400. Тања Ј. /САД/ – $ 25
401. Славиша К. /САД/ – $ 25
402. Вучић М. /САД/ – $ 15
403. Марија З. /САД/ – $ 5
404. Дејан Д. /САД/ – $ 50
405. Михајло С. /САД/ – $ 20
406. Мирослав Р. /САД/ – $ 50
(за Стојменовиће код Бујановца)
407. Бреза /САД/ – $ 50
408. D&D International Importers /САД/ – $ 25
409. Марко М. /САД/ – $ 100
410. Јован С. /САД/ – $ 30
411. Јован С. /САД/ – $ 20
412. Анонимно /САД/ – $ 33
413. Никола М. /САД/ – $ 50
414. Александар Ј. /САД/ – $ 50
(за Попадиће код Нове Вароши)
415. Никола С. /САД/ – $ 20
(за Попадиће код Нове Вароши)
416. Милан В. /САД/ – $ 20
(за Попадиће код Нове Вароши)
417. Јелица С. /САД/ – $ 10
418. Данијела Л. /САД/ – $ 100
419. Ружица Н. – $ 50
420. Николај П. /САД/ – $ 10
421. Владан С. /САД/ – $ 10
422. Анонимно /САД/ – $ 30
423. Наташа Р. /САД/ – $ 7
424. Едита К. /САД/ – $ 100
425. Милан З. /САД/ – $ 25
426. Стоматолошка ординација Мамут
/САД/ – $ 300
(Тројка из блока Њујорк)
427. Анонимно /САД/ – $ 300
(Тројка из блока Њујорк)
428. Анонимно /САД/ – $ 399
(Тројка из блока Њујорк)
429. Тројка из блока у Њујорку
/САД/ – $ 2.610
(Тројка из блока)
430. Nick J. /САД/ – $ 25
431. Живко Т. /САД/ – $ 150
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432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.

Милорад Б. /САД/ – $ 50
Милорад Б. /САД/ – $ 50
Милош Х. и Наташа П. /САД/ – $ 500
Nick J. /САД/ – $ 25
The Bank of America Charitable
Foundation /САД/ – $ 300
AbbVie Employee Engagement
Fund /САД/ – $ 10
Your Cause Corporate Employee
Giving Programs /САД/ – $ 64,42
AbbVie Employee Engagement
Fund /САД/ – $ 10
AbbVie Employee Engagement
Fund /САД/ – $ 140
H&R Block /САД/ – $ 1.360
TisBest Philanthropy /САД/ – $ 100
Network for good /САД/ – $ 290,37
Кристина З. /Шведска/ – 100 SEK
(за Стојменовиће код Бујановца)
Дејана Р. /Шведска/ – 200 SEK
Стефан Б. /Шведска/ – 300 SEK
Реља П. /Шведска/ – 100 SEK
Ненад В. /Шведска/ – 150 SEK
Слађан Р. /Шведска/ – 100 SEK
Породица Костур /Шведска/ – 300 SEK
Светлана Ј. /Шведска/ – 100 SEK
Михајло М. /Шведска/ – 50 SEK
Срђан Л. /Шведска/ – 100 SEK
Аница К. /Шведска/ – 100 SEK
Јово и Кристина /Шведска/ – 200 SEK
Драгана Д. /Шведска/ – 100 SEK
Ђорђе П. /Шведска/ – 100 SEK
Катарина В. /Шведска/ – 300 SEK
Небојша К. /Шведска/ – 100 SEK
Зоран Ј. /Шведска/ – 100 SEK
Предраг П. /Шведска/ – 100 SEK
Милош М. /Шведска/ – 100 SEK
Антонио С. /Шведска/ – 300 SEK
(за Попадиће код Нове Вароши)
Александра С. /Шведска/ – 100 SEK
Снежана Е. /Шведска/ – 100 SEK
(за Попадиће код Нове Вароши)
Владимир Н. /Шведска/ – 50 SEK
Зоран Б. /Шведска/ – 60 SEK
Јулиа М. /Шведска/ – 200 SEK
(за Попадиће код Нове Вароши)
Зоран /Шведска/ – 200 SEK
Дијана Г. /Шведска/ – 100 SEK

Месечни извештај за јун 2019.

471. Ранко Ђ. /Шведска/ – 100 SEK
(за Попадиће код Нове Вароши)
472. Немања Г. /Шведска/ – 50 SEK
473. Драган Ћ. /Шведска/ – 500 SEK
474. Реља П. /Шведска/ – 50 SEK
475. Лана Н. /Шведска/ – 100 SEK
476. Сара П. /Шведска/ – 50 SEK
477. Драгана С. /Шведска/ – 200 SEK
478. Милена В. /Шведска/ – 100 SEK
479. Ервин и Милица /Шведска/ – 100 SEK
(за Попадиће код Нове Вароши)
480. Милош Ј. /Шведска/ – 100 SEK
(за Попадиће код Нове Вароши)
481. Васо Б. /Шведска/ – 100 SEK
(за Попадиће код Нове Вароши)
482. Радиславка С. /Шведска/ – 100 SEK
(за Попадиће код Нове Вароши)
483. Кристиан Т. /Шведска/ – 100 SEK
484. Сузана /Шведска/ – 100 SEK
485. Давид М. /Шведска/ – 200 SEK
486. Породица Терзић /Шведска/ – 200 SEK
487. Про Паша Тим /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
488. Јелена П. /Србија/ – 1.000 дин.
489. Небојша С. /Србија/ – 2.500 дин.
490. Светлана П. /Србија/ – 500 дин.
491. Весна П. /Србија/ – 2.000 дин.
492. Немања Ј. /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
493. Марина Ч. /Србија/ – 150 дин.
494. Милан В. /Србија/ – 1.000 дин.
495. Alta Pay Group /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
496. Драгана Ц. /Србија/ – 2.000 дин.
497. Мишконе пластик /Србија/ – 15.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
498. Мона хотел /Србија/ – 12.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
499. Александар Ј. /Србија/ – 3.000 дин.
(за Попадиће код Нове Вароши)
500. Урош В. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Попадиће код Нове Вароши)
501. Страхиња К. /Србија/ – 1.000 дин.
502. Радисав С. /Србија/ – 6.000 дин.
503. Лазар М. /Србија/ – 4.500 дин.
504. Бранислав К. /Србија/ – 400 дин.
505. Милан В. /Србија/ – 4.000 дин.
506. Михаило В. /Србија/ – 2.000 дин.
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507. VIP Mobile – ПОШАЉИ СМС НА 7763
/Србија/ – 156.300 дин.
508. Филип М. /Србија/ – 4.000 дин.
509. Ђоковић плус /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
510. Генерација 3 /Србија/ – 5.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
511. Дамјан Л. /Србија/ – 2.000 дин.
512. Александар М. /Србија/ – 1.000 дин.
513. Софија М. /Србија/ – 1.000 дин.
514. Михајло Ш. /Србија/ – 300 дин.
515. Војислав С. /Србија/ – 1.500 дин.
516. Вељко /Словенија/ – 200 € + 40 дин.
(за Косово и Метохију)
517. Тројка из блока у Земуну
/Србија/ – 95.580 дин.
(Тројка из блока)
518. Архангел мото клуб /Србија/ – 60 €
(Тројка из блока 30. блок)
519. Александар Ј. /Малта/ – 100 €
520. Квант /Србија/ – 2.120 дин.
521. Анонимно /Србија/ – 7.920 дин.
522. Маријана В. /Србија/ – $ 5
523. Милана Б. /Србија/ – 10 €
524. Марија С. и Винко К. /Холандија/ – 10 €
525. Александра П. /Немачка/ – 20 €
526. Урош Л. /Румунија/ – 150 €
527. Петар Т. /Србија/ – 10 €
528. Мерис Б. /Аустрија/ – 3,53 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
529. Тамара Ј. /САД/ – $ 20
530. Владимир П. /Црна Гора/ – 10 €
531. Борис К. /Црна Гора/ – 50 €
532. Миле Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ
533. Весна Ј. /Р. Српска/ – 25 КМ
534. Ненад Ф. /Р. Српска/ – 40 КМ
535. Александра М. /Р. Српска/ – 50 КМ
(за Попадиће код Нове Вароши)
536. Анонимно /Шведска/ – 50 €
(за Филимоновиће код Обреновца)
537. Анонимно /Малта/ – 15 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
538. Анонимно /Малта/ – 15 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
539. Анонимно /Малта/ – 15 €
(за Филимоновиће код Обреновца)
540. Анонимно /Малта/ – 15 €
(за Станишиће из Милића)

Месечни извештај за јун 2019.

541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.

Теодор П. /Холандија/ – 50 €
Милија М. /Русија/ – 100 €
Ђорђе К. /В. Британија/ – 30 €
Александар К. /Р. Српска/ – 15 €
Драган В. /Аустралија/ – 30 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
Јелена Б.Д. /Аустрија/ – 20 €
Ксениа /Русија/ – 10 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Анонимно /Србија/ – 10 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Анонимно /Црна Гора/ – 10 €
Анонимно /Бугарска/ – 30 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Владимир И. /Србија/ – 30 €
Игор В. /САД/ – 15 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Александар П. /САД/ – 15 €
Анонимно /Русија/ – 10 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Анонимно /В. Британија/ – 10 €
Анонимно /Србија/ – 15 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Анонимно /Канада/ – 100 €
Александра П. /Ирска/ – 15 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Милица М. /Шпанија/ – 50 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Брат за Брата /Русија/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
Анонимно /В. Британија/ – 5 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Вукашин П. /Србија/ – 5 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Јелена А. /Аустралија/ – 15 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Породица Бјекић /Србија/ – 10 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
Бојан С. /Аустрија/ – 3 €
(за развој и јачање СЗС организације)
Анонимно /Канада/ – 15 €
(за развој и јачање СЗС организације)
Илија и Милица В. /САД/ – 10 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Анонимно /Немачка/ – 70 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
Анонимно /Србија/ – 4 €
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570. Анонимно /Немачка/ – 30 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
571. Анонимно /Немачка/ – 15 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
572. Рајко А. /Немачка/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
573. Горан П. /Немачка/ – 10 €
574. Иво В. /Канада/ – 20 €
575. Горан П. /Аустрија/ – 10 €
576. Миле В. /Аустрија/ – 20 €
577. Анонимно /Аустрија/ – 20 €
578. Чедомир М. /Р. Српска/ – 20 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
579. Зоран К. /Немачка/ – 10 €
580. Милан Л. /Аустрија/ – 2 €
581. Анонимно /Аустрија/ – 10 €
582. Ана П. /Аустрија/ – 5 €
583. Дуња М. /Немачка/ – 10 €
584. Аљоша К. /Р. Српска/ – 15 €
585. Иван П. /Немачка/ – 30 €
586. Анонимно /Норвешка/ – 50 €
587. Лукијан Л. /Аустрија/ – 10 €
588. Malarei Stojanovic GmbH
/Аустрија/ – 100 €
(Тројка из блока Линц)
589. Петер Л. /Пољска/ – 50 €
590. Анонимно /Швајцарска/ – 100 CHF
591. Зоран З. /Швајцарска/ – 5 CHF
592. Тијана Ј. /Швајцарска/ – 5 CHF
593. Стефан В. /Немачка/ – 10 €
594. Кристина Н. /Немачка/ – 30 €
595. Дејан М. /Немачка/ – 5 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
596. Ана Р. /Немачка/ – 5 €
597. В. Ђогатовић /Немачка/ – 20 €
598. Горан К. /Немачка/ – 46 €
599. Сања Р. /Немачка/ – 10 €
600. Хуманитарне палачинке у Берлину
/Немачка/ – 1.250 €
601. УР Јован 1 /Србија/ – 2.080 дин.
602. Сингапурац /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
603. Устанак (Филип) /Србија/ – 15.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
604. Казино Александар /Србија/ – 20.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
605. Road Runner Team /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)

Месечни извештај за јун 2019.

606. Академски сликар Наташа Луковић
/Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
607. Кале + /Србија/ – 6.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
608. С. Васић /Србија/ – 2.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
609. КБК Таурунум /Србија/ – 100 €
(Тројка из блока Земун)
610. Моделиа /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
611. Анонимно Таурунум /Србија/ – 200 €
(Тројка из блока Земун)
612. Даф травел /Србија/ – 8.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
613. Особље Бена Киба /Србија/ – 8.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
614. Немања Л. /Србија/ – 2.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
615. Тројка из блока у Шапцу
/Србија/ – 27.920 дин.
(Тројка из блока)
616. Одбојка из блока на Ади Циганлији
/Србија/ – 66.450 дин.
(Тројка из блока)
617. Мастер Новоградња /Србија/ – 20.000
дин.
(Тројка из блока Шабац)
618. Анонимно /Србија/ – 3.600 дин.
619. Младен М. /Србија/ – 3.000 дин.
620. Транском Бенска бара
/Србија/ – 5.500 дин.
(Тројка из блока Шабац)
621. S&S /Србија/ – 5.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
622. Владимир К. /Србија/ – 15.000 дин.
(за Попадиће код Нове Вароши)
623. Синиша П. /Србија/ – 12.000 дин.
(Тројка из блока Шабац)
624. Теко лифтови /Србија/ – 12.500 дин.
(Тројка из блока Калемегдан)
625. Амкор /Србија/ – 20.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
626. РУ 022 /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
627. Бојана В. /Србија/ – 1.000 дин.
628. Мирко П. /Србија/ – 1.500 дин.
629. Никола В. /Србија/ – 2.800 дин.
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630. Јована Ч. /Србија/ – 1.000 дин.
631. Маја Т. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Попадиће код Нове Вароши)
632. Бојана В. /Србија/ – 1.000 дин.
633. Маријана В. /Србија/ – 2.000 дин.
634. Илија Н. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Попадиће код Нове Вароши)
635. Марко М. /Србија/ – 250 дин.
636. Невен М. /Србија/ – 12.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
637. Душанка Н. /Србија/ – 11.700 дин.
638. Uniplast Serbia /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока Шабац)
639. Барка /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
640. Драган М. /Србија/ – 2.123 дин.
641. Петар Б. /Србија/ – 2.000 дин.
642. Жељко У. /Србија/ – 1.000 дин.
643. Гојко С. /Србија/ – 1.000 дин.
644. Младен Ч. /Србија/ – 250 дин.
645. Јелена С. /Србија/ – 106 дин.
(за Попадиће код Нове Вароши)
646. Милош И. /Србија/ – 1.000 дин.
647. Петар Г. /Србија/ – 500 дин.
648. Маријана М. /Србија/ – 500 дин.
649. Никола Р. /Србија/ – 1.000 дин.
650. Горан Ш. /Србија/ – 300 дин.
651. Никола М. /Србија/ – 260 дин.
652. Транском 94 /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Шабац)
653. Статус 2 /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
654. Александар Ј. /Србија/ – 3.500 дин.
655. Гојко М. /Србија/ – 2.000 дин.
(за Станишиће из Милића)
656. Петар Т. /Србија/ – 1.500 дин.
657. Петар З. /Србија/ – 3.000 дин.
658. Станка М. /Србија/ – 2.000 дин.
659. Галар /Србија/ – 7.500 дин.
(Тројка из блока Рума)
660. Драган Б. /Србија/ – 500 дин.
661. Никола С. /Србија/ – 500 дин.
662. Адвокатска канцеларија Стојковић
/Србија/ – 12.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
663. Снежана М. /Србија/ – 2.000 дин.
664. Душица Ж. /Србија/ – 100 дин.
665. Александар Д. /Србија/ – 1.000 дин.

Месечни извештај за јун 2019.

666. Дарко П. /Србија/ – 2.000 дин.
667. Анонимно /Србија/ – 10.000 дин.
668. Александра П. /Србија/ – 500 дин.
(за Попадиће код Нове Вароши)
669. Биљана Б. /Србија/ – 100 дин.
670. Данило М. /Србија/ – 100 дин.
671. Катарина М. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Крстиће из Бачке Паланке)
672. Предраг Д. /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
673. Петар Ж. /Србија/ – 6.000 дин.
674. Сандра К. /Србија/ – 3.000 дин.
675. Милена П. /Србија/ – 1.000 дин.
676. Novitas Consult /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Шабац)
677. Елис РС /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
678. Азбука укуса /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
679. Никола Ј. /Србија/ – 599,99 дин.
680. Душан Д. /Србија/ – 1.000 дин.
681. Боксерски клуб Патриоте
/Србија/ – 3.050 дин.
682. Хајдучке игре из блока у Футогу
/Србија/ – 34.120 дин.
(Тројка из блока)
683. Марко М. /Србија/ – 200 дин.
684. Милан Т. /Србија/ – 10.000 дин.
685. Адвокатска канцеларија Ромчевић
/Србија/ – 24.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
686. Душан М. /Србија/ – 12.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
687. Бојан В. /Србија/ – 12.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
688. Биљана Ш. /Србија/ – 4.000 дин.
(за Попадиће код Нове Вароши)
689. Атлетски клуб Ес Атлетикс
/Србија/ – 8.000 дин.
690. Брза храна Цицибело 1
/Србија/ – 6.400 дин.
(Тројка из блока Шабац)
691. Пекара Глувац /Србија/ – 5.000 дин.
(Тројка из блока Шабац)
692. Пекара Ранд М /Србија/ – 4.710 дин.
(Тројка из блока Шабац)
693. Анђела Р. /Србија/ – 3.400 дин.
694. Ђорђе М. /Србија/ – 2.000 дин.
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695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.

716.
717.
718.
719.
720.

721.
722.
723.
724.
725.
726.

Илија П. /Србија/ – 2.000 дин.
Лука Д. /Србија/ – 2.000 дин.
Весна Ћ. /Србија/ – 1.000 дин.
Стево М. /Србија/ – 1.000 дин.
Милена А. /Србија/ – 1.000 дин.
Александар С. /Србија/ – 1.000 дин.
Александар А. /Србија/ – 500 дин.
Жељко Ш. /Србија/ – 200 дин.
Саша Ц. /Француска/ – 20 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Дарко Ћ. /Србија/ – 10 €
Александар И. /Канада/ – 40 €
Тања Ј. /Аустралија/ – $ 50 AUD
Милан Д. /Црна Гора/ – 10 €
Оливера Ш. /Црна Гора/ – 20 €
Бранка К. /Р. Српска/ – 10 КМ
Драгана Р. /Р. Српска/ – 10 КМ
(за Стојменовиће код Бујановца)
Драгана Р. /Р. Српска/ – 10 КМ
(за Попадиће код Нове Вароши)
Предраг Ш. /Р. Српска/ – 50 КМ
(за Попадиће код Нове Вароши)
Слободан Б. /Р. Српска/ – 50 КМ
Бранко Демић /Р. Српска/ – 84,5 КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
Кафана Старо мјесто /Р. Српска/ – 100
КМ
(Тројка из блока Градишка)
Маркет Кошута /Р. Српска/ – 370 КМ
(Тројка из блока Теслић)
МТел-ПОЗОВИ 17763
/Р. Српска/ – 2.670,34 КМ
Александар Пајкановић
/Р. Српска/ – 1.000 КМ
Радмила Б. /Р. Српска/ – 20 КМ
Транспортно друштво Гавриловић
/Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
БХ Телеком-ПОЗОВИ 17763
/Р. Српска/ – 32 КМ
Огњен Ф. /Р. Српска/ – 10 КМ
Бранка К. /Р. Српска/ – 30 КМ
(за Попадиће код Нове Вароши)
Сувак Метал /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
Бранислав Р. /Р. Српска/ – 200 КМ
Зборник Аманет /Р. Српска/ – 5 КМ
(за Величковиће код Куршумлије)

Месечни извештај за јун 2019.

727. Зборник Аманет /Р. Српска/ – 5 КМ
(за развој и јачање СЗС организације)
728. Младен Долић /Р. Српска/ – 9 КМ
(Тројка из блока Теслић)
729. Кафе бар Дадас /Р. Српска/ – 49 КМ
(Тројка из блока Теслић)
730. Кафе бар Кајак /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Градишка)
731. Милош Теодосић /Р. Српска/ – 100 КМ
732. Анонимно /Србија/ – 5 €
733. Анонимно /Аустралија/ – 150 €
734. Анонимно /Србија/ – 20 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
735. Дуња Ј. /Србија/ – 50 €
736. Анонимно /Аустрија/ – 10 €
(за Крајину)
737. Тихомир В. /Немачка/ – 50 €
(за Миниће из Бијелог Поља)
738. Анонимно /В. Британија/ – 15 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
739. Драган З. /Црна Гора/ – 30 €
740. Анонимно /Аустрија/ – 10 €
741. Слободан С. /Немачка/ – 20 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
742. Драшко К. /Шведска/ – 70 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
743. Анонимно /Аустрија/ – 30 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
744. Драшко К. /Шведска/ – 50 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
745. Анонимно /Србија/ – 5 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
746. Марија П. /САД/ – 50 €
747. Ксениа /Русија/ – 10 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
748. Анонимно /УАЕ/ – 30 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
749. Анонимно /Аустралија/ – 15 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
750. Ангела Ш. /Аустралија/ – 15 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
751. Никола М. /САД/ – 50 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
752. Саша Ч. /Аустралија/ – 50 €
753. Милица О. /САД/ – 15 €
754. Анонимно /Аустралија/ – 30 €
(за Попадиће код Нове Вароши)

Хуманитарна организација Срби за Србе

91

Списак СЗС
донатора
755. Невена Ђ. /В. Британија/ – 10 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
756. Анонимно /Аустралија/ – 50 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
757. Анонимно /Србија/ – 15 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
758. Анонимно /Канада/ – 10 €
759. Бојан Р. /САД/ – 10 €
760. Огњен М. /Данска/ – 50 €
(за Републику Српску)
761. Огњен М. /Данска/ – 50 €
(за Косово и Метохију)
762. Бојан С. /САД/ – 50 €
(за Радиће из Козарске Дубице)
763. Бојан С. /САД/ – 30 €
(за Шариће из Бијељине)
764. Слободан Д. /Монако/ – 10 €
765. Анонимно /Аустралија/ – 30 €
(за Косово и Метохију)
766. Анонимно /Аустрија/ – 15 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
767. Дражен Л. /Р. Српска/ – 10 €
(за Републику Српску)
768. Мирољуб /Аустралија/ – 10 €
769. Анонимно /Аустралија/ – 100 €
(за Филимоновиће код Обреновца)
770. Анонимно /Аустралија/ – 100 €
771. Александар Л. – 15 €
772. Марко А. /Србија/ – 3 €
773. Милош С. /САД/ – 10 €
774. Милован М. /Аустралија/ – 10 €
775. Милан М. /Хрватска/ – 15 €
776. Јулија Д. /САД/ – 50 €
777. Славко М. /Аустрија/ – 35 €
778. Биљана И. /Немачка/ – 25 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
779. Божидар М. /Немачка/ – 20 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
780. Наташа М. /Немачка/ – 10 €
781. Ненад Л. /Аустрија/ – 20 €
782. Наташа Ч. /САД/ – 12,74 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
783. Наташа Ч. /САД/ – 12,74 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
784. Андрија М. – 10 €
785. Породица Стојић /Аустралија/ – 50 €
786. Давид П. – 2 €
787. Милица В. /САД/ – 45 €

Месечни извештај за јун 2019.

788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.

Били Питон /Шпанија/ – 50 €
Анонимно /САД/ – 20 €
Радован А. /Немачка/ – 10 €
Татјана М. /САД/ – 10 €
Никола М. – 10 €
Spartan Studios /Србија/ – 50 €
Сузана Г. /Аустрија/ – 50 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Стони тенис из блока у Грацу
/Аустрија/ – 220 €
(Тројка из блока Грац)
Пражанин /Аустрија/ – 10 €
Марина М. /Аустрија/ – 10 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
Остоја Т. /Аустрија/ – 10 €
PS-Transport GmbH /Аустрија/ – 100 €
(Тројка из блока Линц)
Б.С. /Аустрија/ – 30 €
(Тројка из блока Грац)
Б.С. /Аустрија/ – 20 €
(Тројка из блока Грац)
Бојана С. /Аустрија/ – 15 €
Седмица/караоке из блока у Грацу
/Аустрија/ – 600 €
(Тројка из блока Грац)
Дражен П. /Аустрија/ – 30 €
(Тројка из блока Грац)
Од једне САМОсвесне жене
угроженим људима /Холандија/ – 15 €
(за Ђокиће код Тополе)
Породица Барац /САД/ – $ 250
(Тројка из блока 30. блок)
Породица Цицмил /САД/ – $ 250
(Тројка из блока 30. блок)
Сава Панић /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
Микица /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
АС Мацура /Србија/ – 50.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
Душан К. /Србија/ – 20.000 дин.
Милош В. /Србија/ – 1.000 дин.
Дејан Р. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Црну Гору)
Илија Х. /Србија/ – 500 дин.
Адвокатска канцеларија Исаиловић
/Србија/ – 200.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
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816. Balkan wine project /Србија/ – 60.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
817. Ботишка /Србија/ – 12.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
818. Ipon Sistem /Србија/ – 20.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
819. DTM Consult /Србија/ – 20.000 дин.
(Тројка из блока Чачак)
820. Central beer pub /Србија/ – 30.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
821. Рамипа /Србија/ – 12.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
822. Ђорђе Б. /Србија/ – 12.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
823. Недељко Б. /Србија/ – 7.000 дин.
824. Александар Ј. /Србија/ – 3.000 дин.
825. Продукција Балкан инфо
/Србија/ – 2.000 дин.
826. Горан Б. /Србија/ – 1.000 дин.
827. Жељко Н. /Србија/ – 1.000 дин.
828. Romanija trade /Србија/ – 8.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
829. Зоран С. /Србија/ – 15.000 дин.
830. Филип Љ. /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
831. Copy Xerox /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока Чачак)
832. Go Sushi Centar /Србија/ – 50.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
833. Пицерија Палермо /Србија/ – 8.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
834. Урош Б. /Србија/ – 12.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
835. Д Слатки дом /Србија/ – 30.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
836. Огњен Ђ. /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
837. Младен В. /Србија/ – 6.000 дин.
(за Попадиће код Нове Вароши)
838. Немања М. /Србија/ – 1.000 дин.
839. Никола Р. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Попадиће код Нове Вароши)
840. Иван С. /Србија/ – 1.000 дин.
841. Никола В. /Србија/ – 2.000 дин.
(Тројка из блока)
842. Борко Вујичић /Србија/ – 100 €
(донаторско вече за Савиће са КиМ)

Месечни извештај за јун 2019.

843. Стефан Глигоријевић /Србија/ – 100 €
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
844. Фитнесс World /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
845. Сања В. /Србија/ – 10 €
846. Александар И. /Канада/ – 20 €
847. Јанко В. – 10 €
848. Јелена Н. /Србија/ – $ 20
849. Александар И. /Канада/ – 15 €
850. Симил /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
851. Агрофлора /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
852. Бојана Б. /Р. Српска/ – 20 КМ
853. Кафе бар Ратни ветерани /Р. Српска/ – 50
КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
854. Марко Р. /Р. Српска/ – 10 КМ
(за развој и јачање СЗС организације)
855. Винарија Подрум Панић /Р. Српска/ – 100
КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
856. Eling ribarstvo /Р. Српска/ – 200 КМ
(Тројка из блока Теслић)
857. Eling-inzinjering /Р. Српска/ – 500 КМ
(Тројка из блока Теслић)
858. Бојан М. /Швајцарска/ – 10 CHF
859. М.К. /Швајцарска/ – 50 CHF
860. Живана М. /Швајцарска/ – 20 CHF
861. Милован 99 /Швајцарска/ – 40 CHF
862. Божица М. /Швајцарска/ – 5 CHF
863. Ратко Т. /Швајцарска/ – 30 CHF
864. Valentina S. /Швајцарска/ – 5 CHF
865. Vanessa G. /Швајцарска/ – 20 CHF
866. Немања Р. /Немачка/ – 10 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
867. Пантелић М. /Немачка/ – 10 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
868. Марија Р. /Немачка/ – 100 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
869. Александар Л. /Немачка/ – 50 €
870. Дејан С. /Немачка/ – 50 €
871. Александар Д. /Немачка/ – 20 €
872. Дејан М. /Немачка/ – 20 €
873. Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ – 20 €
874. Драган З. /Немачка/ – 10 €
875. Дејан и Славица Б. /Немачка/ – 15 €
876. Данијела М. /Немачка/ – 10 €
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877. Синиша С. /Немачка/ – 20 €
878. Марко Ј. /Немачка/ – 50 €
879. Пошаљи SZS на 81190 /Немачка/ – 383,49
€
880. Давор К. /Немачка/ – 10 €
881. Жељко М. /Шведска/ – 150 SEK
(Пикадо из блока у Солни)
882. Лука М. /Шведска/ – 150 SEK
(Пикадо из блока у Солни)
883. Срђан Л. /Шведска/ – 150 SEK
(Пикадо из блока у Солни)
884. Златомир С. /Шведска/ – 150 SEK
(Пикадо из блока у Солни)
885. Гојко П. /Шведска/ – 450 SEK
(Пикадо из блока у Солни)
886. Борко З. /Шведска/ – 150 SEK
(Пикадо из блока у Солни)
887. Душко М. /Шведска/ – 150 SEK
(Пикадо из блока у Солни)
888. Драган Д. /Шведска/ – 150 SEK
(Пикадо из блока у Солни)
889. Милан Д. /Шведска/ – 300 SEK
(Пикадо из блока у Солни)
890. Мирослав О. /Шведска/ – 150 SEK
(Пикадо из блока у Солни)
891. Сава М. /Шведска/ – 200 SEK
(Пикадо из блока у Солни)
892. Драгослав Д. /Шведска/ – 150 SEK
(Пикадо из блока у Солни)
893. Донаторска кутија /Шведска/ – 150 SEK
(Пикадо из блока у Солни)
894. Српско удружење Солна
/Шведска/ – 1.300 SEK
(Пикадо из блока у Солни)
895. Сњежана Ј. /Шведска/ – 300 SEK
896. Душан С. /Шведска/ – 200 SEK
897. Марко Т. /Србија/ – 1.418,75 SEK
898. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ – 100 SEK
899. Немања А. /Шведска/ – 100 SEK
900. Тања Н. /Шведска/ – 100 SEK
901. Мирослав Н. /Шведска/ – 1.000 SEK
902. Горан М. /Шведска/ – 500 SEK
903. Породица Срдић /Шведска/ – 1.000 SEK
904. Маја Ј. /Шведска/ – 100 SEK
(за Стојменовиће код Бујановца)
905. Бранислав А. /Шведска/ – 100 SEK
906. Јована Ј. /Шведска/ – 100 SEK
907. Драган М. /Шведска/ – 100 SEK

Месечни извештај за јун 2019.

908. Јулиа М. /Шведска/ – 200 SEK
(за Попадиће код Нове Вароши)
909. Маја Т. /Шведска/ – 100 SEK
(за Попадиће код Нове Вароши)
910. Далибор С. /Шведска/ – 100 SEK
911. Ненад В. /Шведска/ – 250 SEK
(за Попадиће код Нове Вароши)
912. Душанка Г. /Шведска/ – 10 SEK
913. Марина Ј. /Шведска/ – 300 SEK
(за Попадиће код Нове Вароши)
914. Бојан Г. /Шведска/ – 500 SEK
915. Тамара П. /Шведска/ – 100 SEK
916. Катарина В. /Шведска/ – 200 SEK
917. Маја И. /Шведска/ – 200 SEK
918. Вања Б. /Шведска/ – 200 SEK
919. Лазар Р. /Шведска/ – 100 SEK
920. Натали М. /Шведска/ – 300 SEK
921. Игор Ф. /Шведска/ – 50 SEK
922. Александра Н. /Шведска/ – 100 SEK
923. Смиљана Р. /Шведска/ – 100 SEK
924. Игор Д. /Шведска/ – 100 SEK
925. Ђорђе П. /Шведска/ – 100 SEK
926. Мирјана П. /Шведска/ – 100 SEK
927. Ђурђица З. /Шведска/ – 100 SEK
928. Мирјана В. /Шведска/ – 100 SEK
929. Јелена Г. /Шведска/ – 100 SEK
930. Вук Ђ. /Шведска/ – 100 SEK
931. Игор К. /Шведска/ – 100 SEK
932. Александра А. /Шведска/ – 100 SEK
933. Бојан И. /Шведска/ – 100 SEK
934. Љубиша Р. /Шведска/ – 100 SEK
935. Душан Б. /Шведска/ – 100 SEK
936. Далиборка /Шведска/ – 100 SEK
937. Дејан В. /Шведска/ – 100 SEK
938. Мирјана М. /Шведска/ – 100 SEK
939. Игор С. /Шведска/ – 100 SEK
940. Марија В. /Шведска/ – 100 SEK
941. Ненад М. /Шведска/ – 100 SEK
942. Гојко П. /Шведска/ – 100 SEK
943. Душан Ј. /Шведска/ – 100 SEK
(за Попадиће код Нове Вароши)
944. Александра М. /Шведска/ – 100 SEK
945. Драго М. /Шведска/ – 100 SEK
946. Ивана Н. /Шведска/ – 100 SEK
947. Кристијан Р. /Шведска/ – 100 SEK
948. Ђорђо С. /Шведска/ – 100 SEK
949. Бранка Г. /Шведска/ – 100 SEK
(за Стојменовиће код Бујановца)
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Анђела Ђ. /Шведска/ – 100 SEK
Михаило П. /Шведска/ – 100 SEK
Породица Костур /Шведска/ – 300 SEK
Биљана С. /Шведска/ – 100 SEK
(за Стојменовиће код Бујановца)
Марија П. /Шведска/ – 100 SEK
Золтан М. /Норвешка/ – 300 NOK
Павле П. /Норвешка/ – 20 NOK
Јована Б. /Норвешка/ – 50 NOK
Никола Д. /Норвешка/ – 201 NOK
Александар К. /Норвешка/ – 100 NOK
Тројка из блока у Пошгруну
/Норвешка/ – 7.050 NOK
(Тројка из блока)
Маја Д. /Норвешка/ – 500 NOK
Данка М.Д. /Норвешка/ – 200 NOK
Лазар И. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Попадиће код Нове Вароши)
Томислав Ц. /Норвешка/ – 50 NOK
Бранкица Ц. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Попадиће код Нове Вароши)
Ивана С. /Норвешка/ – 100 NOK
Павле П. /Норвешка/ – 50 NOK
Милорад С. /Норвешка/ – 200 NOK
Петар К. /Норвешка/ – 200 NOK
Славица Д. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Попадиће код Нове Вароши)
Светлана Т. /Норвешка/ – 50 NOK
Здравко Ж. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Попадиће код Нове Вароши)
Ибрахим Б. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Попадиће код Нове Вароши)
Весна Ф. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Попадиће код Нове Вароши)
Алексадндра М. /Норвешка/ – 150 NOK
Теодор Д. /Норвешка/ – 200 NOK
Милица И. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Стојменовиће код Бујановца)
Милица И. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Попадиће код Нове Вароши)
Саша М. /Норвешка/ – 300 NOK
Сања Б. /Норвешка/ – 200 NOK
Теодор Д. /Норвешка/ – 200 NOK
Милица Р. /Норвешка/ – 50 NOK
Рада С. /Норвешка/ – 300 NOK
(за Попадиће код Нове Вароши)
Бранислав С. /Норвешка/ – 250 NOK
Бојан Р. /Норвешка/ – 300 NOK

Месечни извештај за јун 2019.

986. Александар С. /Норвешка/ – 100 NOK
987. Ведрана Ј.С. /Норвешка/ – 150 NOK
(за Попадиће код Нове Вароши)
988. Јована Б. /Норвешка/ – 50 NOK
989. Предраг А. /Норвешка/ – 300 NOK
990. Зорица Н. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Попадиће код Нове Вароши)
991. Тројка из блока у Ослу
/Норвешка/ – 3.000 NOK
(Тројка из блока)
992. Ана М. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Попадиће код Нове Вароши)
993. Чорба кафе /Србија/ – 11.000 дин.
994. Бошко Вукадин /Канада/ – $ 50 CAD
995. Јелена Брунет /Канада/ – $ 25 CAD
996. Никола Врзић /Канада/ – $ 50 CAD
997. Дејан Бељић /Канада/ – $ 25 CAD
998. Радмила Живковић /Канада/ – $ 25 CAD
999. Младен Латиновић /Канада/ – $ 35 CAD
1000. Анђелија Нинков /Канада/ – $ 10 CAD
1001. Александар Џомба /Канада/ – $ 25 CAD
1002. Бојан Јокић /Канада/ – $ 50 CAD
1003. Биљана Цвјетковић /Канада/ – $ 30 CAD
(за Попадиће код Нове Вароши)
1004. Горан Милинић /Канада/ – $ 120 CAD
1005. Маша Пилиповић /Канада/ – $ 60 CAD
1006. Горан Ђурић /Канада/ – $ 10 CAD
1007. Trojka Legende /Канада/ – $ 40 CAD
(Одбојка из блока у Торонту)
1008. Драган Вујић /Канада/ – $ 35 CAD
1009. Срђан Перишић /Канада/ – $ 300 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1010. Славица и Ђулијано Линкер
/Канада/ – $ 200 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1011. Ранка и Зоран Радоњић
/Канада/ – $ 200 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1012. Оливера и Оливер Лепки
/Канада/ – $ 50 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1013. Милена и Марјан Самарџија
/Канада/ – $ 50 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1014. Горица и Алан Борчић/Канада/-$100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
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1015. Ангела и Жељко Ресановић
/Канада/ – $ 200 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1016. Породица Рајевац /Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1017. Породица Радосављевић
/Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1018. Јела Јовић Захировић/Канада/-$100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1019. Лидија Боројевић и Jeff Maclarty
/Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1020. Мира и Александар Бркић
/Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1021. Палачинка журка у Чикагу /САД/ – $ 755
1022. Лазар М. /САД/ – $ 20
1023. Николија Ц. /САД/ – $ 20
1024. Весна К. /САД/ – $ 25
1025. Ненад С. /САД/ – $ 40
1026. Бранко Г. /САД/ – $ 40
1027. Борислав Г. /САД/ – $ 25
1028. Немања С. /САД/ – 100 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
1029. Илија Б. /САД/ – $ 200
1030. Favorite Foreigner /САД/ – $ 20
(за Попадиће код Нове Вароши)
1031. Милорад П. /Канада/ – $ 100
1032. Бранко З. /САД/ – $ 20
1033. Хелена У. /Канада/ – $ 15
1034. Владимир В. /САД/ – $ 15
1035. Дајана Г.Ф. /САД/ – $ 100
1036. Јелена Д. /САД/ – $ 40
1037. Матеја и Филип С. /САД/ – $ 15
1038. Срђан К. /САД/ – $ 25
1039. Ранко М. /САД/ – $ 50
1040. Ана Е. /САД/ – $ 20
(за Попадиће код Нове Вароши)
1041. Јелена Н. /Србија/ – $ 20
1042. Nellie B. /САД/ – $ 50
1043. Данијел П. /САД/ – $ 25
1044. Славица С. /САД/ – $ 25
1045. Милан Д. /САД/ – $ 25
1046. Михајло С. /САД/ – $ 20
1047. Сава С. /Србија/ – $ 53,79
1048. Драгомир С. /Канада/ – $ 50
1049. Vuyas /САД/ – $ 15

Месечни извештај за јун 2019.

1050. Protecta El. Sеrvices /Аустралија/ – $ 15
1051. Александар Д. /САД/ – $ 50
1052. Божидар К. /САД/ – $ 100
1053. Младен С. /САД/ – $ 20
1054. Владимир М. /САД/ – $ 25
1055. Г.Т. /САД/ – $ 50
1056. Боса Ј. /САД/ – $ 15
1057. Срби Аспен /Србија/ – 30.000 дин.
1058. Драгољуб Б. /Србија/ – 12.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
1059. Pine Tree Capital /Србија/ – 36.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
1060. Кафана Корчагин /Србија/ – 24.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
1061. Ђ.Т. /Србија/ – 50.000 дин.
1062. Да бар кафе бар /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1063. Вељко Н. /Србија/ – 1.000 дин.
1064. BMR Group /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Шабац)
1065. Ана Д. /Србија/ – 1.000 дин.
1066. Катарина М. /Србија/ – 500 дин.
(за Крстиће из Бачке Паланке)
1067. Марија и Славиша С.
/Србија/ – 2.200 дин.
(за Стојменовиће код Бујановца)
1068. Војин М. /Србија/ – 1.200 дин.
1069. Психоактив /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
1070. Адвокатска канцеларија
Базовић-Радивојевић/Србија/-14.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
1071. Чојство /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
1072. Јожа /Србија/ – 50 €
(Тројка из блока 30. блок)
1073. San food /Србија/ – 12.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
1074. Браћа В.Т. /Србија/ – 33.000 дин. + 200 €
(Тројка из блока 30. блок)
1075. Life active /Србија/ – 3.820 дин.
1076. Донаторско вече за Савиће са КиМ
/Србија/ – $2.500 + 5.600 €+ 181.000 дин.
1077. Сви за Космет /Србија/ – 118.000 дин.
(за бунар и водовод у селу Босце на КиМ)
1078. Фондација Делије /Србија/ – 36.000 дин.
(за бунар и водовод у селу Босце на КиМ)
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1079. Тодор Г. /Србија/ – 12.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
1080. Никола Љ. /Србија/ – 5.000 дин.
1081. Veza system /Србија/ – 12.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
1082. Филип Г. /Србија/ – 2.000 дин.
1083. Никола Р. /Србија/ – 12.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
1084. Немања Д. /Србија/ – 40.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
1085. Бранко Л. /Србија/ – 50.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
1086. Павле М. /Србија/ – 200 дин.
1087. Кафе Lavazza /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1088. Марија Т. /Србија/ – 2.000 дин.
1089. Starcat /Србија/ – 25.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
1090. НЛСТД /Холандија/ – 30 €
1091. Змија Комерц /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
1092. Дарија Ћ. /Канада/ – 30 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
1093. Иван В. /Србија/ – 15 €
1094. Бранко А. /Србија/ – 15 €
1095. Serbian Orthodox Youth Association
/Аустралија/ – 650 € (прилог са пројекције
филма Исцељење и са обележавања
славе Св. Владике Николаја)
1096. Филип Ж. /Кипар/ – 70 €
(за Косово и Метохију)
1097. Анонимно /Србија/ – 50 €
1098. Odissey P. /Русија/ – 150 €
(за Косово и Метохију)
1099. Мирослав и Снежана И./Немачка/-50 €
1100. Горан Б. /Р. Српска/ – 15 €
1101. Анонимно /САД/ – 15 €
1102. Горан Д. /Србија/ – 50 €
1103. Александар К. /Р. Српска/ – 15 €
1104. Саво А. /Србија/ – 15 €
1105. Анонимно /В. Британија/ – 70 €
1106. Миланка С. /Француска/ – 100 €
1107. Александар С. /Данска/ – 50 €
1108. Милан М. /Хрватска/ – 10 €
1109. Горан П. /В. Британија/ – 120 €
1110. Томислав С. /Хрватска/ – 10 €
1111. Предраг Ћ. /Немачка/ – 5 €
1112. Милош Н. /Аустралија/ – 100 €

Месечни извештај за јун 2019.

1113. Пчеларство „Ђорђевић“/Аустрија/-50 €
(Тројка из блока Линц)
1114. Nino’s Berber Shop /Аустрија/ – 100 €
(Тројка из блока Линц)
1115. Wolf SEE, Zagreb /Аустрија/ – 100 €
(Тројка из блока Линц)
1116. Тројка из блока у Линцу
/Аустрија/ – 1.050 €
(Тројка из блока)
1117. Јован С. /Немачка/ – 40 €
1118. Борис Д. /Аустрија/ – 10 €
1119. Анонимно /Аустрија/ – 10 €
(Тројка из блока Грац)
1120. Дајана Ћ. /Аустрија/ – 10 €
(Тројка из блока Грац)
1121. Дарко С. /Аустрија/ – 30 €
1122. Живко Ђ. /Швајцарска/ – 20 CHF
1123. Породице Марић и Зекић
/Швајцарска/ – 20 CHF
1124. Драган В. /Немачка/ – 10 €
1125. Стеван П. /Немачка/ – 60 €
1126. Предраг П. /Шведска/ – 200 SEK
1127. Вукашин С. /Шведска/ – 200 SEK
(за Стојменовиће код Бујановца)
1128. Hosfss /Шведска/ – 100 SEK
1129. Горан К. /САД/ – $ 20
1130. Матеја Б. /САД/ – $ 50
1131. Никола М. /САД/ – $ 25
1132. Никола О. /САД/ – $ 15
1133. Срђан М. /САД/ – $ 25
1134. Бојан Ј. /САД/ – $ 25
1135. Benevity fund donation /САД/ – $ 632,99
1136. Анонимно /Србија/ – 300 дин.
1137. Ла Либертадор
/Србија/ – 17.340 дин. + 20 € + 10 HRK
1138. Буха и Ћале /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
1139. Чика Васа – Прокик /Србија/ – 8.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
1140. Стевџа и браћа – 4.700 дин.+20 €
(Тројка из блока 30. блок)
1141. Немања брат /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
1142. Ресторан Три приче /Србија/ – 5.450 дин.
1143. Анонимно /Србија/ – 5.000 дин.
(за Ђокиће код Тополе)
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1144. Фондација Никола Којовић
/Србија/ – 120.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
1145. Хуманитарно меморијални турнир
„Сећањем до среће“ Нови Бановци 2019
/Србија/ – 120.000 дин.
1146. Пекара Брнчић /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1147. Пословност /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1148. Милан О. /Србија/ – 2.000 дин.
1149. Милан Б. /Србија/ – 1.500 дин.
1150. Хотел Борковац /Србија/ – 15.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1151. Немања М. /Србија/ – 11.600 дин.
1152. Апотека Јања /Србија/ – 12.619 дин.
1153. Кафе бар Центар /Србија/ – 2.585 дин.
1154. Nintel /Србија/ – 4.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1155. Фарма меса /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1156. Ресторан Трн /Србија/ – 8.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1157. Јелена С. /Србија/ – 1.500 дин.
(за Ђокиће код Тополе)
1158. Иван С. /Србија/ – 1.000 дин.
1159. Пицерија Ало ало /Србија/ – 1.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1160. Вера О. /Србија/ – 1.000 дин.
1161. Александра П. /Македонија/ – 10 €
1162. Драган Р. /Р. Српска/ – 20 КМ
1163. Мотел Рођо /Р. Српска/ – 200 КМ
(Тројка из блока Теслић)
1164. Котлићијада из блока у К. Дубици
/Р. Српска/ – 450,45 КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
1165. Караоке из блока у Теслићу
/Р. Српска/ – 1.100 КМ
(Тројка из блока Теслић)
1166. Боса Ј. /САД/ – 10 €
(за Ђокиће код Тополе)
1167. Анонимно /САД/ – 10 €
(за Ђокиће код Тополе)
1168. Анонимно /Аустрија/ – 50 €
(за Ђокиће код Тополе)
1169. Данијела Ш. /Канада/ – 15 €
1170. Анонимно /Белгија/ – 30 €
(за Црну Гору)

Месечни извештај за јун 2019.

1171. Раде М. /Данска/ – 10 €
(за Ђокиће код Тополе)
1172. Раде М. /Данска/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
1173. Раде М. /Данска/ – 10 €
(за развој и јачање СЗС организације)
1174. Косана М. /Холандија/ – 50 €
1175. Косана М. /Холандија/ – 50 €
(за развој и јачање СЗС организације)
1176. Анастасија /Румунија/ – 100 €
1177. Даниел В. /В. Британија/ – 50 €
1178. Анонимно /Аустралија/ – 30 €
(за Ђокиће код Тополе)
1179. Balkan Ethno /Р. Српска/ – 10 €
1180. Александар Ђ. /Италија/ – 2 €
1181. Ненад и Наташа С. /САД/ – 15 €
1182. Радоје М. /Аустралија/ – 50 €
(за Станишиће из Милића)
1183. Мирко Ђ. /Немачка/ – 10 €
1184. Дејан И. /Швајцарска/ – 10 CHF
1185. Александар Р. /Швајцарска/ – 100 CHF
1186. Новица В. /Швајцарска/ – 5 CHF
1187. Владимир Н. /Швајцарска/ – 5 CHF
1188. Огњен М. /Швајцарска/ – 20 CHF
1189. Александар М. /Швајцарска/ – 25 CHF
1190. Александар и Александра Л.
/Швајцарска/ – 50 CHF
1191. Милош Ј. /Швајцарска/ – 20 CHF
1192. Стојан Ј. /Швајцарска/ – 30 CHF
1193. Фамилија Милићевић
/Швајцарска/ – 10 CHF
1194. Породица Андрић/Швајцарска/ – 50 CHF
1195. Предраг А. /Швајцарска/ – 5 CHF
1196. Никола М. /Швајцарска/ – 30 CHF
1197. Александар и Славица У.
/Швајцарска/ – 20 CHF
1198. Никола М. /Швајцарска/ – 20 CHF
1199. Будимир Ч. /Швајцарска/ – 15 CHF
1200. Јовица М. /Швајцарска/ – 5 CHF
1201. Габријела С. /Швајцарска/ – 30 CHF
1202. Марко А. /Швајцарска/ – 10 CHF
1203. Никола А. /Швајцарска/ – 10 CHF
1204. Massimo R. /Немачка/ – 10 €
1205. Фудбалери Вукови /Немачка/ – 70 €
1206. Журка из блока у Франкфурту,
кафе бар Sonnenschein /Немачка/ – 270 €
(Тројка из блока Франкфурт)
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1207. Тројка из блока у Франкфурту
/Немачка/ – 1.920 €
(Тројка из блока)
1208. Горан А. /Немачка/ – 35 €
(за Ђокиће код Тополе)
1209. Дарко С. /Немачка/ – 25 €
1210. Дејан С. /Немачка/ – 5 €
1211. Анђелија Нинков /Канада/ – $ 10 CAD
1212. Александра Џомба /Канада/ – $ 25 CAD
1213. Canadian Online Giving
/Канада/ – $ 145,91 CAD
1214. Ангелина Рачић /Канада/ – $ 300 CAD
(за покој душе мајке Јеле Тодоровић)
1215. Милица Павловић /Канада/ – $ 1.000 CAD
(за Ђокиће код Тополе)
1216. Миленка Зорановић и породица
Ковачевић /Канада/ – $ 150 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1217. Олга и Џон Лукић /Канада/ – $ 25 CAD
1218. Данијела и Саша Сретеновић
/Канада/ – $ 40 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1219. Властимир Лаловић /Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1220. Породица Pertrar-Silca /Канада/ – $ 50
CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1221. Зоран Вујадиновић /Канада/ – $ 120 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1222. Дражен Лаловић /Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1223. Породица Малешевић/Канада/ – $ 100
CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1224. Горан Прекић /Канада/ – $ 50 CAD
1225. Диана Билчар /Канада/ – $ 50 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1226. Александар Прековић /Канада/ – $ 50
CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1227. Гоца и Данко Бјелица /Канада/ – $ 100
CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1228. Младен Јокановић /Канада/ – $ 30 CAD
1229. Лидија Боројевић /Канада/ – $ 20 CAD
1230. Милан Миличић /Канада/ – $ 20 CAD
1231. Алекса и Немања Пјанић
/Канада/ – $ 30 CAD

Месечни извештај за јун 2019.

1232. Denise & Dragoljub Chuk
/Канада/ – $ 50 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1233. Породица Цигановић /Канада/ – $ 100
CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1234. Рада и Гојко Рађеновић
/Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1235. Нада и Александар Павлица
/Канада/ – $ 200 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1236. Др Деса и Сава Бибић /Канада/ – $ 500
CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1237. Борка и Слободан Вуковић
/Канада/ – $ 75 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1238. Милан Брковић /Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1239. Жарко Петковић /Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1240. Katherine & Brian Mitchell
/Канада/ – $ 2.000 CAD
(поводом њиховог венчања)
1241. Марија и Владимир Грбић
/Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1242. Весна и Драган Божић /Канада/ – $ 100
CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1243. Сара и Милан Вукасовић
/Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1244. Јања и Јован Урукало /Канада/ – $ 50
CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1245. Наташа и Горан Урошевић
/Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1246. Дубравко Новић /Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1247. Младен Латиновић /Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1248. Радмила Нинковић /Канада/ – $ 100 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1249. Боро Спирић /Канада/ – $ 20 CAD
1250. Мирко Добрић /Канада/ – $ 20 CAD
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1251. Манојло Сеслија /Канада/ – $ 20 CAD
1252. Отац Владимир Вранић /Канада/ – $ 20
CAD
1253. Ђорђе Величковић /Канада/ – $ 20 CAD
1254. Снежана Зубић /Канада/ – $ 50 CAD
1255. Дане Тркуља /Канада/ – $ 20 CAD
1256. Нада Вујиновић /Канада/ – $ 20 CAD
1257. Хуманитарно дружење у Виндзору
/Канада/ – $ 685 CAD
1258. Merano /Аустрија/ – 130 €
(Тројка из блока Беч)
1259. Невена М. /Србија/ – 1.375 дин.
1260. Пежо сервис Маравић/Србија/-10.000
дин.
(Тројка из блока 30. блок)
1261. Браћа В.Т. /Србија/ – 24.500 дин.
(Тројка из блока 30. блок)
1262. Stefmark /Србија/ – 100 €
(Тројка из блока 30. блок)
1263. Тројка из блока у блоку 30
/Србија/ – 53.100 дин. + $ 5
(Тројка из блока)
1264. Таурунум 1987 /Србија/ – 42.000 дин.
(Тројка из блока Земун)
1265. Општина Рума /Србија/ – 30.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1266. Адреналин 022 и Фитнес студио
Мирјана Јовић/Србија/ – 10.700 дин.
(Тројка из блока Рума)
1267. Донаторске кутије у Руми
/Србија/ – 41.100 дин.
(Тројка из блока Рума)
1268. Тројка из блока у Руми
/Србија/ – 107.700 дин.
(Тројка из блока)
1269. Тројка из блока у Сремској Митровици
/Србија/ – 67.300 дин.
(Тројка из блока)
1270. Кафе Болеро /Србија/ – 5.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1271. Петар Р. /Србија/ – 2.000 дин.
1272. Бурегџинска радња Горан Тодић
/Србија/ – 12.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1273. Алатница Вулетић /Србија/ – 4.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)

Месечни извештај за јун 2019.

1274. Журка из блока у Сремчици
/Србија/ – 35.710 дин.
(Тројка из блока)
1275. Борислав З. /Србија/ – 2.000 дин.
1276. Мирјана В. /Србија/ – 4.000 дин.
1277. Драгана Јовановић /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1278. Журка из блока Плавна /Србија/ – 10.000
дин.
(Тројка из блока)
1279. Урош С. /Србија/ – 1.000 дин.
1280. Татјана С. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Ђокиће код Тополе)
1281. Јадранка Г. /Србија/ – 500 дин.
1282. Јована Ђ. /Србија/ – 100 дин.
1283. Гето Терени /Србија/ – 21.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1284. Кафе бар Lavazza /Србија/ – 11.100 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1285. Сплав Круг /Србија/ – 9.571 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1286. Бурегџинска радња Тодић
/Србија/ – 8.144 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1287. Мењачница Макс Еуро /Србија/ – 6.997
дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1288. Fast food Индекс /Србија/ – 6.311 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1289. Пекара Пекарац /Србија/ – 6.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1290. Ноле берберин фризерски салон
/Србија/ – 4.301 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1291. Бифе Спорт клуб /Србија/ – 4.220 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1292. Кафе бар Капана /Србија/ – 3.505 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1293. Прица Брица фризерски салон
/Србија/ – 2.412 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1294. Чарда ресторан Стари Рубин /Србија/ –
1.800 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1295. Казино Lucky Spin /Србија/ – 1.399 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
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1296. Кафић Мајмунац паб /Србија/ – 1.330
дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1297. КафеАсторија /Србија/ – 1.315 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1298. Теретана Еуроспорт /Србија/ – 1.240 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1299. Пицерија Балкан /Србија/ – 1.128 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1300. Фризерски студио By Deki /Србија/ –
1.088 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1301. Rulette club /Србија/ – 1.020 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1302. Cafe & Billiard Bar Casablanca /Србија/ –
571 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1303. Бифе Kibicfenster /Србија/ – 353 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1304. ББ бар /Србија/ – 8.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1305. Atenic commerce /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока Чачак)
1306. Митровица са Малте /Србија/ – 58.650
дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1307. Кафе седам осмина /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1308. Империјал /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1309. Ihtus /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1310. Александар К. /Србија/ – 5.000 дин.
1311. Јован Б. /Србија/ – 2.360 дин.
1312. Corner burger house /Србија/ – 7.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1313. Дејан М. /Србија/ – 4.000 дин.
1314. Немања М. /Србија/ – 2.500 дин.
(за Станишиће из Милића)
1315. Петар Н. /Србија/ – 6.000 дин.
(донаторско вече за Савиће са КиМ)
1316. Extra mobil /Србија/ – 1.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1317. Дејан И. /Србија/ – 1.000 дин.
1318. Никола В. /Србија/ – 1.000 дин.
1319. Милош М. /Србија/ – 900 дин.
(за Ђокиће код Тополе)

Месечни извештај за јун 2019.

1320. Kardaš Art /Србија/ – 3.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1321. Немања К. /Србија/ – 1.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1322. Миљко М. /Србија/ – 2.500 дин.
1323. Ивица Ф. /Србија/ – 2.000 дин.
1324. Аца Касак /Србија/ – 2.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1325. Зоран и Снежана Н. /Србија/ – 500 дин.
1326. Милица М. /Србија/ – 2.000 дин.
1327. Веселинка К. /Србија/ – 3.000 дин.
1328. Милан С. /Србија/ – 2.000 дин.
1329. Жељко М. /Србија/ – 2.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1330. Угоститељска радња Зоза
/Србија/ – 7.500 дин.
(Тројка из блока Рума)
1331. Анонимно /Србија/ – 5.000 дин.
(за Стојменовиће код Бујановца)
1332. Финагра /Србија/ – 10.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1333. Радислав М. /Србија/ – 1.000 дин.
1334. Fenix agrar /Србија/ – 8.000 дин.
(Тројка из блока Рума)
1335. Софија Боровац /Србија/ – 1.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1336. Владислав Ц. /Србија/ – 1.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1337. Бранислав У. /Србија/ – 1.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1338. Софија Боровац /Србија/ – 1.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1339. Жељко Л. /Србија/ – 2.000 дин.
1340. Милица В. /Србија/ – 3.000 дин.
(Тројка из блока Сремска Митровица)
1341. Ђорђе И. /Србија/ – 500 дин.
1342. Милка Т. /Србија/ – 300 дин.
1343. Милош Б. /Србија/ – 500 дин.
1344. Марко М. /Србија/ – 100 дин.
1345. Славко и Олгица М. /Србија/ – 500 дин.
1346. CK EShoping Group /Немачка/ – 20 €
1347. Александар И. /Канада/ – 50 €
1348. M.24.fit /Француска/ – 30 €
1349. Александар И. /Канада/ – 10 €
1350. Ивана С. /Црна Гора/ – 10 €
1351. Миленко Р. /Р. Српска/ – 10 КМ
1352. Милан Јелић /Р. Српска/ – 49 КМ
(Тројка из блока Теслић)
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1353. Марко Јанковић /Р. Српска/ – 50 КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
1354. Dabar Holz /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
1355. Еко Бел /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
1356. Салдатура /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Теслић)
1357. Дисконт пића Васке /Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Теслић)
1358. Јелена /Р. Српска/ – 150 КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
1359. Огњен М. /Р. Српска/ – 162 КМ
1360. Милош С. /Р. Српска/ – 5 КМ
1361. Г-Принт штампарија /Р. Српска/ – 100
КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
1362. Дрворез /Р. Српска/ – 100 КМ
1363. Вера Д. /Р. Српска/ – 100 КМ
1364. Продест МКФ /Р. Српска/ – 200 КМ
(Тројка из блока Козарска Дубица)
1365. Мир Марко Јоцић /Р. Српска/ – 50 КМ
1366. Миладин Ц. /Р. Српска/ – 10 КМ
1367. Немања Д. /Р. Српска/ – 20 КМ
1368. Виолета П. /Р. Српска/ – 20 КМ
1369. Павле К. /Р. Српска/ – 30 КМ
1370. Стево Б. /Р. Српска/ – 30 КМ
1371. Анонимно /Р. Српска/ – 50 КМ
(за Ђокиће код Тополе)
1372. Ауто-мото друштво Теслић
/Р. Српска/ – 100 КМ
(Тројка из блока Теслић)
1373. Драгана М. /УАЕ/ – 50 €
1374. Бојана Х. /САД/ – 50 €
(за Ђокиће код Тополе)
1375. Анонимно /Француска/ – 30 €
1376. Бојан /УАЕ/ – 25 €
1377. Анонимно /Белгија/ – 15 €
1378. Анонимно /Италија/ – 10 €
1379. Ahmad O. /Оман/ – 10 €
(за Ђокиће код Тополе)
1380. Данијела К. /Р. Српска/ – 15 €
(за Косово и Метохију)
1381. Радмила Ж. /Р. Српска/ – 5 €
(за Ђокиће код Тополе)
1382. Анонимно /Србија/ – 10 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
1383. Анонимно /Канада/ – 50 €

Месечни извештај за јун 2019.

1384. Анонимно /Нови Зеланд/ – 70 €
1385. Анонимно /Холандија/ – 200 €
1386. Анонимно /САД/ – 30 €
(за Ђокиће код Тополе)
1387. Анонимно /САД/ – 30 €
(за Попадиће код Нове Вароши)
1388. Анонимно /Р. Српска/ – 10 €
(за Станишиће из Милића)
1389. Анонимно /САД/ – 100 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
1390. Марко С. /САД/ – 20 €
1391. Александар Џ. /Србија/ – 10 €
1392. Спасоје С. /Аустрија/ – 10 €
1393. Саша Ђ. /Аустрија/ – 50 €
(за Ђокиће код Тополе)
1394. Бојана Д. /Аустрија/ – 10 €
1395. Милан Г. /Холандија/ – 50 €
1396. Иван Н. /Немачка/ – 10 €
(за Ђокиће код Тополе)
1397. Борко Р. /Р. Српска/ – 10 €
1398. Драгана Ј. /Аустрија/ – 100 €
1399. Исидора В. /САД/ – 40 €
1400. Данка Ј. – 100 €
1401. Димитрије Т. /Србија/ – 10 €
1402. СПОЈИ /Аустрија/ – 500 €
(за бунар и водовод у селу Босце на КиМ)
1403. Жељко Т. /Швајцарска/ – 10 CHF
1404. Остоја П. /Швајцарска/ – 5 CHF
1405. Здравка П. /Швајцарска/ – 5 CHF
1406. Соња Х. /Швајцарска/ – 20 CHF
1407. Горан и Дубравка М.
/Швајцарска/ – 100 CHF
(за Ђокиће код Тополе)
1408. Данијел С. /Швајцарска/ – 10 CHF
1409. Милош М. /Швајцарска/ – 10 CHF
1410. Горица Ф. /Швајцарска/ – 10 CHF
1411. Пикадо из блока у Шпрајтенбаху
/Швајцарска/ – 920 CHF
(Тројка из блока)
1412. Дарко Л. /Швајцарска/ – 10 CHF
1413. Саша и Татјана С. /Швајцарска/ – 10 CHF
1414. Небојша Л. /Швајцарска/ – 11 CHF
1415. Н.Т. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF
1416. Милка Х. /Швајцарска/ – 10 CHF
1417. Нада И.М. /Швајцарска/ – 10 CHF
1418. Мара Ђ. /Швајцарска/ – 10 CHF
1419. Зорица С. /Швајцарска/ – 5 CHF
1420. Сергеј Ч. /Швајцарска/ – 20 CHF

Хуманитарна организација Срби за Србе

102

Списак СЗС
донатора
1421. Мартин Х. /Швајцарска/ – 15 CHF
1422. Protax Gmbh /Швајцарска/ – 50 CHF
1423. Мирослав И. /Швајцарска/ – 20 CHF
1424. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ – 40 CHF
1425. Дејан Л. и Оливера Л.М.
/Швајцарска/ – 30 CHF
1426. Јовица Р. /Швајцарска/ – 10 CHF
1427. Братислав С. /Швајцарска/ – 5 CHF
1428. Дејан Б. /Швајцарска/ – 10 CHF
1429. Слађана А. /Швајцарска/ – 10 CHF
1430. Дејан Н. /Швајцарска/ – 50 CHF
1431. Душан и Вања Ђ. /Швајцарска/ – 10 CHF
1432. Породица Деветак /Швајцарска/ – 40 CHF
1433. Лара М. /Швајцарска/ – 20 CHF
1434. Дејан М. /Швајцарска/ – 5 CHF
1435. Анонимно /Немачка/ – 1.500 €
(за Стојменовиће код Бујановца)
1436. Анонимно /Немачка/ – 50 €
1437. Радојка С. /Немачка/ – 10 €
1438. Јасминка К. /Шведска/ – 100 SEK
1439. Далиборка С. /Шведска/ – 100 SEK
(за Ђокиће код Тополе)
1440. Момчило Д. /Шведска/ – 200 SEK
1441. Славко М. /Шведска/ – 50 SEK
1442. Јулиа М. /Шведска/ – 200 SEK
(за Ђокиће код Тополе)
1443. Драгана Љ. /Шведска/ – 100 SEK
(за Ђокиће код Тополе)
1444. Слободанка Н. /Шведска/ – 100 SEK
(за Ђокиће код Тополе)
1445. Бојан Г. /Шведска/ – 300 SEK
(за Ђокиће код Тополе)
1446. Александар М. /Шведска/ – 100 SEK
1447. Биљана Ц. /Шведска/ – 100 SEK
1448. Горан Р. /Шведска/ – 300 SEK
(за Ђокиће код Тополе)
1449. М.М. /Шведска/ – 100 SEK
1450. Стефан Н. /Шведска/ – 100 SEK
1451. Јасминка К. /Шведска/ – 300 SEK
1452. Славица П. /Шведска/ – 200 SEK
(за Стојменовиће код Бујановца)
1453. Марко С. /Шведска/ – 50 SEK
1454. Јелена Д. /Шведска/ – 100 SEK
1455. Кристина Т. /Шведска/ – 150 SEK
(за Ђокиће код Тополе)
1456. Весна П. /Шведска/ – 100 SEK
(за Стојменовиће код Бујановца)
1457. Жаклина М. /Шведска/ – 200 SEK

Месечни извештај за јун 2019.

1458. Гордана П. /Шведска/ – 50 SEK
(за Стојменовиће код Бујановца)
1459. Горан Р. /Шведска/ – 100 SEK
(за Стојменовиће код Бујановца)
1460. Лука М. /Шведска/ – 100 SEK
1461. Бранимир Р. /Шведска/ – 100 SEK
1462. Сања К. /Шведска/ – 300 SEK
(за Стојменовиће код Бујановца)
1463. Дражен Е. /Шведска/ – 100 SEK
(за Стојменовиће код Бујановца)
1464. Дијана Б. /Шведска/ – 100 SEK
1465. Гордана Б. /Шведска/ – 50 SEK
1466. Снежана Е. /Шведска/ – 150 SEK
1467. Верица Ф. /Шведска/ – 100 SEK
1468. Милош Р. /Шведска/ – 50 SEK
1469. Јован Р. /Шведска/ – 200 SEK
1470. Дејан О. /Шведска/ – 200 SEK
1471. Светлана Д. /Шведска/ – 100 SEK
1472. Јелена Б.Г. /Шведска/ – 100 SEK
1473. Јован Ц. /Шведска/ – 100 SEK
1474. Никола М. /Шведска/ – 200 SEK
1475. Марија Б. /Шведска/ – 100 SEK
1476. Сузана Р. /Шведска/ – 100 SEK
1477. Породица Милић /Шведска/ – 300 SEK
1478. Адам М. /Шведска/ – 100 SEK
1479. Горан П. /Шведска/ – 100 SEK
(за Стојменовиће код Бујановца)
1480. Анонимно /Шведска/ – 500 SEK
1481. Бранислав А. /Шведска/ – 150 SEK
1482. Снежана С. /Шведска/ – 200 SEK
(за Стојменовиће код Бујановца)
1483. Марина М. /Шведска/ – 100 SEK
1484. Hilda H. /Шведска/ – 100 SEK
(за Стојменовиће код Бујановца)
1485. Драженко С. /Шведска/ – 200 SEK
1486. Славко Н. /Шведска/ – 100 SEK
1487. Драган М. /Шведска/ – 100 SEK
1488. Дејан М. /Шведска/ – 300 SEK
1489. Маријана М. /Шведска/ – 50 SEK
1490. Марио Г. /Шведска/ – 500 SEK
1491. Лазар С. /Шведска/ – 300 SEK
1492. Стево П. /Шведска/ – 100 SEK
1493. Југослав Т. /Шведска/ – 100 SEK
1494. Милан Ц. /Шведска/ – 100 SEK
1495. Владимир З. /Шведска/ – 60 SEK
1496. Горан С. /Шведска/ – 100 SEK
1497. Игор Ф. /Шведска/ – 100 SEK
1498. Ненад П. /Шведска/ – 100 SEK
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1499. Анђела и Николина /Шведска/ – 200 SEK
1500. Пеђа М. /Шведска/ – 300 SEK
1501. М.М. /Шведска/ – 100 SEK
1502. SZS /Шведска/ – 100 SEK
1503. Марија К. /Шведска/ – 100 SEK
1504. Бранко М. /Шведска/ – 100 SEK
1505. Вук В. /Шведска/ – 200 SEK
1506. Горан И. /Шведска/ – 100 SEK
1507. Милован /Шведска/ – 100 SEK
(за Ђокиће код Тополе)
1508. Викториа Е. /Шведска/ – 300 SEK
1509. Микаела Е. /Шведска/ – 500 SEK
1510. Викториа Е. /Шведска/ – 300 SEK
1511. Биљана П. /Шведска/ – 200 SEK
1512. Предраг П. /Шведска/ – 100 SEK
1513. Срби за Србе /Шведска/ – 200 SEK
1514. Биљана П. /Шведска/ – 100 SEK
1515. Миљан Д. /Шведска/ – 100 SEK
1516. Срђан Л. /Шведска/ – 1.000 SEK
1517. Весна С. /Шведска/ – 100 SEK
1518. Катарина М. /Шведска/ – 200 SEK
(за Попадиће код Нове Вароши)
1519. Никола К. /Шведска/ – 150 SEK
(за Ђокиће код Тополе)
1520. Предраг П. /Шведска/ – 100 SEK
1521. Миодраг Ј. /Шведска/ – 100 SEK
1522. Станислава Н. /Шведска/ – 100 SEK
1523. Љиљана М. /Шведска/ – 100 SEK
1524. Кристина Ј. /Шведска/ – 100 SEK
1525. Кристина С. /Шведска/ – 100 SEK
1526. Бобан С. /Шведска/ – 100 SEK
1527. Спасоје Ђ. /Шведска/ – 50 SEK
1528. Бојан М. /Шведска/ – 100 SEK
1529. Снежана С. /Шведска/ – 1.000 SEK
1530. Јелена Д. /Шведска/ – 200 SEK
1531. Верица Ф. /Шведска/ – 100 SEK
1532. Александар С. /Шведска/ – 100 SEK
1533. Никола П. /Шведска/ – 100 SEK
1534. Тања Н. /Шведска/ – 100 SEK
1535. Данијела О. /Шведска/ – 200 SEK
1536. Никола И. /Шведска/ – 200 SEK
1537. Мирко М. /Шведска/ – 100 SEK
1538. Савка Ј. /Шведска/ – 100 SEK
1539. Снежана И. /Шведска/ – 100 SEK
1540. Мирослав Н. /Шведска/ – 1.000 SEK
1541. Горан М. /Шведска/ – 100 SEK
1542. Немања В. /Шведска/ – 100 SEK
1543. Немања М. /Шведска/ – 100 SEK

Месечни извештај за јун 2019.

1544. Немања Ф. /Шведска/ – 150 SEK
1545. Никола Л. /Шведска/ – 200 SEK
1546. Ведрана М. /Шведска/ – 100 SEK
1547. Ивана Д. /Шведска/ – 50 SEK
1548. Драгана М. /Шведска/ – 50 SEK
1549. Иван Д. /Шведска/ – 200 SEK
(за Ђокиће код Тополе)
1550. Ана Р. /Шведска/ – 200 SEK
1551. Жељка Т. /Шведска/ – 200 SEK
1552. Снежана Д. /Шведска/ – 100 SEK
1553. Никола С. /Шведска/ – 300 SEK
1554. Анонимно /Шведска/ – 100 SEK
1555. Иван Т. /Шведска/ – 100 SEK
(за Ђокиће код Тополе)
1556. Алекс С. /Шведска/ – 100 SEK
1557. Владан Р. /Норвешка/ – 100 NOK
1558. Никола Д. /Норвешка/ – 222 NOK
1559. Мирослав Б. /Норвешка/ – 100 NOK
1560. Душан В. /Норвешка/ – 200 NOK
1561. Марина П. /Норвешка/ – 50 NOK
1562. Владимир У. /Норвешка/ – 200 NOK
1563. Весна П. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Ђокиће код Тополе)
1564. Мирјана А.С. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Ђокиће код Тополе)
1565. Данијела Л. /Норвешка/ – 200 NOK
1566. Зорица Н. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Ђокиће код Тополе)
1567. Дајана Ј. /Норвешка/ – 200 NOK
1568. Александар Б. /Норвешка/ – 500 NOK
1569. Драгана К. /Норвешка/ – 300 NOK
(за Ђокиће код Тополе)
1570. Јована Б. /Норвешка/ – 50 NOK
1571. Здравко Ж. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Ђокиће код Тополе)
1572. UKOGF Foundation /САД/ – $ 492,99
1573. ALV Consultants /САД/ – $ 1.000
(Тројка из блока Бостон)
1574. Коло српских сестара Света Петка
/САД/ – $ 406
(Тројка из блока Бостон)
1575. Тројка из блока у Бостону /САД/ – $ 750
1576. Kampfer Dental /САД/ – $ 1.500
(Тројка из блока Чикаго)
1577. White City Logistics /САД/ – $ 1.100
(Тројка из блока Чикаго)
1578. American Motor Trans /САД/ – $ 1.000
(Тројка из блока Чикаго)
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1579. Maybach International Group
/САД/ – $ 500
(Тројка из блока Чикаго)
1580. JD Factors /САД/ – $ 500
(Тројка из блока Чикаго)
1581. ADR Custom Builders /САД/ – $ 300
(Тројка из блока Чикаго)
1582. 3 Star Transport /САД/ – $ 300
(Тројка из блока Чикаго)
1583. Beograd Cafe /САД/ – $ 300
(Тројка из блока Чикаго)
1584. 2N Licensing /САД/ – $ 300
(Тројка из блока Чикаго)
1585. Accolade Design /САД/ – $ 300
(Тројка из блока Чикаго)
1586. Bizzmark Transport /САД/ – $ 300
(Тројка из блока Чикаго)
1587. D&L Solutions /САД/ – $ 100
(Тројка из блока Чикаго)
1588. Тројка из блока у Чикагу /САД/ – $ 2.142
(Тројка из блока)
1589. Pool party из блока у Лас Вегасу
/САД/ – $ 710
(Тројка из блока)
1590. Никола К. /САД/ – $ 100
1591. Владана А. /САД/ – $ 100
1592. Слободан Ј. /Канада/ – $ 14,67
1593. Здравко Д. /САД/ – $ 50
1594. Милан Д. /САД/ – $ 10
1595. Анонимно /САД/ – $ 20
1596. Анкица Д. /САД/ – $ 25
1597. Lea C. /САД/ – $ 20
1598. PayPal Giving Fund /САД/ – $ 13,37
1599. Марија З. /САД/ – $ 5
1600. Бојан М. /САД/ – $ 50
1601. Бобан В. /САД/ – $ 40
1602. Бранка Б. /САД/ – $ 20
1603. Ружица Ћ. /САД/ – $ 25
(за Ђокиће код Тополе)
1604. Данило Д. /САД/ – $ 70
1605. Нела Л. /САД/ – $ 20
(за Ђокиће код Тополе)
1606. Данијела и Младен С. /САД/ – $ 50
1607. Татјана П. /САД/ – $ 20
1608. Звонко И. /САД/ – $ 30
1609. Урош Ш. /САД/ – $ 20
(за Ђокиће код Тополе)

Месечни извештај за јун 2019.

1610. Тихомир П. /САД/ – $ 100
(за Ђокиће код Тополе)
1611. Михајло С. /САД/ – $ 10
1612. Иван К. /Канада/ – $ 155,55
(за Ђокиће код Тополе)
1613. Милан Д. /САД/ – $ 10
(за Ђокиће код Тополе)
1614. Мирко Д. /САД/ – $ 10
(за Ђокиће код Тополе)
1615. Данило Ј. /САД/ – $ 50
(за Ђокиће код Тополе)
1616. Синиша и Мирјана П. /САД/ – $ 50
1617. Анонимно /САД/ – $ 5
(за Крајину)
1618. Милорад Ш. /САД/ – $ 50
1619. Борис М. /САД/ – $ 50
1620. Оља М. /САД/ – $ 25
1621. Дамјан Љ. /САД/ – $ 30
1622. Милан Т. /САД/ – $ 50
1623. Бранкица П. /САД/ – $ 25
1624. Марија В. /САД/ – $ 20
1625. Samuel P. /САД/ – $ 15
1626. Зоран М. /САД/ – $ 100
1627. Слађана и Јаков Вицо/Канада/-$ 100
CAD
(Слава породице Каменов)
(за Стојменовиће код Бујановца)
1628. Вања Матовић /Канада/ – $ 100 CAD
(Слава породице Каменов)
(за Стојменовиће код Бујановца)
1629. Добрила и Александар Каменов
/Канада/ – $ 260 CAD
(Слава породице Каменов)
(за Стојменовиће код Бујановца)
1630. Александра и Перица Весић
/Канада/ – $ 60 CAD
(Слава породице Каменов)
(за Стојменовиће код Бујановца)
1631. Радмила и Владимир Матовић
/Канада/ – $ 75 CAD
(Слава породице Каменов)
(за Стојменовиће код Бујановца)
1632. United Way /Канада/ – $ 445,24 CAD
1633. Мира и Александар Бркић
/Канада/ – $ 50 CAD
1634. Александар Танасић /Канада/ – $ 35 CAD
1635. Ирина Балабан /Канада/ – $ 50 CAD
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1636. Александар Цвјетиновић
/Канада/ – $ 50 CAD
(за Ђокиће код Тополе)
1637. Горан Ђурић /Канада/ – $ 10 CAD
1638. Александар Гаић /Канада/ – $ 60 CAD
1639. Јулиана Окука Тодоровић
/Канада/ – $ 30 CAD
(за Стојменовиће код Бујановца)
1640. Драгица Зиројевић /Канада/ – $ 30 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1641. Dana Mitchell /Канада/ – $ 200 CAD
(за покој душе Јеле Тодоровић)
1642. Биљана Цвјетковић /Канада/ – $ 50 CAD
1643. Снежана Цеха /Канада/ – $ 60 CAD
(за Ђокиће код Тополе)
1644. Лидија Боројевић и Jef Maclarty
/Канада/ – $ 50 CAD
УКУПНО ДОНАЦИЈА У ЈУНУ: 126.887 €

Месечни извештај за јун 2019.
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за јун 2019. године
Србија
РСД
Почетно стање – 31.05.
1.326.914
Примљене донације
5.697.918
Трошкови донација
0
Донирана средства
-3.673.577
Помоћ за породицу Филимоновић, Обреновац - грађ. материјал, грађ., керам. и ел. радови, покућство-1.207.390
Помоћ за породицу Стојменовић, Бујановац - грађ.материјал и радови
-674.400
Помоћ за породицу Ђурић, Мионица, ПВЦ столарија, грађ.материјал и радови, покућство
-421.661
Помоћ за породицу Ђокић, Топола - трактор
-355.000
Помоћ за породицу Перић, Ваљево - стеона крава, кревет на спрат са душецима и два троседа, овце -322.726
Помоћ за породицу Лујанов, Алибунар - радови на фасади
-304.800
Помоћ за набавку трактора манастиру Високи Дечани на Косову и Метохији
-237.600
Помоћ за породицу Дошен, Нови Кнежевац - грађевински радови
-150.000
Помоћ за породицу Косовац, Бањалука - ротациона косачица
Помоћ за породицу Новак, Брчко - столице, душеци, постељина, јастуци, јоргани
Помоћ за породицу Савановић, Бањалука - грађевински материјал
Помоћ за породицу Свитлица, Крајина - грађевински материјал и столарија
Помоћ за породицу Мачак, Крајина - крава са телетом
Помоћ за породицу Милић, Крајина - цреп за кров
Помоћ за породицу Цвјетан, Крајина - ПВЦ прозори
Помоћ за породицу Ђујић, Крајина - машина за полирање паркета
Помоћ за породицу Гладовић, Крајина - грађевински материјал и радови
Помоћ за породицу Чоловић, Крајина - намештај
Помоћ за породицу Мацура, Крајина - грађевински материјал
Oперативни трошкови
-1.041.867
Гориво за обиласке породица и текуће пројекте организације
-200.000
Трошкови организовања хуманитарне утакмице Кош за срећу у склопу пројекта Тројка из блока
-84.339
Набавка кошаркашких лопти за турнире Тројка из блока
-37.590
Трошкови техничке организације за донаторско вече за породицу Савић за Косова и Метохије
-29.500
Трошкови турнира Тројка из блока Нови Сад
-20.125
Трошкови турнира Тројка из блока Линц
-11.300
Трошкови кетеринга, донаторско вече за породицу Савић за Косова и Метохије
-10.382
Трошкови турнира Тројка из блока Шабац
-7.700
Трошкови турнира Тројка из блока Градишка
-2.415
Трошкови турнира Тројка из блока Бањалука
-2.415
Трошкови слања пехара и медаља за Тројка из блока Осло
-2.200
Трошак набавке компресора за лопте за турнире Тројка из блока
-999
Штампање плаката за хуманитарне турнире пројекта Тројка из блока
-990
Такса за одржавање турнира Тројка из блока у Чачку
-450
Трошкови турнира Тројка из блока Градишка
Трошкови турнира Тројка из блока Бањалука
Гориво за обиласке породица и текуће пројекте организације
Пехар и медаље за хуманитарни турнир Пикадо из блока Добој
Трошкови организовања турнира Тројка из блока Цирих
Трошкови пута у Беч на радни састанак
Трошкови пута у Беч
Трошкови организовања Палачинки у Мисисаги
Трошкови Одбојке из блока у Тотонту - превоз волонтера
Трошкови организовања догађаја из блока у Аустрији
Трошкови организовања догађаја за Тројка из блока Грац
Опрема за пикадо турнире у Аустрији, пројекат Тројка из блока
Трошкови пута у Беч на радни састанак
Трошкови организовања турнира Тројка из блока Линћепинг
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
-13.578
Трошкови плата девет запослених у Србији и два запослена у Р.Српској
-378.423
Обавезни намети државе на плате осам запослених у Србији и два запослена у Р.Српској
-188.411
Трошкови закупа канцеларија
-25.000
Трошкови књиговодства
-12.000
Трошкови комуналија у канцеларијама
-14.050
Административни трошкови огранака организације
Трошкови сервера за слање електронске поште, домена и хостинга
Трошкови СМС сервиса
Трошкови маркетинга
Интерни трансфери новца
2.412.413
Трансфер новца из Норвешке у Србију
487.224
Трансфер новца из Канаде у Србију
1.925.189
Крајње стање – 30.06.
4.721.801
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Црна Гора
ЕУР
779
100
-1
0

Република
Швајцарска Немачка
Српска
КМ
ЦХФ
ЕУР
80.252
26.363
6.726
20.057
2.661
6.718
0
-3
-49
-2.813
-9.601
0
-9.601

САД

СЕК
63.996
41.299
-109
0

Аустрија и
остале
ЕУР
17.743
16.640
-359
-14.000

-1.540

-2.500
-2.000
-2.000
-1.800
-1.700
-1.600
-1.200
-1.200
-2.365

Канада Норвешка Шведска

УСД
12.610
24.815
-145
0

ЦАД
15.864
22.635
0
0

НОК
26.074
25.673
0
0

-1.500
-804
-509

-11

-2.213

-1.837

-55

-1.248

-580

-518

-375
-375
-47
-27
-808
-682
-211
-400
-42
-284
-252
-194
-147
-1.540
-11

-45
-833
-358

-90
-45

-32

-25

-104

-19

-138

-518

-148

-590
-658

-26
-90

-30

0

0

0

0

0

-24.550

867

95.283

17.582

13.339

36.032

-24.550
13.369

-40.000
-40.000

0

-1.225
0

11.229

103.646

17.659

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација у %)

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

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
470
243
186
148
134
82
81
79

Месечни извештај за јун 2019.

Аустрија
Аустралија
Холандија
Велика Британија
Црна Гора
Данска
Русија
УАЕ
Остале државе

Хуманитарна организација Срби за Србе

72
33
19

16
7
6
6
5
35
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2019. години

Број примљених донација у 2019. години

Месечни извештај за јун 2019.
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за јун од 2006. – 2019. године

Број примљених донација за јун
од 2006. – 2019. године

Месечни извештај за јун 2019.
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Могућности
донирања СЗС

Месечни извештај за јун 2019.
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„Хвалите Бога“ – Владика Николај
Хвалите Бога, млади и стари,
Кнежеви земни и господари,
Хвалите Сина и Оца вечног,
И духа Светог Оцу савечног.
Сунце га хвали топлим сијањем,
Хвалте га и ви добрим владањем.
Месец и звезде висином лете,
Ко да их збуни, и с пута смете?
Светила моћна и звезде мале
Слушају Бога , и Бога хвале...

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 2019.
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