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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Надахнути нашим молитвеником пред
престолом Божијим, Св. Василијем Острошким чије
име као славу организације смо прославили широм
света 12. маја, велики број акција спроведен је током
маја. Поред заиста обимних традиционалних
Васкршњих акција на Космету и у Крајини, где је
помоћ стигла до укупно 34 породице, па до
спроведених чак 11 информативних обилазака
породица, од чега је девет у Републици Српској,
можемо рећи да су сви ангажовани чланови и
пријатељи организације дали свој максимум, како би
све ово било спроведено у дело. Осим тога у пуном
замаху су турнири Тројка из Блока који су одржани
на пет локација широм Србије.
Прво би издвојили разноразне манифестације
широм света које сваког месеца организују
пријатељи и поштоваоци наше организације са
несмањеним жаром. Тако је у Ослу на хуманитарном
дружењу прикупљено 1800 НОК уз неизбежно
ширење позитивне приче о нашим активностима.
Истовремено у Швајцарској је организована трибина
разговори о доброчинству у организацији нашег
огранка, а том приликом прикупљено је 1.118цхф.
Чланови из аустријског огранка су искористили
прилику да промовишу рад организације у Линцу. На
крају што се тиче дијаспоре, заблистали су поново
наши активисти у Канади, овај пут на новом
палачинка окупљању у Мисисаги прикупљено је
6.060$.
Одражана су и два мања дружења у нашем
региону. У Теслићу и Новом Саду одржани су
чувени хуманитарни триатлони, где је прикупљено
10.816 дин, односно 341км.Као што је поменуто,
турнири Тројка из Блока ређају се као на траци. У
мају је успешно кренуло са турниром у Земуну где је
прикупљено 140.320 дин и 15€, затим на другом
крају града на Вождовцу прикупљено 191.860 дин и
последњи турнир на подручју Београда одржан је у
блоку 30. где је прикупљено 259.250 дин. На још две
локације ван Београда одржани су квалитетни
турнири, прво у Косовској Митровици где је
прикупљено 118.100 дин и на крају у Смедеревској
Паланци је прикупљено 63.123 динара.
Што се тиче конкретних добротворних
активности кренимо редом. Наставили смо са
информативним посетама породицама које су нам се
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јављале у претходном периоду, а које ће бити у
програму за помоћ до краја године. Тежиште је било
на подручју Републике Српске где је посећено девет
породица. Прво је посећена породица Галешић код
Кнежева са шесторо деце, затим Лаловићи у
Источном Сарајеву са четворо деце, па Николићи
код Братунца такође са шесторо деце, онда и
Вујасини из Бања луке са петоро деце, затим
Шинике код Градишке самохрани отац са петоро
деце, Радетиће код Лакташа самохрану мајку са
четворо деце и на крају још три породице са шесторо
деце Поповци код Требиња, Марковићи код Лопара
и Миљиће из Теслића.
На
подручју
Србије
обављена
је
информативна посета код Илића из Земуна са
четворо деце и код породице Јанић из Блаца са троје
деце.Што се тиче конкретне испоруке помоћи, по
први пут је помогута породица из федерације БиХ у
Босанској Крајини. Помоћ је стигла до породице
Ненадић из Босанског Грахова са троје деце. Њима
су испоручени кревети на спрат са душецима и два
ормана у вредности од 745км.
На крају издвајамо и највеће подухвате које
смо успешно привели крају током маја месеца. Са
поносом истичемо да је коначно завршен и пуштен у
рад пројекат безбедоносних камера у Гораждевцу, за
који је издвојено 10.000€ у сарадњи са неколицином
других организација. Спроведена је и велика
Васкршња акција у којој је помоћ стигла до 15
породица у вредности од 3.190.000 динара. После
више месечних припрема и у две одвојене посете,
завршена је и традиционална Васкршња акција
помоћи породицама у Крајини. Помогнуто је чак 19
породица, а укупна вредност помоћи износила је
16.900€.
Све горе наведено што смо реализовали и што иначе
радимо, не би било могуће без помоћи нашег великог
Божијег угодника и молитвеника Св. Василија
Острошког, чије смо име достојно прославили 12.
маја на више локација широм света у присуству
чланова и блиских пријатеља организације.
Молимо се и надамо да ће Св. Василије
Острошки и даље бити уз нашу организацију, и да ће
нам бити помоћник у нашем раду и труду који
улажемо на добробит свог унесрећеног и
обесправљеног народа.
С поштовањем,
Скупштина организације
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СЗС у посети
Илићима

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су у Земуну седмочлану породицу
Илић. Отац Урош и мајка Николинка, млади
брачни пар који живи поштено и тешко, али у
љубави одгаја 4 деце. Тодор (12), Анастасија (11),
Роберт (9) и Никита (2) живе са мамом и татом и
баком Горданом.
Велики проблем са влагом
који је присутан на плафонима
У кући у којој живе има два спрата, они су тренутно
на првом спрату који има велики проблем са влагом,
а покушавају да прилагоде други спрат и да се тамо
преселе. Кућа је у њиховом власништву, немају
земљу у поседу, а једини приходи су од очевих
дневница са грађевинских послова и дечији додатак.
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СЗС у посети
Илићима

То су мали и несигурни приходи, па тако и
сређивање спрата иде тешко, а и будућност понекад
не изгледа најсјајније. И поред тога - родитељи се
труде и раде и не предају се - потребна им је мала
помоћ у грађевинском материјалу како би остварили
своје жеље!

Будуће купатило породице Илић

Недостају им и нови ормари, бољи кревети и још
много шта, али најхитнија им је жеља сређивање
спрата и даљи живот са нормалним купатилом и без
влаге!
Хуманитарна организација Срби за Србе из помоћ
донатора из целог света и кроз пројекат Тројка из
блока у Земуну рађа нову наду за ову дивну
породицу!

Месечни извештај за мај 2017.

Срби за Србе
са породицом Илић
Помози и ти да Илићи добију ново купатило!
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СЗС у посети
Галешићима

Галешић Живко и Љубица живе у селу Имљани
26 километра од Кнежева у Републици Српској са
својих шесторо дјеце. Чланови Хуманитарне
организације Срби за Србе су их посјетили и
пронашли
уз
помоћ
Радовановић
Јована,
предсједника Удружења породица 4+ из Бања Луке.
Затекли смо малену Марију (10 година),
Миладинку (8), Петра (6), Милицу (5), Биљану (3)
у игри са козама, а бебу Милијану (7 мјесеци) са
мамом у кући.

Дјеца су се растрчала да нам покажу мале козе и
инсистирали су да их сликамо. Малени су у игри
вани уживали и тако још једном показали како дјеци
јако мало треба да буду срећна. У Имљанима имају
основну школу тако да школарци не морају далеко
ићи.
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Живко Галешић је обезбједио својој породици нови
дом који је несрећним околностима изгорио тако да
су се морали вратити у стару кућу у којој сада живе.
Та кућа је пуна рупа и приликом наше посјете је
дувао јак вјетар који је пронашао пут кроз кућу тако
да смо се осјећали као да смо напољу. Удружење 4+
им је уз помоћ донација успјело увести воду у кућу и
направити купатило.

Уређено купатило
у кући Галешића
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СЗС у посети
Галешићима

Дечија соба
Кућу би требало опшити новом даском да се поправе
услови становања међутим Живко има друге
приоритете који су у неку руку и реални сходно
ситуацији у којој се налазе.
Он је некада радио у локалном предузећу али већ
дуже вријеме су му једина примања наднице које
одради код других.

Дечица породице Галешић са јаретом
Згариште на коме је била кућа
Галешићи посједују 65 дулума земље коју такође
обрађују. За сваки пољопривредни посао гдје треба
да превуче дрва или љетину, да узоре њиву, услугу
мора „вратити“ надничењем.

Месечни извештај за мај 2017.

Нама, а самим тим и вама, нашим донаторима се
обраћа са молбом да му обезбједимо једног коња
који би му био „спас“ у обрађивању своје
прадједовине, а и у надничењу код других јер би
тако могао више зарадити и самим тим планирати
нека већа побољшања услова живота своје дјеце.
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У посети
Лаловићима
Мимо његове мале плате имају још дјечији доплатак
али ни то не може осигурати све што је дјеци
потребно, јер су Александра и Анастација болесне и
за њихово лијечење су потребна скоро сва њихова
примања. Дјевојчице имају проблем са бубрезима и
неопходни су им лијекови као и контроле на
мјесечној бази.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
су посјетили породицу Лаловић у Источном
Сарајеву и њихово четверо дјеце. Родитељи Татјана
и Ђорђе имају сина Александра (12) и три кћерке
Александру (11), Анастасију (6) и Анђелу (3).
Приликом посете, Татјану са дјецом смо нашли кући,
а Ђорђе је био на послу. Мала Анастасија је имала
температуру па нам се само благо насмјешила док јој
је сека мала у другој соби спавала.

Татјана нигдје не ради је се мора посветити дјеци али
успије да обради мало баште и тако дјеци обезбједи
свјежег поврћа.

Ђорђе ради као заштитар и поред тога, у покушају да
повећа новчани допринос својој породици, понекад
успије по неку дневницу са стране зарадити.

Месечни извештај за мај 2017.

Мали Лаловићи и њихови родитељи станују у кући
са Ђорђовим родитељима и са њима дијеле 4
просторије. Мимо јако малог простора муку муче
са огромном влагом која се увукла у све
просторије. Татјана кад уграби мало лијепог
времена држи прозоре отворене да колико толико
извуче ту влагу. Тако смо затекли малу Анђелу како
спава отвореног прозора на овом не баш топлом
времену.
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У посети
Лаловићима

Родитељи са свим издацима које имају око лијечења
дјевојчица никако не могу одвојити нешто новца
за адаптацију животног простора која би сигурно
макар мало побољшала здравље дјеце.

Тако нам остаје да се опет обратимо вама, људима
доброг срца, да покушамо овој дјеци донацијама
оспособити животни простор како доликује сваком
дјетету.

Јако хитно и јако важно је да се што прије
затворе једна врата у малој соби и тако ту собу
оспособе за дјецу. Поред тога изолација им је
слиједећа неопходна ствар.
Олуци и тротоари на кући су дио хитности јер вода
са крова улази у кућу и тако ствара влагу. Мимо тога,
требао би им и улаз у кућу да не улазе преко
балконских врата.
Фасада на кући је нешто о чему могу само сањати
иако би им она била такође неопходна.

Месечни извештај за мај 2017.
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Код Николића
из Братунца
Општина Братунац их је тада успјела смјестити 4
километра од родне куће у Факовићима у приватни
смјештај гдје им још увијек плаћа кирију.
Јована, Слађана и Бојана иду у школу у Братунац док
дјечаци иду у Факовиће гдје основна школа има само
пет разреда.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе су посјетили породицу Николић у
Факовићима, 23 км од Братунца. Родитељи Златан
и Невенка Николић имају шестеро дјеце: најстарију
кћерку Јованку су удали у Србији док Јовану (15),
Слађану (14), Бојану (12), Видоја (11) и Стефана
(6) још увијек школују. Златан ради на грађевини у
Црној Гори и долази кући сваких 2-3 мјесеца. Док он
не донесе тешко зарађене дневнице, Невенка
надничи код комшија да би могла прехранити дјецу.

Приликом наше посјете нисмо никог нашли кући јер
је њима мобилна телефонија недоступна па се нисмо
могли ни најавити. Тражили смо их по селу и нашли
Слађану и Бојану код једног комшије како плијеве
башту јер су се с њим договориле да када то заврше
он ће им заварити Стефану санке. У раду им је мали
Стефан покушавао помоћи.
У октобру 2016. године, док су дјеца била сама у
кући, инсталације су се запалиле и изгорјела им је
кућа. Видоје се није успио ни обути, а припремљени
доручак нико није дотакао. Ватрогасци су их нашли
изнад куће испрепадане и гладне. Невенка је

Дјеца свакоденвно пјешаче 4 километра и мотају се
око згаришта свог дома гдје се очито боље осјећају
него у туђој кућу. Старија сестра Јована је у
Братунцу полагала неке испите за упис у средњу
школу.

надничила а Златан радио далеко.
Месечни извештај за мај 2017.
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Код Николића
из Братунца
Начелник општине Братунац је спреман општинску
земљу у Факовићима уступити тој породици и
почетну плочу направити о трошку општине.
Међутим за остале грађевинске радове немају
средстава. У нади да ћемо се убрзо вратити са
лијепим вијестима смо напустили мале, вриједне и
веселе Николиће.

Њихов брат Видоје је са другом на другом крају села
такође радио код неког комшије на њиви. Мајка је
надничила у близини плијевећи туђе малине. Када су
јој комшије јавиле да смо дошли, претрчала је тих 4
километра да јој дневница не пропадне.

За лијепе вијести требамо вас, добре људе, да са
својим
донацијама
Николићима
пробамо
обезбједити кров над главом који су прошле зиме
изгубили.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Малим Николићима хитно треба кров над главом
јер је питање времена када ће морати тражити
други смјештај.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за мај 2017.
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Васкршња
акција на КиМ

Породици Костић обезбеђен је грађевински
материјла за нову кућу
Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
су у склопу велике Васкршње акције посетили 22. и
23. априла 15 породица на Косову и Метохији,
тачније 8 у Косовском поморављу и централном
Косову, 5 у Метохији и 2 на северу Космета.
Укупна вредност
3.190.000 динара.

испоручене

помоћи

износи

Прва помогнута породица су Костићи из села
Бостане. Породицу чине родитељи Срђан и
Светлана и деца Вуксан (21), Јована (20) и
Кристина (17).

Срби за Србе са породицом Аритоновић
Друга помогнута породица су Аритоновићи из
Великог Ропотова. Њих смо обрадовали кравом са
телетом (крава се отелила неколико сати пре наше
посете).

Нова кућа породице Костић је у изградњи
Костићи су недавно започели изградњу нове куће у
чему их је наша организација подржала набавком
грађевинског материјала.

Месечни извештај за мај 2017.

Сара Аритоновић поред њихове нове краве и телета
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Васкршња
акција на КиМ
Вредни домаћин Миле оженио је Албанку Шкурте
из Скадра, која сада планира да се крсти, а заједно
имају двоје деце Сару (5) и Филипа (3). Живе од
минималца и сопственог рада на домаћинству.

Трећа породица коју смо помогли је породица Арсић
из села Извор коју чине родитељи Драган и
Светлана и две ћерке Тијана (20) и Тамара (17).
Њих смо обишли у октобру прошле године када смо
обећали да ћемо им помоћи када почну изградњу
нове куће. Изградња је почела и овај пут смо их
затекли
у
току
истоварања
обезбеђеног
грађевинског материјала.

Породица Николић из Великог Ропотова

Помогнута породица Стефановић из Кишнице

У истом селу овог пута само смо обишли породицу
Николић у циљу упознавања са њиховом
ситуацијом и неопходном помоћи. Породицу чине
мајка Данијела, отац Синиша и деца Сава (16),
Милан (15) и Урош (7). Живе од минималца и
обрађивања земље, а држе и 8 свиња. Изразили су
жељу за кравом, шпоретом на дрва, замрзивачом,
ормаром и компјутером. У некој од наредној акција
видећемо шта ћемо од тога моћи да им обезбедимо.

Породици Стефановић из Кишнице испоручени су 2
кревета и веш машина. Данило и Сузана имају
децу Александра (22), Немању (20) и Александру
(17). Немања има даунов синдром. Живе у кући која
се налази у катастрофалном стању, али успешно
приводе крају изградњу нове куће, па смо их стога
подржали покућством које им фали.

Породица Арсић на плочи нове куће која је у
изградњи

Породици Трајковић обезбеђена је столарија и
електро материјал

Месечни извештај за мај 2017.
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Васкршња
акција на КиМ
Трајковићи су пета помогнута породица у
Васкршњој акцији. У њиховом домаћинству живе
три генерације – деда Љубинко, бака Велика,
родитељи Димитрије и Наташа и деца Николина
(7) и близанци Василије (3) и Кристина (3).
У селу Сушица у току су радови на изградњи њихове
нове породичне куће, а ми смо их подржали
куповином грађевинског материјала (за струју и
столарија). Породица иначе живи од дечијег додатка
(8.000 дин.) и социјалне помоћи (85 евра), а држе и 2
краве и свињу.

Породици Симоновић уручен је грађевински
материјал за кућу

Породица Савић из околине Липљана
Породица Савић живи у Сувом Долу покрај
Липљана. Чланови породице су Миодраг, Славица
и деца Александра (25), Маја (24), Борислав (22) и
Матеја (3). Обезбедили смо им грађевински
материјал.
Седма породица коју смо помогли су Симоновићи
из Батуса. У кући живе Данијела и њени синови
Миљан (25) и Милош (16).
Како се Миљан оженио са Марином, већ имају двоје
деце Николу (3) и Невену (7 месеци) и формирају
засебно домаћинство донирали смо им грађевински
материјал за уређење њиховог дела куће (комплетна
столарија, стиродор са унутрашње стране...). Бака
Данијела ради као чистачица, али ова вредна
породица живи превасходно од пољопривреде
захваљујући наслеђеним машинама.

Месечни извештај за мај 2017.

Породица Шобота поред материјала за замену
кровне конструкције
Последња породица коју смо помогли са територије
централног Косова је породица Шобота из
Племетине. Њих смо такође посетили први пут у
октобру прошле године када смо се уверили у
катастрофално стање њихове кровне конструкције.
Стога смо им у овој акцији обезбедили грађевински
материјал
како
би
заменили
комплетну
конструкцију. Породицу, иначе, чине родитељи
Владимир и Марија и деца Живорад (17), Жарко
(15) и Теодора (13).

Хуманитарна организација Срби за Србе

15

Васкршња
акција на КиМ
У Метохији смо овог пута помогли укупно 5
породица, у Великој Хочи три и у Гораждевцу две.
Акценат је био на набавци прикључних машина.

Друга породица коју смо помогли у Великој Хочи је
породица Михајловић. Дејан и Санела имају чак
четворо деце – Ђурђицу (15), Михајла (13),
Николину (8) и Бориса (6). Живе од минималца
(11.000 дин.) и обрађују своје њиве. Стога смо им
купили плуг, циклон и фрезу.

Породици Мицић уручена је половна фреза за
обрађивање винограда
Прва од њих је породица Мицић из Велике Хоче
коју чине родитељи Ивица и Нена и деца Јована
(10) и Стефан (8).

Нова фреза олакшаће пољопривредне послове
породици Накаламић

Мицићи живе од социјалне помоћи и дечијег
додатка, а од наше организације добили су половну
фрезу за обрађивање њиховог винограда.

Породица Накаламић Ненада из Велике Хоче
добила је нову фрезу. Ненад има супругу Биљану и
децу Крунислава (19), Кристину (16) и Кристијана
(7), а са њима живи и Ненадов брат Новица.
Посадили су 50 ари малине и шљиве, тако да ће им
ова фреза бити од велике користи.

Помогнута породица Михајловић
из Велике Хоче

Месечни извештај за мај 2017.

Угреновићи са новим тракторским прикључцима
(плугом, тањирачом и косачицом)
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Васкршња
акциј на
акција
наКиМ
КиМ
У Гораждевцу посећујемо породице Угреновић и
Димитријевић. Ђорђе Угреновић је рањен на
Бистрици 2003. године у пределу руке и испод срца.
Преживео је и данас има своју породицу.
Живи са мајком Љубицом, супругом Наташом и
троје деце – Милицом (5), Димитријем (3) и
Павлом (2). Ђорђе ради као помоћни радник у
школи и бави се пољопривредом. Стога смо им
купили тањирачу, косачицу и плуг.
На жалост, за злочин на Бистрици у којем су мучки
убијена 2 српска дечака и још четворица рањена до
дана данашњег нико није одговарао.
То је један од разлога зашто смо недавно
учествовали у финансирању постављања система за
видео надзор у Гораждевцу.

Фреза и дрљача уручени су породици Димитријевић
На северу Косова и Метохије смо помогли у
Васкршњој акцији 2 породице, обе на територији
општине Звечан. Породицу Милентијевић из
Кориља чине деда Живојин, његови синови Дејан и
Илија и ћерка Јована. Илија је ожењен Снежаном и
имају сина Милоша (3).

Породица Димитријевић из Гораждевца
Породицу Димитријевић из Гораждевца чине деда
Милован и синови Дејан, Бојан и Горан. Дејан је
ожењен Сузаном и заједно имају децу Милутина
(5) и Страхињу (2).
Горан је ожењен Љиљаном, а у домаћинству са
њима живи и прабака Дајана. Четири генерације
сложно живе, само деда Милован ради и баве се
пољопривредом.
Од наше организације су добили дрљачу и фрезу.

Месечни извештај за мај 2017.

Завршени радови на изолацији и фасади куће
породице Милентијевић
На жалост, Илија води борбу са тешком болести,
тако да им то изискује много енергије и средстава.
Како имају велики проблем са влагом у кући
обезбедили смо им материјал за изолацију и фасаду.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Васкршња
акција на КиМ
Ипак, како упркос свему томе велики број Срба не
напушта своја огњишта, тако и свима нама широм
остатка Србије и света треба та ситуација да буде
подстрек да помажемо још више!

Живковићима из Грабовца купљен је пластеник
Последња породица коју смо помогли у склопу
Васкршње акције на Косову и Метохији је породица
Живковић из Грабовца. Миљан и Јелена живе са
синовима Матијом (12), Александром (10) и
Јованом (4). Њима смо помогли набавком
пластеника.

Тврђава Ново Брдо из 14. века

Деца су наша будућност!

Ионако лоша перспектива за српски народ на Косову
и Метохији из месеца у месец се погоршава.
Притисци стижу са свих страна, посла нема,
безбедност је све угроженија.

Наша организација наставиће да помаже Србима на
Косову и Метохији док постоји, а већ су у припреми
нове акције. Радови на кући породице Стојановић из
Страже ускоро треба да почну, а ми већ припремамо
нову акцију за Видовдан.

Целокупна политичка ситуација додатно забрињава
наше сународнике у енклавама, али и на северу
покрајине, па са више страна стижу позиви на опрез
и присутна је напетост.

Позивамо вас да скромним редовним донацијама
учествујете и пружате конкретан допринос у борби
коју водимо за опстанак нашег народа!

Месечни извештај за мај 2017.
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СЗС посетили
Јаниће
Уз социјалну помоћ и дечији додатак, и уз много
рада и труда у пластенику, некако гурају од месеца
до месеца и надају се новим лепим вестима из целог
света. Нада за нову помоћ стигла је са Хуманитарном
организацијом Срби за Србе - саслушали смо
породицу Јанић и сазнали за њихове проблеме:
купатило им није у функцији, бојлер је у ужасном
стању, кров прокишњава, шпорет на дрва им је лош,
веш машина је у јако лошем стању, душеци у
дечијим креветима такође...

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су почетком априла петочлану
породицу Јанић у селу Кашевар крај градића Блаце.
Велика акција посета породица широм Србије
наставила се и у овом, некада богатом крају,
познатом по најбољим шљивама. Данас је слика
много другачија, након деценије ратова и деценија
пропадања индустрије, град Блаце и околна села
живе осетно су опустели и замрли. Породица Јанић
одлучила је да остане на дедовини и да се, с вером у
Бога, бори и нада за боље сутра. Отац Горан и мајка
Виолета подижу троје деце: Лазара (16), Милицу
(13) и Стеву (6).

Представници СЗС у разговору са породицом Јанић

Месечни извештај за мај 2017.

Бојлер породице Јанић који је дотрајао и
треба га што пре заменити
Потребан им је бојлер хитно, као и душеци и шпорет
на дрва, а за решавање дугорочних проблема
потребно им је оруђе за рад - фреза и моторна
тестера.

Мајка Виолета показује
очајно стање дечијих душека

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС посетили
Јаниће
Отац је учествовао у три рата које је напаћени српски
народ водио деведестих, а сада је спреман да се бори
за боље сутра за своје троје деце. Мајка Виолета је
инвалид, јер има проблем са слухом, тачније ништа
не чује.

Машина за веш
је у веома лошем стању
Пластеник и башта коју обрађују, као и кокошке и
патке које држе, довољни су им за њихове потребе, а
50 ари под шљивама које имају, могу им бити извор
прихода и почетак напретка њихове куће, уз прави
однос и вредан рад који им не недостаје.

Најмлађи члан породице Стева у пластенику

Кућа породице Јанић
Тата Горан, синови Лазар и Стева, ћерка Милица и
супруга Виолета

Уз помоћ донатора организације Срби за Србе,
који ће бити верни савезници породици Јанић,
Горан ће успети и у овој борби.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за мај 2017.
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СЗС посетили
Вујасине
Сузана је најстарије дијете у кући и покушава да
води бригу о осталима као и њен брат Срђан који је
јако озбиљан и вриједан дјечак, воли кухати и он
мајци помаже на тај начин. Драгана се у потпуности
на њега ослања када је кухиња у питању. Кафу
одлично куха.
Брат је задужен за чишћење и одржавање куће и
одлично се сналази. Секе Зорана и Маријана су
мезимице које се такође труде да дио одговорности
преузму на себе.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
посјетили су почетком маја седмочлану породицу
Вујасин који живе као подстанари у Бања Луци.
Тата Зоран живи са болесном супругом Драганом и
петоро дјеце: Сузаном (2005), Срђаном (2006),
Немањом (2008), Зораном (2009) и Маријаном
(2010), плаћајућу 250 КМ кирију сваког месеца. Као
и многи, Зоран ради за дневницу од 20 КМ, не зато
што не не би можда могао у граду наћи посао него
зато што мора 24 сата бити на располагању својој
дјеци. Зоранова супруга је оперисала два тумора на
мозгу од чега јој је оштећен вид. Дјеца воде бригу о
кући али и о мајци, али пошто су ипак још увијек
мали Зоран не може далеко и дуго отићи од њих.
Мимо свих осталих издатака, Зоран још мора сваки
мјесец најмање 50 КМ плаћати њене лијекове.

Месечни извештај за мај 2017.

Вујасини су из Доње Бистрице, 30 километара од
Бања Луке. Тамо живе Зоранови родитељи што је
навело Зорана да почне зидати кућу у родном
крају. Када се преселе у своју кућу не само да ће им
сваки мјесец остати 250 КМ кирије него ће у том
случају Зоран моћи наћи трајнији и боље плаћен
посао пошто ће бригу о дјеци преузети бака и деда.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС посетили
Вујасине
Кућу већ пар година полако гради. Ове године је
доста материјала набавио да настави али је запео на
крову и преградама у кући што све отприлике
износи око 8.000 КМ које Зоран не може никако
скупити.

Опет се обраћамо вама људима доброг срца да
својим донацијама том вриједном и поштеном
човјеку помогнемо да своју породицу смјести на
сигурно код родитеља и мало и он одмори од
непрестане борбе за своју дјецу.

Срђан Вујасин нас је као прави домаћин
послужио кафом

Месечни извештај за мај 2017.

Хуманитарна организација Срби за Србе

22

Помогнути
Ненадићи

СРБИ ЗА СРБЕ настављају да помажу на
територији Федерације Босне и Херцеговине - помоћ
је стигла и до заборављеног Босанског Грахова,
тачније засеока Црни Луг, у кућу породице Ненадић.
Oтац Чедо, ветеран војске Републике Српске, његова
супруга Сања и троје малолетне деце: Никола (14),
Ђорђе (11) и Ружица (9). Након прошлогодишње
посете, а захваљујући бројним донаторима из целог
света - испунили смо најхитиније жеље ове поштене
породице - кревети на спрат, два ормара и три
душека, у вредности од 745 КМ, стигли су код троје
најмлађих Ненадића.

Мајка Сања поред
новог кревета на спрат са душецима

Ормар за породицу Ненадић
Вредним Ненадићима потребно је још много штошта
- проширење штале, адаптација кухиње и дневне
собе, радови на канализацији и септичкој јами...
Посета породици Ненадић крајем 2016. године
Ово је само прва и најнеопходнија помоћ за
породицу Ненадић, а њихова захвалност је превелика
- поздрављају све донаторе и посебно им је драго
што делима доказују да Босанска Крајина није
заборављена.

Месечни извештај за мај 2017.

Надамо се да ћемо наставити да им помажемо уз
помоћ наших донатора и сабораца из целог света
који не заборављају наш напаћени народ где год
живели, и где год народ живео!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Код породици
Шиник

У Горњем Подградцу, 20 километара од Градишке,
живјели су млади брачни пар Ранко и Јована
Шиник са своје четворо дјеце. Мимо Дамјана (14),
Андреје (13), Миленка (10) и Невене (6) очекили су
принову којој су сви жељно ишчекивали. На породу
27. октобра 2016. Јована умире дарујући својој
породици дјечака којем дају име Јован и који сада
има 6 мјесеци. Ранко са својом дјецом и даље живи у
кући коју је са Јованом стекао. Планове и снове који
су имали за будућност више не спомиње јер се сада
мора сам бринути о дјеци.

Ранкови родитељи станују близу њега, тако да је
Ранко могао прихватити привремени посао возача за
оближњу пилану јер се бака и деда брину о дјеци
када он оде на ноћњу вожњу. За малог Јована се
брине Ранкова сестра. Хуманитарну организацију
Срби за Србе је контактирала њихова суграђанка са
молбом да их обиђемо и видимо можемо ли некако
Ранку помоћи да својој дјеци обезбједи нормалан
живот.

Месечни извештај за мај 2017.

Приликом наше посјете, читава породица је била на
окупу. Ранкова сестра је довела и малог Јована. Бака
је кухала ручак. Ранко је из ноћне смјене одмарао.
Породица живи испод Козаре у предјелу пуном
шуме. Главна дјелатност локалног становништва је
рад на државној шуми. Општина додијели један
рејон под шумом предузетнику и он то сијече и
извлачи за њихов рачун. То је добро плаћен посао
али су неопходне машине.
Ранко и покојна супруга су планирали да дигну
кредит и купе трактор који би Ранку омогућио да
општина и њима додијели једна рејон. Чак су
набавили и неопходне прикључке потребне за
извлачење шуме.Ти планови сада без Јоване су
Ранку скоро немогући јер би велики кредит био
ризик за њега самог. Брига за дјецом му је ипак на
првом мјесту а отплата евентулног кредита је
превелика обавеза.
Просто не вјерујући да би му могао неко помоћи,
Ранко прича како би то њему било идеално јер би
константно био у близини дјеце. Не би морао
путовати. Можда би се чак могао усудити да подигне
неки мањи кредит па да и он помогне у куповини
трактора. Прича Ранко о томе као о неком далеком
сну који се неће остварити и полако се „загријава“ у
причи која га враћа у сретна времена када је то
планирао са Јованом.
Ти велики трактори коштају од 15.000 до 20. 000 КМ.
Можемо ли сви скупа пробати малим Шиницима
тату задржати кући, да не путује далеко од њих,
када већ мама није ту?
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СЗС у посети
Радетићима
Маја се развела се од супруга и оца дјеце за којег зна
само да је отишао негдје у иностранство. Њих
петоро живе од 140 КМ дјечијег доплатка у кући
која је припала њеном ујаку и који ју је њима дао на
коришћење.
Пошто се Маја нигдје не може запослити јер тако
малу дјецу не може оставити саму она моли људе
доброг срца да јој помогну у набавци пар кока
носиља и једне свиње. Животиње би држала у
помоћним просторијама на имању а храну би
обезбједила из баште коју одржава. Кукуруза увијек
мало посије тако да већ има малу залиху која би јој
сада добро дошла.

Самохрана мајка Маја Радетић нас је у два наврата
контактирала путем електронске поште да
помогнемо њено четворо дјеце: Катарина (7),
Магдалена (6), Данило (4) и Филип (3) са којима
живи на периферији Лакташа у дједовој и бабиној
кући.
Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
су их посјетили почетком маја на том имању. Имали
смо задовољство да дођемо када је мали Филип
одлучио да постане умјетник јер је у игри нашао
црвену фарбу у коју је заронио руке и мало уредио и
лице као и одјећу.

Штала у којој би породица
држала коке носиље и свиње

У разговору са малим Филипом и мајкокм Мајом

Мајка Маја са Катарином, Магдаленом,
Данилом и Филипом

Месечни извештај за мај 2017.

Њеној молби се придружујемо и ми и молимо вас,
који својим донацијама подржавате наш рад, да
овој младој мајци помогнемо у жељи да проба мало
привиједити својој дјеци.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Код породице
Поповац
Међутим не да нису добили парницу него су сада
дужни по 2.000 КМ за судске трошкове. Тако то
ваљда буде када сиротиња покуша да оствари своја
права.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
посјетили су у Херцеговини, 25км од Требиња, у
селу Љубомир, засеок Угарци, осмочлану
породицу Поповац. Млади барчни пар Драган и
Марина са своје шестoро дјеце су нас дочекали.
Имају једну дјевојчицу Николину (9) и пет синова
Николу (7), Ђорђа (6), Павла (5), Сима (3) и Крста
(1). Старији брат и сестра иду сваки дан 4 километра
у школу и 4 километра назад док млађи остају кући
са мајком.

Поповци сада живе од земљорадње. Највише гаје
кромпир који пласирају по хотелима и ресторанима,
али све ручно обрађују. Ове године су посијали 300
кг сјеменског кромпира и надају се да ће имати 5
тона на јесен. Све ће то ручно окопати, па загрнути и
на крају повадити. Тежак посао којег се они не
плаше.
Срећом Драган се успио сада запослити али му је
уговор на само 3 мјесеца. Иако постоји могућност
продужења никад не зна до када ће радити. Тих 600
КМ плате је за њих право богаство али када у кући
свега треба поготово што су дуго били без примања
и што малој дјеци сваки дан све треба, те паре се јако
брзо потроше.

Живе на очевом/дједовом имању, у кући која није
довршена. Драган је радио као тракториста у
фирми која је отишла у стечај, а радницима остала
дужна 6 плата. Организовали су се и тужили ту
фирму. Драган се надао да ће када наплати заостале
плате моћи себи трактор купити помоћу којег ће
моћи обрађивати дједовину.

Месечни извештај за мај 2017.

Планови о куповини трактора су за њих сада на
чекању до неких бољих времена. Међутим, са
нашом посјетом нада се поново јавља да ће моћи
више посијати а да неће морати то све ручно радити
само када би им неко помогао. Намјештај је ручно
направњен и дотрајао. Кућа није довршена. Још
једно дијете треба на јесен опремити за школу поред
два школарца. Још једна беба је на путу. Мимо
набројаног, још за много тога им требају већи
новчани издаци, али они само моле да им се помогне
купити половни трактор са плугом и фрезом, јер су
сигурни да ће уз помоћ механизације моћи све
остало само зарадити.
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Васкршња ак.
у Крајини
- крава
- материјал за санацију крова куће
- професионална моторна тестера
- орман, дечији радни сто и два кревета са душецима
за децу

Крајем априла и средином маја месеца,
Хуманитарна организација Срби за Србе спровла
је нову Васкршњу акцију у Крајини, у којој је
помоћ стигла до деветнаест породица на подручју
Далмације, Лике, Кордуна и Баније. Вредност
испоручене помоћи износила је 16.900 €. Помоћ се
огледала углавном у куповини средстава за рад,
умножавању сточног фонда, као и у грађевинском
материјалу за санацију или уређење животног
простора.
Списак испоручене помоћи за 19 породица је
следећи:
- четири кревета са душецима, прехрамбене
намирнице, једне дечије патике
- 5 коза и 5 јарића, два дечија кревета и орман
- 8 оваца
- 10 коза и 10 јарића и прехрамбене намирнице
- грађевински материјал
(цемент, ламинат, вакуум стакла...)
- половна фреза са тањирачом
- 11 оваца
- грађевински материјал (спољна изолација за кућу)
- нова фреза
- половна прикључна машиња за фрезирање воћњака
и винограда
- грађевински материјал за уређење дечијих соба
- микро пекара за хлеб, блендер и намирнице
- кухињски елементи
- професионални тример и фрижидер
- кухињски елементи, фрижидер и комбиновани
шпорет плин/струја

Месечни извештај за мај 2017.

Заједничка фотографија са породицом Ђекић
Посете породицама којима је испоручена помоћ
започели смо на самој граници Лике и Далмације у
Грачацу. Посећена је породица Предрага и
Александре Ђекић који у доста великој, али
несређеној и туђој кући живе са својих шесторо
деце. Најстарија је Марија (22) која има одређених
проблема у развоју, затим следе Наташа (17),
Анастасија (13), Анђела (7), Петар (4) и најмлађи
Милош (3).
С обзиром да живе у кући у којој није решено
имовинско питање, а у недостатку земље коју би
обрађивали, главна помоћ се огледала у набавци
четири кревета са душецима за децу, док је за
преостали новац купљен пакет прехамбених
намирница и један пар дечијих патика. Вредност
испоручене помоћи износила је 1.000€.
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Васкршња ак.
у Крајини
Након тога долазимо и до села Граб које се налази
недалеко од Грачаца. Ту смо посетили породицу
Милана и Даре Ђекић који имају троје малолетне
деце, синове Стефана (4) и Александра (3) и бебу
Рајну (1). За њих смо обезбедили пет коза и пет
јарића, као и два дечија кревета са душецима и
један орман. Укупна вредност износила је 500€.

Последња породица коју смо посетили тог дана је
породица Ђукић коју чине родитељи Милан и
Богданка и деца Милена (19) и Марко (17). У
забаченом селу Горња Суваја једва преживљава ова
намучена породица. Болест мајке и проблеми са
леђима који су снашли оца након тешких
грађевинских послова које је обављао, додатно су
оптеретили ову породицу.
Наша организација им је обезбедила 10 коза и 10
јарића, којима је увећан сточни фонд и који ће им
због болести оца бити од сада главни извор прихода.
Уз козе обезбеђен је и мањи пакет прехрамбених
намирница. Вредност помоћи износила је 750€ плус
превоз 100€.

Породици Новаковић обезбеђено је 8 оваца
Трећа породица са подручја Лике коју обилазимо,
била је породица Новаковић из села Велика Попина.
Александар и Наташа (рођена Призренка) имају
синове Михаила (6) и Петра (3). Овом младом
брачном пару, обезбедили смо осам оваца у
вредности од 750€.

Породици Ђукић обезбеђено је 10 коза и 10 јарића

Месечни извештај за мај 2017.

Момчило и Андријана Чоловић поред купљеног
грађевинског материјала
Други део посете Крајини започињемо сутрадан
обиласком породица у Книну и околини. Прво смо
посетили породицу Чоловић из Рашковића код
Книна. У породици живе родитељи Јандрија и
Жана, са децом Андријаном (14) и Момчилом (8).

Захвалница од породице Чоловић за све донаторе
организације Срби за Србе
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Захтев ове породице је био да се обезбеди фреза са
којом би на имању својих родитеља у селу недалеко
од Книна обрађивали земљу и бавили се озбиљније
земљорадњом. Син Марко је у тренутку посете био
на сезонским пословима, али свакако ће он бити
један од носилаца пољопривредних послова на
сеоском имању. Половна фреза плаћена је 1.150€.

Породица Чоловић
Породица тренутно покушава да оспособи за живот
своју кућу коју граде већ годинама и да се преселе.
Стога им је обезбеђен грађевински материјал у
вредности од 1.300€, након чије уградње ће успети
коначно да се преселе и добију свој кров над главом.
Илијана Зеленбаба са својим овчицама
Последња породица у Книнској општини била је
породица Зеленбаба из Жагровића, коју чине
родитељи Бранислав и Лана и њихова дечица
Илијана (3) и Јан (1).
Овај млади брачни пар помогли смо куповином 11
оваца, које ће им бити од велике помоћи у
тренуцима када недостаје сталног запослења.
Вредност ове помоћи износила је 750€.
Идући ка западном делу Далмације, где смо
посетили још три помогнуте породице, свратили смо
и до породице Калат у месту Радучић крај Кистања,
где смо поразговарали са овом четворочланом
породицом о потребама и потенцијалној помоћи око
куповине плаца, на ком би била изграђена њихова
нова кућа.
Породици Букоровић уручена је половна фреза
Недалеко одатле у самом Книну обишли смо
самохрану мајку Даворку Букоровић, која у
општинском стану живи са два сина Марком (21) и
Луком (12).

Месечни извештај за мај 2017.

Породица Калат коју смо помогли куповином свиња
за узгој пре три године и даље живи у туђој кући у
селу коју изнајмљује, а надамо се да ћемо уз помоћ
добрих људи прикупити потребних 4.000€ колико је
тренутно неопходно да ова породица коначно добије
свој кров над главом.
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Купљена је нова, већа и квалитетнија фреза за коју је
наша организација издвојила 1.300€, док је породица
додала још новца како би купили оно што ће
задовољити њихове потребе. У породици живе
родитељи Предраг и Сандра, са децом Давидом
(17) и Теодором (15). Нажалост мали Давид је
одвојен од своје породице због лечења и терапија
које има у Београду.

Породица Стегњаић са обезбеђеним материјалом за
фасадну изолацију
Прва станица у овом делу Далмације који смо
обишли, била је Кула Атлагића. Тамо је посећена
породица Драгана и Милене Стегњаић, који имају
ћеркице Марину (6) и Николину (3). Њима смо за
потребе стављања спољашње изолације на кућу,
купили материјал за фасадну изолацију у
вредности од 1.000€.

Породица Цебара са прикључном машином за
фрезање воћњака и винограда

Након Стегњаића, идемо до мора тачније до Доњег
Карина и у госте код породице Иваниш. Још једна
породица која жели да своју повратничку
свакодневницу учини бољом и лепшом унапређењем
пољопривредне делатности.

Последња породица коју смо обишли на подручју
Далмације, била је породица Цебара из места
Кашић, које је током одбрамбено отаџбинског рата
било на првој линији фронта и које је доста
пострадало. Ову вредну и предузимљиву породицу
чине родитељи Драгиша и Милијана и три ћерке
Маја (18), Ана (13) и Сара (10). За потребе даљег
развоја воћарства и повртарства којима се претежно
бави ова породица, у договору са њима купљена је
половна прикључна машина за фрезање воћњака и
винограда у износу од 1.500€. У нади да ће им
достављена помоћ бити од великог значаја за будуће
послове, опраштамо се са добрим домаћинима.

Нова фреза за породицу Иваниш

Слагалице, књиге и остало за играоницу у Жегару

Месечни извештај за мај 2017.
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Искористили смо прилику и да оставимо неколико
пакета са разним потрепштинама за пројекат
играонице у Жегару, који је наша организација
подржала, а који се очекује да буде ускоро завршен.
Уз помоћ и ангажовање нашег дугогодишњег
сарадника г-дина Банета Којића и његових
пријатеља, брзо и успешно су прикупљене ствари
које ће бити на корист будућим корисницима
играонице.

Прва породица коју смо обишли током друге посете
била је породица Јове и Јасминке Врцељ из
Плашког, који имају четворо деце Тамару (9),
близанце Небојшу и Дениса (6) и најмлађу Марију
(2).

Весела и разиграна деца породице Врцељ
Са баком сви заједно живе у старој кући у две собе.
Одмах до старе куће од добијене помоћи за обнову
изграђена је нова кућа, која се мора изнутра у
потпуности средити за живот. Како би малим
Врцељима помогли да се што пре уселе у своје нове
собе, испоручена је помоћ у виду ламината, подних
плочица и лајсни за уређење подова у собама. Од
вишка средстава обрадовали смо најмлађе и са два
пакета слаткиша. Укупна вредност испоручене
помоћи износила је 850€.

Слагалице, књиге и остало за играоницу у Жегару

Породица Врцељ са материјалом за уређење соба
У другом делу Васкршње акције у Крајини тежиште
испоруке и обилазака породица било је на северу
Лике, на Кордуну и Банији.

Месечни извештај за мај 2017.

Испоручена помоћ за породицу Брозић-Мићић
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Даље настављамо активности на подручју Кордуна.
Долазимо до породице у Брозић-Мићић. Тешку
ситуацију смо затекли у овој породици. Мајка Борка
је готово потпуно слепа, а уз то се од скоро бори и са
карциномом. Њено двоје деце Цвико (19) и
Миланка (15) помажу колико могу, а син Цвико је
успео и да се запосли од скоро. Скромна помоћ
испоручена је за ову породицу, превасходно која би
олакшала мајци Борки свакодневне послове око
спремања јела за себе и децу, сходно стању у ком се
налази. Купљен је мини пекач за хлеб, као и
професионални блендер и нешто основних
намирница. Вредност помоћи износила је 390€.

Друга породица коју смо обишли на Кордуну, овај
пут у месту Војишница јесте породица Драгана и
Драгане Вукобратовић. Са њима живе још и дечица
Ана (5) и Никола (3). С обзиром на недостатак било
каквог сталног посла, за оца породице смо наменили
професионални тример, са којим би могао да
одржава како своје домаћинство, тако да и другим
људима коси по потреби.
Уз тример купљен је један комбиновани фрижидер,
тако да је вредност помоћи износила 650€.

Јасна и Пантелија Пекић са
пристиглим кухињским елементима

Нови фрижидер за Вукобратовиће

Трећа породица на Кордуну коју смо посетили, а
друга у месту Војишница јесу Пекићи, родитељи
Мирко и Жељка и дечица Јасна (14) и Пантелија
(10). Нажалост осим уобичајених проблема око
недостатка запослења, ову породицу задесила је и
трагедија на рођењу малог Пантелије.
Након рођења, примио је недозвољену вакцину која
је проузроковала велике потешкоће у развоју говора,
тако да Пантелија сада похађа школу за децу са
посебним потребама која се налази у Карловцу.

Професионални тример за породицу Вукобратовић

Месечни извештај за мај 2017.

Све то умногоме отежава живот ове породице, а
посебно су велики трошкови одвожења и довожења
Пантелије из школе. Како би им бар мало олакшали
услове живота, за њих смо испоручили кухињске
елементе у вредности од 610€.
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Последњи део акције завршавамо обиласком четири
породице са подручја Баније. Прво смо недалеко од
Глине у месту Брњеушка, на самом крају опустелог
села дошли до младе повратничке породице
Ћуповић. Душко са својих 20ак година се решио на
повратак из Србије на запустело огњиште, где је
засновао породицу са супругом Драганом.

Настављамо даље до Петриње и породице Николе и
Анкице Мазуловић из села Петрињци. Ову
породицу осим родитеља чине ћерка Данијела (18) и
мали Данијел (6).

Крава за
породицу Мазуловић
Фижидер и шпорет за породицу Ћуповић
У међувремену су добили двоје дечице Луку (2) и
Лену (9 месеци). Доста су тешки услови живота у
којима живи ова породица, а поготово је тешка била
животна прича Душка коју је проживео док се није
вратио у своје село. За њих смо испоручили кухињу,
комбиновани фрижидер и комбиновани шпорет у
вредности од 800€.

Најстарији син се оженио и не живи више у овом
домаћинству. За Мазуловиће смо купили једну
краву у вредности од 1.100€, која треба да се отели
врло брзо, што ће бити значајни додатак за ову
породицу, с обзиром да осим повремених сезонских
послова на којима је ангажован отац Никола немају
других прихода.
У близини Костајнице, у селу Чукур обишли смо
домаћинство Годића. Далибор и Мирјана имају две
девојчице Тамару (3) и Монику (2).
Мала кућица у којој живе на самом крају села, није
условна за живот целе породице у којој су још и
њихови баба и деда. Скоро је отац Далибор успео да
уреди једну собицу за своје ћеркице али није било
могућости и за опремање исте.
Наша организација је купила два кревета са
душецима, један орман и мали радни сто за ове
слатке девојчице, како би имали свој скромни кутак
за одрастање.
Вредност испоручене помоћи износила је 650€.

Кухињски елементи за породицу Ћуповић

Месечни извештај за мај 2017.
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Игор и Гордана имају чак четири ћерке и то
Адријану (16), Лидију (12), Милицу (11) и тек
рођену Лелу (2 месеца). За ову бројну породицу
наменили смо 1.250€ за куповину претежно црепа
како би се заменила стара кровна конструкција.

Кревети за Тамару и Монику Годић
Након Годића долазимо до још једног младог
брачног пара овај пут у селу Кнезовљани, породице
Славише и Јелене Ранић, који имају синчића
Николу (4). Ова породица очекује врло брзо и
принову, тако да ће мали Никола добити друштво за
одрастање. Како би помогли да ова породица дође до
одређених прихода, за вредног оца Николу
набављена је професионална моторна тестера у
вредности од 500€.

Део грађевинског материјала за кровну конструкцију
куће породице Црнојевић
Обишли смо и погон за производњу пелета у
манастиру Комоговина, који је да подсетимо наша
организација покренула заједно са Епархијом
Горњокарловачком пре неколико месеци.
Од тада додатно је набављен од стране Епархије
погон за сушење и мешање смесе за прављење
пелета, урађено је комплетно осветљење просторија,
пробијен је део пута због лакшег прилаза камиона,
завршен је значајан посао око админситрације и сада
се још чека одобрење за употребну дозволу, тако да
се очекује свакога часа да производња почне пуном
паром.

Моторна тестера биће од велике
помоћи породици Ранић
Последња породица у овој великој Васкршњој акцији
коју смо посетили, јесте породица Игора и Гордане
Црнојевић из места Велико Крчево.

Месечни извештај за мај 2017.

У склопу овог пројекта потребно ће бити да се
обезбеди трактор породици Шестић, како би отац
Ђука који ће бити запослен на производњи пелета,
могао са јачим трактором да допрема стабла из
оближње шуме. Процењена вредност трактора је око
5.000€, па се надамо да ћемо уз помоћ донатора као и
до сада обезбедити ова средстава у најскоријем року.
Трактор би користио вредној породици Шестић, како
за потребе поменутог пројекта, тако и за њихове
потребе око пољопривреде које имају.
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Ланац жртвовања за ближњег свог ком тежимо као
организација из акције у акцију, а који смо имали
прилику и да видимо и осетимо током нашег боравка
у Далмацији, је једини начин који нам може
обезбедити овоземаљски опстанак као народу, а што
је још важније и задобијање царства небеског. У све
тежем времену по наш народ, заиста као бисер сијају
овакви примери, који нам дају ветар у леђа да
наставимо још јаче нашу племениту мисију, јер осим
просте испоруке материјалне помоћи видели смо да
расте и развија се у срцима помогнутих, клица
доброчинства и братољубља.

Погон за пелет
На крају свега заиста би неправда била, када не би
истакли својеврсан пример братољубља, испита
положеног десетком из предмета Шта је то идеја
Срби за Србе, а који смо имали на делу да видимо у
изведби племените породице Бјелановић из околине
Кистања. Ову шесточлану породицу имали смо
прилику да помогнемо у неколико наврата
претходних година, када смо се и ближе упознали са
њима. У условима у каквим се налази и велика
већина наших сународника на том подручју, а то је
недостатак
сталног
запослења,
социјална
изолованост у засеоцима некада бројних и
компактних Српских заједница и свим пратећим
проблемима који су њихова свакодневност, нису
заборавили на своју браћу у осталим крајевима која
тешко живе. Великодушно су се понудили и
поклонили чак петнаест коза, које су прослеђене као
помоћ породицама Ђекић и Ђукић из Лике.

Манастир Комоговина

Месечни извештај за мај 2017.

Деца су наша будућност!
Користимо ову прилику да се захвалимо на
гостопримству братству манастира Св. Недеље у
Оћестову код Книна, свештенству Епархија
Далматинске и Горњокарловачке без којих не би
било могуће реализовати комплетну Васкршњу
акцију и који су без обзира на све недаће са којима се
свакодневно сусрећу увек на услузи свом народу.

Срби за Србе у порти
манастира Оћестово код Книна
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СЗС у посети
Марковићима
Недељко ради за дневницу од 40 КМ у шуми од зоре
до мрака. Иако има јако пуно своје земље не стиже
да је обрађује јер треба дјеци зарадити најосновније.
Мајка Драгана не ради нигдје јер брине о дјеци.
Школа у који најмањи иду се налази 4 километра од
куће, док старији настављају путовање и за то
плаћају превоз што додатно оптерећује буџет за 105
КМ мјесечно. Драгана их испраћа и дочекује, а успут
води бригу о 6 оваца, 3 козе, свињама и кокошкама.

Породица Марковић живи у Милином селу, 13
километара од Лопара у Републици Српској. Наш
члан из Лопара их је прије пар година посјетио, али
тада нисмо имали довољно средстава да им
помогнемо. Чланови Хуманитарне организације
Срби за Србе су још једном отишли у Милино село
јер нас се тата Недељко Марковић сјетио и позвао
нас да му помогнемо сада јер је његова породица у
тешкој ситуацији и не зна више коме да се обрати.
Недељко и Драгана имају 6 дјеце: Андријану
(1997), Алкесандра (2000), Александру (2003),
Љубицу (2005), Валентину (2006), Милицу (2008) и
Немању (2012). Приликом наше посјете сви су били
кући осим најстарије Андријане која је једина
запослена и ради у Брчком. Андријана ради код
приватника у продавници и тако помаже својима
колико може. Нажалост, тај дан им је јавила да је
добила отказ и да се враћа кући.

Све то није довољно и Недељко не види излаза из
тешке ситуације осим да се почне озбиљније бавити
пољопривредом. Преко нас моли све људе добре
воље да му помогну у куповини половног трактора
са основна два прикључка (плуг и тањирача). Остале
прикључке ће сам зарадити и купити. Трактор би му
помогао да ради комшијама, да у шуми ради и да
себи обрађује земљу што би му осјетно повећало
примања и тако поправило њихову тешку ситуацију.

Најмлађи син Немања Марковић,
помаже тати око дрва
Придружујемо се молбама ове поштене и многодетне
породице и молимо вас, наше донаторе да још
једном скупа обрадујемо ову дјецу тако што ћемо
родитељима помоћи да својим радом обезбеде храну
за целу породицу.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
Месечни извештај за мај 2017.
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Код Миљића
из Р. Српске
Успјевали су да обезбједе неопходно и да полако
напредују у градњи куће. Никоме се нису молили јер
су вриједно радили и кућили се.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
су обишли породицу Миљић из Јасенице која се
налази на неких 25 киломатара од Теслића. Драган
и Славица имају шесторо дјеце: Дану (22 године),
Драгану (21 годину), Сретенку (20 година),
Симеуна (11 година), Живорада (9 година) и
Немању (7 година).

Веома лоше стање крова на кући
Нажалост, 2007. године Драган доживи удес. У шуми
се трактор преврне на њега и послије низ операција
остаје доживотни инвалид. Тада престаје сваки даљи
рад на кући која баш због неимаштиње почиње
полако пропадати. Тада Драган остварује право на
пензију са којом покрива потребе своје породице и
школује своју дјецу. Живе скромно и сваки већи
трошак попут наставка грађења куће или
поправљања дотрајалог је за њих далеки сан.

Кућа у којој живи породица Миљић
Као и многе породице на овим просторима, Миљићи
су се сналазили на многе начине. Драган је радио у
шуми а Славица је водила бригу о дјеци. Почели су
градити кућу и полако је сређивати у жељи да својој
дјеци и себи обезбједе топао дом. У међувремену су
удали кћерке док су са њима кући остали дјечаци
које треба школовати и извести на прави пут.

Месечни извештај за мај 2017.

Купатило породице Миљић

Хуманитарна организација Срби за Србе

37

Код Миљића
из Р. Српске

Кров прокишњава јер је постављен привремено у
нади да ће се поткровље моћи сазидати и онда
солидније греде поставити које ће држати сву кровну
конструкцију како треба. Тераса кроз коју улазе је
такође трула јер је и она напраљена од остатака у
нади да ће нека боља времена доћи па да ће се моћи
купити права грађа и све што је дотрајало
промјенити.

Породица Миљић испред своје куће

Породична кућа Миљића
Придружујемо се њиховој молби у нади да сви
заједно можемо дјеци пружити мало сигурности и
испунити им жељу да имају њих тројица своју собу.

О неким другим такође битним стварима (олуци,
тротоар, итд...) уопште не размишљају јер је то за
њих већ луксуз. Моле да им се помогне само
онолико колико је потребно да им се већ сазидано не
сруши. Да могу мирно спавати и за кишних или
вјетровитих дана да престану страховати.

Месечни извештај за мај 2017.

СРБИ ЗА СРБЕ
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
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Хум. дружење
у Ослу

СЗС бутик
на хуманитарном дружењу у Ослу
30. априла је одржано хуманитарно дружење у
цркви Светог Василија Острошког у Ослу.
Гости су били у прилици да се информишу о раду
Хуманитарне организације Срби за Србе и по
жељи и могућности донирају или помогну
куповином мајица из нашег бутика.
Уз пријатне звуке етно музике и богате послуге
прикупљено је 1.800 НОК донација.

По први пут смо имали и госте Норвежане који
се интересују за рад наше организације. Ускоро
ће мо имати ново дружење и надамо се још
већем броју гостију.
Гости и домаћини у
пријатној атмосфери на
хуманитарном дружење у Ослу

Месечни извештај за мај 2017.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Предавање у
Швајцарска
Ђакон Ненад Илић је кроз себи својствен начин
обогатио и уобличио читаву идеју у својим беседама,
а гости су могли и да поставе питања и предлоге у
току вечери.

Хуманитарна организација Срби за Србе из
Швајцарске организовала је уз благослов
Епископа Аустријско-Швајцарског г. Андреја у
Лозани 29. и Цириху 30. априла предавања на тему
''Доброчинство'', а за ту прилику као гост из Србије
је допутовао ђакон Ненад Илић, редитељ филмова
''Св. Николај Српски'', ''Ава Јустин'', серије
''Литургија'', ''Икона'' и ''Константиново наслеђе'', а
објавио је и неколико књига. Захваљујући прилозима
чланова, пријатеља и гостију прикупљено је укупно
1.118 швајцарских франака донација за помоћ
угроженим породицама широм Балкана.

Ђакон Ненад Илић у Лозани
На предавањима у Лозани и Цириху приказан је
свим гостима и филм поводом 10 година рада и
деловања организације Срби за Србе што је
посебно одушевило људе који су се по први пут
сусрели са нашом организацијом.
Кроз предавања на тему доброчинства и
добротворног рада, Хуманитарна организација
Срби за Србе желела је да представи и колико је
могуће приближи свој рад Србима у Швајцарској, а
тиме уједно и подигне свест о потреби помагања
ближњима, а највише угроженој деци у отаџбини.

Месечни извештај за мај 2017.

Управо како би кроз дела доброчинства покренули
наш народ у Швајцарској, организација Срби за
Србе покренула је акцију ''Пет по пет за лепши
дечији свет'' у коју планирамо да укључимо 5.000
донатора који ће се претплатити на 5 франака
донације сваког месеца кроз трајни налог у својој
банци.
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Предавање у
Швајцарској

Сви присутни гости су могли да се послуже богатом
трпезом коју су с'љубављу припремили чланови
наше организације.

Донација јесте симболична али управо има за циљ да
окупи велики број људи који желе да на скроман
начин допринесу позитивним причама и лепим
делима за помоћ угроженим породицама.

Срби за Србе Швајцарска са о. Мирославом и
ђаконом Ненадом

Ђакон Ненад Илић у Цириху

Месечни извештај за мај 2017.

Посебну захвалност упућујемо свештеницима о.
Богољубу и о. Мирославу, који су подржали први у
низу скупова наше организације са циљем да на
конкретан начин покренемо наш народ у дијаспори
на доброчинство.
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„Тројка“ у
Земуну
Диџеј Коба33, светски познати каскадер Урош Уки
Ћертић, репер Day-Who, Наш реп и наш град, неки
су од великих пријатеља Тројке из блока који су се
дружили са нама у Земуну.

Други турнир у шестој сезони, а трећи турнир у
Земуну, одржан је у недељу 23. априла – и убедљиво
је најбољи до сада, прави спектакл на теренима КК
Младост, стотине Земунаца и 82 шутера скупили су
48.860 динара и 15 евра за социјално угрожене
комшије! Уз велику подршку поносних спонзора и
донација скупљених на Хуманитарном триталону
Земун је још једном показао да има велико срце –
укупно је прикупљено 140.320 динара и 15 евра!
Велика помоћ за велику мисију Тројка из блока!
Подршка навијача ФК Земун – Таурунум Бојс 1987
– допринела је у највећој мери спектаклу у срцу
Земуна! Док је легендарна реп група C-YA отварала
турнир са својим хитовима, Таурунум момци
спремили су прави сценски наступ са кореографијом
и светлосним ефектима које су загрејале прохладно
недељно поподне.

Аги паста је спремала најбоље пасте у граду за наше
драге госте, Ледени Квас се могао попити за
симболичан прилог у кутији, а у бутику
Хуманитарне организације Срби за Србе могле су се
пронаћи све ствари из богате понуде! Било куда –
иста идеја свуда – СРБИ ЗА СРБЕ – од Обреновца,
преко Земуна, до Браће Јерковића – три турнира за
само недељу дана најављују нову велику сезону
Тројка из блока! Уједињени се боримо за бољу
будућност социјално угрожених породица!
Поносни спонзори који су подржали трећи турнир у
Земуну и који већ три године раде за бољитак
породица из свог комшилука:

Иако су се борили киша и сунце, ветар и хладноћа –
Земун је одговорио свим снагама, од најмлађих до
најстаријих, од породица, до породица навијача, од
искусних тројкаша, до шампиона хуманости, који су
су само долазили да баце тројку и помогну угрожене
породице.

Месечни извештај за мај 2017.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Кафе Пикадо Семлин Бар
Либерти трговина
Моделиа
Никола промет
Студио Ромб
Роштиљ Кале
Кафе Статус
Connect sped
ZIS Company
Интернет радио Ведро
Пројектни биро Design
Elping д.о.о.

Технички спонзор:
Caffe Globus I&J
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„Тројка“ у
Земуну

Велики спортски пријатељ из Земуна – КК Младост,
домаћински је дочекао турнир, већ другу годину за
редом.

Финалисти

Поносни пријатељи турнира који су са нама
стартовали шесту сезону подржали су и турнир у
Земуну: NON STOP Fitness Serbia, ТХЦ Ла
Фамилија, Апартмани у Београду, Ледени Квас,
Crofnas, и Аги Паста.

Златни тројкаш Земуна

Најбољи тројкаш у Земуну био је Игор Спасојевић,
који је освојио пехар Тројка из блока и златну
медаљу. Друго место био је наш дугогодишњи
волонтер Никола Мирковић, а треће место освојио
је Александар Зечевић.
Шампиони трећег турнира у Земуну знају да су
прави шампиони породице којима помажемо! Земун
је показао да му је стало!

Месечни извештај за мај 2017.

БУДИТЕ И ВИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА!
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Турнир на
Вождовцу
Такмичење је привукло велики број гостију из краја,
па су терени код основних школа били мали да
приме све који су хтели да виде магију Тројка из
блока.

Тројка из блока у срцу Вождовца, на брдовитом
насељу Браће Јерковић одиграла се по први пут у
недељу 30. априла на отвореним кошаркашким
теренима у срцу насеља – окупило се више стотина
добрих људи од којих су њих 103 шутирали и са
својим донацијама прикупили чак 48.810 динара и
70 евра! Уз помоћ чак 12 поносних спонзора овај
дан донео је велику промену за будућност породице
Петровић – скупљено је укупно 191.860 динара и
130 евра! 12 појединаца, угледних привредника и
компанија, кафића, ресторана, Фудбалски клуб
Вождовац 1912. и КК Раднички Београд – показују
снагу јединства насеља Браће Јерковић и њихову
жељу да помогну комшијама из Рипња који су такође
део велике територије општине Вождовац.

Дуци Стојсављевић и Урош Марковић
Помоћ за Петровиће стиже из целог света, а
Вождовац неће стајати по страни! Спонзори који су
својим делима то и доказали су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Страхиња Филиповић
ФК Вождовац
Код Рафе
Код Ранка
Жуст д.о.о.
Coffee and Love Kitchen
Stadion Event Centar
Ћевап грил
Sport Active Caffe
Ауто перионица Посејдон
Инвалиди Вождовац
Heroes

Зоран Поповић, ФК Вождовац
Први голман ФК Вождовца, првог фудбалског клуба
који је подржао пројекат Тројка из блока, Зоран
Поповић, одбојкаш ОК Црвена Звезда Душан Дуци
Стојсављевић, светски познати кошаркашки
фристајлер The Tricky 10 и наш брат диџеј Коба33,
праћени навијањем и аплаузима, извели су прве
ударце на кош и отворили такмичарски део турнира!

Месечни извештај за мај 2017.
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Турнир на
Вождовцу
Почели смо да се окупљамо и да прикупљамо
прилоге на Хуманитарном триатлону у Пабу Робин
Худ, наставили смо са Хуманитарним турниром у
ПЕС-у у играоници Game Pub и на крају се загрејали
за турнир на Хуманитарној журци у New’s Bar-y –
чак три хуманитарне најаве код наших поносних
техничких спонзора скупиле су укупно 33.650
динара, а та сума је урачуната у укупну донацију
Вождовца за Петровиће!

Најбољи тројкаши из насеља Браће Јерковић
Велики спектакл на Вождовцу увеличала су и два
најпопуларнија репера из краја – њихова
популарност одавно је изашла ван граница Београда
и Србије, али ту су када Вождовац зове – Ђус и
Смоки Мардељано! Квалитет турнира као и увек био
је на највишем могућем нивоу захваљујући нашим
поносним пријатељима и техничким спонзорима:
Аги
паста,
Ледени
Квас,
NON
STOP
FitnessSerbia, Апартмани у Београду, Crofnas и
наравно – ТХЦ ЛА ФАМИЛИЈА!

Док смо слушали хитове домаћег репа и уживали у
најбољим пастама из Аги пасте, такмичење у
тројкама ушло је у ноћ, а најбољи тројкаши на крају
су били Немања Гегић са освојеном бронзом,
Филип Јеремић са сребром и златни Александар
Зечевић!

Бронзани Немања Гегић у друштву са главним
спонзором турнира у Јерковићу - младим
Страхињом Филиповићем

Вождовац је показао колико је велики крај не само
по великој територији – пробудила се највећа
општина у Београду и показала да има много снаге за
своје социјално угрожене комшије!
Браће Јерковић је отворио једну традицију која ће
дуго трајати на корист и радост породица којима је
помоћ најпотребнија!
Настављамо даље да се окупљамо и боримо за
Петровиће – потребно је 20.000 евра за њихову
кућу, за воду, струју, купатило и кров над главом!

ПОМОЗИ И ТИ!
Срце на терен - Смоки Мардељано

Месечни извештај за мај 2017.
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Триатлон у Н.
Саду

Први Хуманитарни триатлон у Новом Саду одржан
је 9. маја у центру града у пабу Митино Сокаче. 12
сјајних екипа опробало се и такмичило у пикаду,
стоном фудбалу и таблићу, а резултат тих игрица
износио је 10.816 динара, које ће бити утрошене за
социјално угрожену дечицу. Ово је веома успешна
најава петог турнира Тројка из блока у Новом Саду
који ће бити одржан у недељу 28. маја.

Победничка екипа Шанкери
Борба за медаљу и неизвесност трајала је до касних
вечерњих часова, а победу на триатлону у Новом
Саду освојила је екипа под називом Шанкери који
су пехар Тројка из блока са поносом однели кући.
Добра забава и дружење у Митином Сокачету били
су сjajна увертира у пети турнир Тројка из блока који
ће се одржати на платоу СПЕНС-а 28. маја. Нови
Сад увек са великм ентузијазмом ишчекује турнир у
брзом шутирању тројки, па тако ће бити и овог пута.
На четвртом хуманитарном триатлону (првом у
Новом Саду), учествало је доста замиљивих и
креативних екипа, који се осмислили наши
учесници, а највећа победа је заједничка вера у успех
новосадских турнира који су до сада променили
живот много социјално угрожених породица!

Триатлон је најбољи начин да се окупимо и
покажемо да се борба против сиромаштва води сваки
дан и да се побеђује у великим и малим биткама!
Турнир је много више од скупљене суме – то је
подршка за угрожене породице и велика подршка
људи добре воље та мисију Тројка из блока, који
одвајају своје време и новац за боље сутра! Нови Сад
сваком новом акцијом јасно ставља до знања да
НЕМА ПРЕДАЈЕ! Такмичење је намештено да
победе социјално угрожене породице! Боримо се за
дечије осмехе!

Месечни извештај за мај 2017.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Шанкери
Камени
Џаст мерид
Шофери
Мукијеви робови
Крајишници
Косовке девојке
Лалле на квадрат
Зона 1
Изгубљене душе
Кумице
Лери и Кузма

Будите део ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА!
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Прославили
смо славу

Хуманиратна организације СРБИ ЗА СРБЕ
прославила је 12. маја своју славу Светог Василија
Острошког.

Прослава славе у Никшићу, Црна Гора

Представници организације из Србије, Црне Горе,
Републике Српске, Сједињених Америчких
Држава, Швајцарске, Канаде, Немачке и
Норвешке окупили су се у својим парохијама и
пресекли славски колач и освештали жито.
У наставку вести погледајте лепе фотографије
прославе Светог Василија Острошког широм света.

Прослава славе у Мисисаги, Канада

Прослава славе
на Палама,
Република Српска
Прослава славе у Вашингтону, САД

Месечни извештај за мај 2017.
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Прославили
смо славу

Прослава славе у Београду,
Србија

Прослава славе у Ставангеру, Норвешка

Прослава славе у Београду,
Србија
Прослава славе у Приједору, Република Српска

Прослава славе у Приједору, Република Српска

Месечни извештај за мај 2017.

Прослава славе у Белпу,
Швајцарска
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Прославили
смо славу

Прослава славе у Чикагу, САД

Прослава славе у Фрибургу,
Швајцарска

Свети Василије Острошки моли Бога за све нас!

Прослава славе у Нирнбергу,
Немачка

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Месечни извештај за мај 2017.
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Видео надзор у
Гораждевцу

Са благословом и подршком епископа Рашкопризренског Теодосија, сакупљена су средства и
постављен је систем за видео надзор у селу
Гораждевац код Пећи.

Небојша Поповић, инжењер из Новог Сада
који је био главни за
техничку реализацију видео-надзора

Техничка екипа са о. Исајиом и о. Ненадом парохом
у Гораждевцу
Донатори су:
• Хуманитарна организација Солидарност за
Косово Арноа Гујона 20.000 евра,
• Фондација Делије 10.000 евра,
• Хуманитарна организација Срби за Србе
10.000 евра,
• Независна асоцијација студената Београд
80.000 дин.
• Хуманитарна организација Српска братска
помоћ Канада 230 евра,
• Туристичка организација Србија за младе
1.920 евра,
• Остали донатори 3.440 евра.

Месечни извештај за мај 2017.

Захваљујући Владимиру Косу, власнику фирме
IPWAY d.o.o. из Београда, добили смо са попустом
део изузетно квалитетне опреме за видео надзор у
Гораждевцу
На постављање система је укупно утрошено 31.176
евра. Остало је 15.060 евра. Остатак новца ће бити
утрошен на проширивање и одржавање система за
видео надзор, и на пројекат за заједницу житеља села
Гораждевац.
Захваљујемо се свим донаторима
учествовали у овом пројекту.
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су

Видео надзор у
Гораждевцу

Постављање видео надзора
у Гораждевцу

Такође се захваљујемо руководиоцима ЈК предузећа
Информатика из Новог Сада, директору Дејану
Чепару и директору Ненаду Барцу, који су дали
сагласност инжињеру Небојши Поповићу да нам
помогне у реализацији пројекта. Небојша је
осмислио и организовао постављање система за
видео надзор, са Предрагом Добровићем, Иваном
Миладиновићем, Славишом Савићем и Рајком
Гужвићем, којима се такође захваљујемо на њиховом
несебичном труду.

Небоша Поповић, инжењер из Новог Сада,
поставља видео надзор

Посебна пажња је посвећена надзору места
на којима се окупљају деца

Месечни извештај за мај 2017.
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3. срећа у срцу
Србије!
Једноставна идеја – наше мало некоме значи много –
освојила је свет и срца Митровчана! Спорт, хуманост
и забава освајају свакога дана нове победе за бољу
будућност социјално угрожених породица.

Јединствени светски спектакл хуманости, спорта и
забаве Тројка из блока дошао је по трећи пут у
уторак 16. маја у срце Србије – у Косовску
Митровицу! Уз помоћ 130 шутера прикупљено је
31.610 динара! Четири поносна спонзора и четири
донатора подржала су турнир са 56.250 динара, а на
Хуманитарној вечери у Кафани Принцип
прикупљено је 30.240 динара – на тај начин трећи
турнир у Митровици прикупио је укупно 118.100
динара! После две године и две велике помоћи: за
породилиште у Митровици и за породицу Стојковић
у Партешу, Срби за Космета још једном су показали
да лако могу да се уједине када Тројка из блока
позове! Преко 600 гостију свих генерација окупило
се на теренима на плочи и показало социјално
угроженим породицама да нису саме!

Кошаркашки терени у Косовској Митровици били су
премали за огромно интересовање младих
Диван мајски дан окупио је све генерација и поново
је кошаркашки терен био центар света – и премали за
све који су дошли да постану део хуманитарне
породице Тројка из блока.

Месечни извештај за мај 2017.

Немања Трики Блажић,
демонстрирао је своје умеће и вештине
Права звезда на трећем турниру у Косовској
Митровици био је брат Немања Блажић Трики, а
момци из ТХЦ Ла Фамилије били су задужени за
програм и за музику. Плесна група Street Dance
имала је атрактиван наступ на полувремену турнира,
а Урош Уки Ћертић, каскадер светског реномеа,
дошао је из Београда са екипом Тројка из блока да
подржи напаћени народ на Космету.

Подршка је стигла и од плесног клуба „Street dance“
Велики број поносних спонзора, донатора,
техничких спонзора и медијских спонзора испратио
је турнир у срцу Србије:
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3. срећа у срцу
Србије!
Спонзори:
• Добој у срцу
• Средња медицинска школа са Домом
ученика
• Студентски центар ,,Приштина” – Косовска
Митровица
• Факултет за спорт и физичко васпитање
Лепосавић
Донатори:
• Медицински факултет Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици
• Правни факултет Универзитета у Приштини
са привременим седиштем у Косовској
Митровици
• OШ ,,Вук Караџић” Звечан
• Ambient Cafe
Tехнички спонзори:
• Градска кафана ,,Принцип”
• Средња техничка школа ,,Михајло Петровић
Алас”
• ОШ ,,Бранко Радичевић”
• Студентски центар ,,Приштина” – Косовска
Митровица
• LED Vision Plus
• North City Hotel No 1
• Хотел BB
• Омладински едукативни клуб Синергија
Meдијски спонзори:
• Радио Контакт плус
• Радио Косовска Митровица
• Портал КОССЕВ
• Портал Брезовица-Шар планина
• Телевизија МОСТ
• Телевизија РТК 2 (програм на српском
језику)
• Данкос Плус Телевизија

Победници турнира у Косовској Митровици: Данило,
Никола и Матеја

Честитамо победницима на показаном знању у
напетом финалу, и честитамо свима који су својом
посетом допринели новом великом успеху
Хуманитарне организације Срби за Србе!
Настављамо даље са најуспешнијом сезоном до сада!

У финалу турнира у Косовској Митровици
учествовали су, до сада, по просеку година, најмлађи
тројкаши – најмлађи су били и најбројнија публика
на терену на плочи!
Најбољи међу најбољим тројкашима били су:
1. Данило Ковачевић
2. Никола Савељић
3. Матеја Милић

Месечни извештај за мај 2017.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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„Тројка“ у
НБГ блоку 30
Велики дан за породицу Петровић са брдовитог
Вождовца – Нови Београд одазвао се и притекао у
помоћ малишанима! Кошаркашки терени које сви у
крају знају као терени код црвене, били су мали да
приме све тројкашице и тројкаше свих генерација
који су дошли да прославе шести рођендан највећег
новобеоградског пројекта! Са свих страна и из свих
блокова долазили су људи са надом и вером у боље
сутра које се рађа испод кошева!

У суботу 20. маја у срцу Новог Београда,
јединствени светски спортско хуманитарни пројекат
прославио је шести рођендан! Тамо где је све почело
– у највећој београдској општини, по први пут у
блоку 30, одржан је турнир који мења свет на боље!
Један од најбољих турнира икада, баш као што и
заслужује шести рођендан – уз помоћ 107 шутера и
25 поносних спонзора и донатора прикупљено је
укупно 259.250 динара! Невероватан успех који смо
постигли заједно за породицу Петровић из Рипња!
На самом турниру, уз помоћ пријава тројкаша,
прикупљена је 61.700 динара, 23 поносна спонзора
подржала су турнир са 190.750 динара, а 2 поносна
донатора допринела су са 6.800 динара! Поносни
пријатељи турнира Аги паста и Ледени Квас, такође
су са нама прославили шести рођендан, а технички
спонзор СЗР Горан, популарна пекара код Љазе,
донирала је слатке крофне и слане пите које су могли
да пробају наши гости за минималне добротворне
прилоге. На овај начин, свако је дао по мало и
скупили смо много!

ТРОЈКА ИЗ БЛОКА – ДЕЦА ЗА ДЕЦУ

Месечни извештај за мај 2017.

Aрно Гујон
Боре и Сале Л из ТХЦ Ла Фамилије побринули су
се за програм, Смоки Мардељано и Боре су показали
и мало реп магије, а момци из Кунг фу клуба Ип Ман
промовисали су ову племениту вештину и одрадили
презентацију на полувремену турнира.

Жељко Васић:
кошарком против сиромаштва!
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„Тројка“ у
НБГ блоку 30
Поносни спонзори:
• Комшија из блока
• Аперитив бар
• Пончо
• Код Даче
• Салон Дедиње
• Кафе Калди
• Сан фуд
• Сач мач
• Umbrella
• СЗР Горан
• Адвокатска канцеларија БазовићРадивојевић
• Инвалиди Нови Београд
• West Gate / Фамилија Запад
• Кафе Chez Nik
• Мистер Вок
• СТР 3М
• Кафе Барка
• Маравић сервис
• Градска кафана
• Кафе Ребус
• Кафе Бастион
• Кафе Флерт
• Кунг фу клуб Ип Ман Београд

Coffee & Love Kitchen
Stadion Event Center
Медијска подршка:
• Sport Network
• Радио С
Пријатељи турнира:
• Аги паста
• Ледени Квас
• Апартмани у Београду
• Crofnas
• Бутик Бункер-Отаџбина
• ТХЦ Ла Фамилија
•
•

Велико ХВАЛА свима који су препознали и
подржали мисију помоћи породици Петровић!
Велика подршка огледа се и у великој количини
скупљеног новца али још више у великој позитивној
слици коју смо заједно послали са препуног терена!
20. мај је велики дан за Тројку из блока, а још већи за
породицу Петровић! Те суботе, посебно су се
радовали и најбољи шутери:
1. Ратко Мраковић
2. Владимир Васиљевић
3. Страхиња Стаменковић

Поносни донатори:
• Pizza Outlet di Napoli
• Подрум пића ЧИП

Ратко – шампион новобеоградских блокова

Истакнути спонзори:
• ПИП д.о.о.
• NONSTOP Fitness Serbia

Месечни извештај за мај 2017.

Честитамо победницима, и честитамо свима који су
одвојили своје време и дошли у блок да постану део
породице
Тројка
из
блока!
Хуманитарна
организација Срби за Србе наставиће да организује
турнире Тројка из блока широм света – све до
турнира на Калемегдану, али рођендан највећег
пројекта у овом делу света, заиста је обележен на
посебан начин и заузима посебно место у срцу и у
календару свих тројкашица и тројкаша!
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Триатлон у
Теслићу
Велика подршка стиже са свих страна, а Теслић је
поставио себи циљ – да обори све рекорде у
Републици Српској! Најављен је још један
Триатлон и неколико догађаја, журки и
хуманитарних вечери до првог турнира у овом
граду који ће бити одржан 6. августа!
Прваци Триатлона:
1. Спортинг (Мрва и Раша)
2. Мрквица и Владо
3. Бењо и Бошњак

У суботу 20. маја 2017. године, у Спортском центру
Радолинка, у Теслићу је отворена сезона Тројка из
блока! Цео град подигао се на ноге и укључио се у
мисију помоћи социјално угроженим породицама –
одржани
су
Хуманитарни
триатлон
и
Хуманитарни турнир у шаху! 12 екипа у
триатлону, а 7 учесника у шаху прикупили су 341
конвертибилну марку за социјално угрожене
породице! Такмичили смо се у четири игре: стони
фудбалу, пикаду, стони тенису и шаху, борили смо
се за два пехара, за најбољи пар у Триатлону и
најбољег шахисту, а такмичење је било намештено
да победе социјално угрожене породице! Теслић је
свом снагом дочекао највећи светски спортско
хуманитарни пројекат Тројка из блока, са значајном
подршком скоро свих спортских клубова из тог
града, и са значајном посетом у Спортској хали
Радолинка.

Најбољи шахисти:
1. Труфуновић
2. Кузмановић
3. Перишић
Велика захвалност иде за све људе добре воље који
су одвојили време и дошли да подрже мисију која
мења будућност социјално угрожених породица на
боље, а посебно нашим поносним спонзорима,
донаторима, техничким спонзорима и медијима који
нас подржавају.
Технички спонзори:
•
•
•
•
•

Месечни извештај за мај 2017.

Спортски центар Радолинка
Бањалучка пивара
Туристичка организација општине Теслић
Шаховски клуб Младост
Кафе бар Чарли
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„Тројка“ у С.
Паланци

Смедеревска Паланка је 26. маја 2017. била домаћин
другог турнира Тројка из блока на теренима
Паланачке гимназије – 90 шутера су својим
пријавама прикупили 27.090 динара, а уз помоћ два
спонзора и једног донатора, као и осам техничких
спонзора – укупно је прикупљено 63.132 динараза
породицу Спасојевић! Паланачка омладина у
највећем броју се појавила на турниру да би се
дружили са својим херојима из ТХЦ Ла Фамилије,
али и да би убацили своју добровољну донацију за
своје другаре којима је потребна помоћ. Хуманост,
спорт и забава освојили су терене у Паланци, и уз
звуке кола и наступ малишана из КУД-а
,,Абрашевић” заживела је још једном магија Тројка
из блока. Велики број људи дошао је да гледа наступ
својих малих фолклораша, а и вештину најбољих и
најхуманијих тројкаша. Пуне трибине значе много
зато што показују да Тројка из блока привлачи све
генерације и да је јединствени спектакл који окупља
људе широм света око једне идеје – ДЕЦА СУ
НАША БУДУЋНОСТ!

Летеле су лопте са свих страна, док су Боре и Стефан
забављали наше драге госте – чак су у једном
тренутку дали микрофон малим другарима који су
отпевали њихов чувени рефрен играј и победи!
Породица Спасојевић има велику подршку свих
тројкаша из Смедеревске Паланке, али потребно је
још много учинити за њих! Идеја СРБИ ЗА СРБЕ
живи и у Паланци и наставићемо да се боримо за
бољу будућност наших највреднијих породица!

Испод кошева, на хуманитарним окупљањима,
дружењима, квизовима и пикадо турнирима,
показујемо да нас има који се не миримо са
сиромаштвом! Борба за боље сутра и борба против
сиромаштва је свакодневна велика борба велике
мисије Тројка из блока! Хвала свим људима добре
воље и заљубљеницима у кошарку који су подржали
други спектакл, а посебно поносним спонзорима,
донаторима, техничким спонзорима и медијској
подршци!

Месечни извештај за мај 2017.
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„Тројка“ у С.
Паланци
Најпрецизнији тројкаши били су:
1. Јован Милекић
2. Антоније Јоцић
3. Марко Вукић

Спонзори:
• Брат Неђо
• Рудник д.о.о.
Донатор:
• Анонимно
Технички спонзори:
• Паланачка гимназија
• ОШ ,,Радомир Лазић”
• КУД ,,Абрашевић”
• Народни музеј
• Кафић Beer Ti Ja
• Извор Стил
• Ципеле Пепељуга
• Први такси

Марко, Антоније и Јован
Честитамо најбољима, и захваљујемо се свима који
су одвојили своје време и дошли да постану део
велике мисије ТРОЈКА ИЗ БЛОКА!

Медијска подршка:
• ТВ Јасеница
• Паланка данас
• Јасеничко православно братство Константин
Истакнути спонзори:
• ПИП д.о.о.
• NONSTOP Fitness Serbia
• Coffee & Love Kitchen
• Stadion Event Cen

Поздрав из Смедеревске Паланке!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ!
Финалисти

Месечни извештај за мај 2017.

БУДУ И ТИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА!
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Палачинка
журка у Канади

У недељу, 14. маја, 2017. године, Хуманитарна
организација Срби за Србе Канада (Serbs for Serbs
Canada) била је домаћин четвртој Палачинка
журци у Српском центру у Мисисаги, у Онтариу,
Канада. Преко 200 људи је након свете литургије
дегустирало укусне палачинке и помогло да се
прикупи новац за породицу којој је потребна помоћ.
Осмочлана породица Петровић, из Рипња, крај
Београда живи у јако тешким условима. Три
генерације, од којих су четворо малолетна деца, живе
у две неусловне собице. Новац прикупљен на
Палачинка журцу износи сјајних 6.060 канадских
долара.

Младост, родољубље и велико срце је рецепт за
успех. Захваљујући малој војсци добровољаца, који
су радили у кухињи и на послуживању, акција је
прошла беспрекорно.

Захваљујемо се свим драгим пријатељицама које су
донеле палачинке, радиле у кухињи, предивној
младости на одзиву и помоћи при служењу
палачики, продаји кафе и мајица, скупљању емаил
адреса, а нарочито се захваљујемо парохијанима који
су нам и ове године указали поверење. Видимо се
поново догодине у још већем броју!
Огранак Срби за Србе из Канаде упутиће 10.000
канадских долара за помоћ породици Петровић, за
које је у плану да се прошири и реновира постојећа
кућа, како би деца и укућани могли да живе у
нормалним условима.

Месечни извештај за мај 2017.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Активности
током маја
У АПРИЛУ 4.223
СМС ПОРУКА НА 7763

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

СЗС НА ПРОМОЦИЈИ У ЛИНЦУ
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
покренула је почетком марта 2015. године
националну кампању за помоћ социјално угроженим
породицама широм Србије у сарадњи са мобилним
оператерима Телеком, Теленор и Вип. Путем
хуманитарног СМС броја 7763 у току априла
пристигло је укупно 4.223 порука, а од почетка
акције укупно 77.703 порука. Хуманитарна
кампања СМС НА 7763 се наставља. Довољно је
послати празну поруку или са текстом по жељи.
Цена поруке је 100 динара (без провизије
оператера). Упућујемо велику захвалност свим
донаторима и пријатељима организације који су се
укључили у хуманитарну кампању организације
СРБИ ЗА СРБЕ.
.............................................................................................

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

Месечни извештај за мај 2017.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
из Аустрије присуствовали су 34. Смотри
културно-умјетничког стваралаштва у Линцу,
одржаном 22. априла. Поред културно-умјетничког
програма пристуни су имали прилику да се
информишу о раду организације Срби за Србе,
донирају или помогну рад куповином мајица и
дуксева из нашег бутика. Посебну захвалност
дугујемо Савезу Срба у Аустрији, који су нам
омогућили да присуствујемо манифестацији, као и
свим донаторима и пријатељима организације.
Позивамо све донаторе и пријатеље наше
организације из Аустрије да уколико желе активније
да се укључе у рад организације да нас контактирају
путем електронске поште на: szsaustrija@gmail.com
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Хуманитарни
СМС број 7763

Месечни извештај за мај 2017.
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Донаторске
кутије

Димензије донаторске кутије су 20x20x20 cm.
Позивамо све пријатеље организације који су у
могућности да поставе донаторске кутије у својим
локалима да нас контактирају на следећи емаил:
c3c.org@gmail.com
Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије:
БЕОГРАД
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А
(Браће Јерковић)
- Фото студио Express,
Пилота Михајла Петровића 65 (Видиковац)
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а
(Нови Београд)
- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а
(Жарково)
- Продавница СВЕТ ЗДРАВЉА,
Бул. Зорана Ђинђића 44, локал 20 (Нови Београд)
- Сликарски атеље и креативна радионица за
малу и велику децу "Цвеће и умеће",
Косанчићев венац 5/1
- Фитнес клуб Голиат –
Милана Ракића 75 (Звездара)
- Printy Star - Никшићка 5/1 (Вождовац)
- Сервис компјутера Xelart – Антифашистичке
борбе 24, лок. 43 (Нови Београд)

Месечни извештај за мај 2017.

- Кафе бар/паб Хемингвеј - Бежанијска 55 (Земун)
- ТЦ Стадион - Заплањска 32 (Насеље Јерковић)
- Теретана Колосеум –
Јурија Гагарина 140-142 (Нови Београд)
- Гирос плус - Милана Јовановића 14ц (Жарково)
- Гирос плус - Јурија Гагарина 231б (Нови Београд)
- Београдски синдикат свим срцем –
Цара Душана 29 (Дорћол)
- Факултет политичких наука - Јове Илића 165
- Београдска пословна школа - Краљице Марије 73
- ДИС маркет - Аутопут 18
- ТЦ Авив Парк Звездара - Живка Давидовића 86
- Кафаница "Дрво јаворово" –
Књегиње Зорке 3 (Врачар)
- ТЦ Delta city - Јурија Гагарина 16 (Нови Београд)
- Kaфe Имиџ - Нушићева 5
- Висока туристичка школа –
Булевар Зорана Ђинђића 152а (Нови Београд)
- Играоница Кинг - Зрењанински пут 153х (Борча)
- Павле Корчагин –
Ћирила и Методија 2а (Звездара)
- Лимун жут - Димитрија Туцовића 88
- Мала Маца - Синђелићева 3 (Врачар)
- Клуб 17 - Јужни булевар 17 (Калуђерица)
- Бане Наја Грил - Миће Радаковића 4ц (Земун)

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

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

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

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- Књижара MOJA KЊИГА,
Првог српског устанка 130

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

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

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

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

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

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

ЧИКАГО – САД
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road
- NADA'S DELI & BAKERY,
7316 West Lawrence Avenue, Harwood Heights
- COMPASS FUEL STATION,
8147 Joliet Road, McCook

Месечни извештај за мај 2017.
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Хуманитарни
СЗС бутик

Месечни извештај за мај 2017.
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА МАЈ 2017.
1. Lazich Deli donation box /САД/ - $ 10
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 72
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 45
5. ABC Deli donation box /САД/ - $ 46
6. Црква Васкрсење Христово, don. box /САД/ - $ 120
7. Blue electronic /Србија/ - 3.650 дин.
(СЗС донаторска кутија)
8. Транском Јабука минимаркет /Србија/ - 6.500 дин.
(СЗС донаторска кутија)
9. СЗР Горан /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
10. Хум. журка New's bar /Србија/ - 13.750 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
11. Хуманитарни турнир Тројка из блока
у насељу Јерковић /Србија/ - 48.810 дин. + 70 €
12. Анонимно /Швајцарска/ - 30 €
13. Милан М. /Хрватска/ - 10 €
(за породицу Бадњар код Фоче)
14. Анонимно /Србија/ - 40 €
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
15. Аћим М. /Србија/ - 50 €
16. Анонимно /Република Српска/ - 14 €
17. Саша Ц. /Француска/ - 15 €
18. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 €
19. Милан С. /Аустрија/ - 30 €
20. Валентина С. /Канада/ - 50 €
21. Фрфе /Норвешка/ - 20 €
22. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
23. Синиша А. /Аустралија/ - 20 €
24. Банијац /Исланд/ - 20 €
25. Michael D. /Аустрија/ - 12 €
26. Браћа Ђуричић /Холандија/ - 40 €
27. Светлана J. /Холандија/ - 10 €
(за породицу Шпољар из Старе Пазове)
28. Danny V. /Холандија/ - 5 €
29. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 €
30. Svetlana V. /Холандија/ - 5 €
31. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 €
32. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 €
33. Жељко М. /Аустрија/ - 10 €
34. Гордана /Аустрија/ - 20 €
35. СЗС штанд у Линцу /Аустрија/ - 225 €
36. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 €
37. Весна Д. /Немачка/ - 10 €
38. Александер Ж. /Немачка/ - 10 €
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39. Др. Бранислав П. /Немачка/ - 10 €
40. Драган Ј. /Немачка/ - 10 €
41. Даниела Р. /Немачка/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
42. Татјана Б. /Немачка/ - 20 €
43. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 €
44. Немања Л. /Немачка/ - 10 €
45. Миле Б. /Немачка/ - 30 €
46. Борис В. /Немачка/ - 30 €
47. Александар П. /Немачка/ - 20 €
48. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 €
49. Даниела Б. /Немачка/ - 20 €
50. Милош Л. /Немачка/ - 10 €
51. Тамара М. /Швајцарска/ - 10 CHF
52. Joво Д. /Швајцарска/ - 20 CHF
53. В.А.М. 99 /Швајцарска/ - 50 CHF
54. Мирослав Л. /Швајцарска/ - 50 CHF
55. Дејан Д. /САД/ - $ 20
56. Здравко Д. /САД/ - $ 60
57. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25
58. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10
59. Vozi Inc. /САД/ - $ 100
60. Зоран З. /САД/ - $ 15
61. Марко Г. /САД/ - $ 25
62. www.snd-us.com /САД/ - $ 25
63. Radomans F. /САД/ - $ 15
64. Срђан Г. /САД/ - $ 15
65. Хум. дружење у Ослу /Норвешка/ - 1.800 NOK
66. Алекса И. /Србија/ - 1.000 дин.
67. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин.
68. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
69. Стево М. /Србија/ - 1.000 дин.
70. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин.
71. Мирко П. /Србија/ - 1.200 дин.
72. Младен С. /Србија/ - 1.400 дин.
(за породицу Бадњар код Фоче)
73. Јосиф В. /Србија/ - 1.500 дин.
74. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
75. Бојан К. /Србија/ - 2.000 дин.
76. Игор Г. /Србија/ - 2.000 дин.
77. Илија М. /Србија/ - 3.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
78. Апотека Галенус /Србија/ - 3.000 дин.
79. Илија М. /Србија/ - 3.100 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
80. С. П. /Србија/ - 5.000 дин.
81. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин.
82. Анонимно /Србија/ - 5.000 дин.
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83. Наталија П. /Србија/ - 6.000 дин.
84. Агенција Крупа /Србија/ - 6.130 дин.
85. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 136.202 дин.
86. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
87. Бојана М. /Република Српска/ - 10 КМ
(пројекти на Косову и Метохији)
88. Славица и Миленко М. /Република Српска/
- 20 КМ
89. Анонимно /УАЕ/ - 10 €
90. Петар М. /Немачка/ - 30 €
91. Срби у Кини /Кина/ - 1.275 €
(за породицу Гачић код Приједора)
92. Тихомир Б. /Италија/ - 10 €
93. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 €
94. Алекс М. /Аустралија/ - 100 €
95. Момчило В. /Аустрија/ - 10 €
96. Предраг М. /Аустрија/ - 20 €
97. Анонимно /Аустрија/ - 50 €
(за породицу Миловановић код Обреновца)
98. Владимир М. /Аустрија/ - 200 €
(за породицу Миловановић код Обреновца)
99. Анонимно /Француска/ - 10 €
100. Љубица П. /Швајцарска/ - 20 CHF
101. Разговори о доброчинству у Лозани
и Цириху /Швајцарска/ - 1.118 CHF
102. Жељка Б. /САД/ - $ 25
103. Марко С. /САД/ - $ 20
104. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
105. Дејан Бељић /Канада/ - $ 20 CAD
106. Весна Васић /Канада/ - $ 25 CAD
107. Биљана Ждрале /Канада/ - $ 50 CAD
108. Нада Павловић /Канада/ - $ 300 CAD
109. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин.
110. Александар и Властимир А. /Србија/ - 500 дин.
111. Иван С. /Србија/ - 1.000 дин.
112. Марија и Славиша С. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Думбеловић код Нове Вароши)
113. Павле К. /Србија/ - 2.000 дин.
114. Петар П. /Србија/ - 2.500 дин.
115. Студентски центар Приштина - Косовска
Митровица /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
116. Медицинска школа са домом ученика у
Косовској Митровици /Србија/ - 12.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
117. Arcadia Team д.о.о. /Србија/ - 15.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
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118. Јован Р. /Србија/ - 15.000 дин.
(за породицу Крантић из Омољице)
119. Nonstop Fitness Serbia /Србија/ - 20.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
120. 1. Хуманитарно вече у
Градској кафани /Србија/ - 26.690 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
121. Сања С. /САД/ - 15 €
(за породицу Крантић из Омољице)
122. Александар Л. /Хрватска/ - 10 €
123. Анонимно /Швајцарска/ - 50 €
(за породицу Апостоловић из Прешева)
124. Анонимно /Србија/ - 8 €
124. Младен Р. /Норвешка/ - 200 NOK
125. Роберт Ћ. /Норвешка/ - 250 NOK
126. Бојан Р. /Норвешка/ - 200 NOK
127. Сербоси из Калгарија /Канада/ - $ 130 CAD
128. Владица С. /САД/ - 20 €
129. Лидија М. /Аустрија/ - 20 €
130. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
131. Надежда С. /Швајцарска/ - 100 CHF
132. Никола Ј. /САД/ - $ 50
133. Тања Ј. /САД/ - $ 25
134. Славиша К. /САД/ - $ 25
135. Породица Аксентијевић /САД/ - $ 25
136. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
137. Милош Д. /Србија/ - 600 дин.
138. Братислав А. /Србија/ - 1.000 дин.
139. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин.
140. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин.
141. Маја К. /Србија/ - 1.000 дин.
142. Младен С. /Србија/ - 1.100 дин.
(за породицу Гачић код Приједора)
143. Анастасија Ј. /Србија/ - 3.000 дин.
144. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин.
145. Правни факултет у Приштини - Косовској
Митровици /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
146. 1. хум. триатлон Нови Сад /Србија/ - 10.816 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
147. Маја Ј. /Република Српска/ - 10 КМ
148. Александар П. /Република Српска/ - 30 КМ
(за породицу Столић са КиМ)
149. Предраг П. /Црна Гора/ - 0,3 €
(за породицу Миловановић код Обреновца)
150. Јована и Михајло А. /Швајцарска/ - 30 €
(за породицу Столић са КиМ)
151. Вук С. /Белгија/ - 21 €
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152. Горан П. /Немачка/ - 10 €
153. Иво В. /Канада/ - 20 €
154. Славиша С. /Аустрија/ - 10 €
155. Владимир М. /Аустрија/ - 100 €
(за породицу Павловић код Коцељеве)
156. Ивана П. /Немачка/ - 5 €
157. СКСД Немањићи /Немачка/ - 50 €
158. Драган Н. /Немачка/ - 350 €
(пројекти на Косову и Метохији)
159. Мирослав Ц. /Швајцарска/ - 100 CHF
160. Милена Раца /Канада/ - $ 30 CAD
161. Иван Р. /САД/ - $ 25
162. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50
163. Бреза /САД/ - $ 50
164. Драгана Б. /Канада/ - $ 50
165. Александар Д. /САД/ - $ 131
166. Ђорђије Б. /Србија/ - 1.000 дин.
167. Андрија М. /Србија/ - 1.000 дин.
168. Јадранка Г. /Србија/ - 2.000 дин.
169. Милица и Димитрије К. /Србија/ - 2.000 дин.
170. Игор С. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Миловановић код Обреновца)
171. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин.
172. Биљана В. /србија/ - 3.000 дин.
173. Зоран П. /Србија/ - 3.300 дин.
174. Савски бисери /Србија/ - 4.560 дин.
(СЗС донаторска кутија)
175. Медицински факултет у Приштини - Косовској
Митровици /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока"
176. Данијела М. /Србија/ - 6.630 дин.
177. Студио Ромб д.о.о. /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
178. Љубица С. /Србија/ - 15.000 дин.
179. Тадислав П. /Немачка/ - 20 €
180. Анонимно /САД/ - 50 €
(за породицу Станковић из Старчева)
181. Анонимно /Швајцарска/ - 15 €
(пројекти на Косову и Метохији)
182. Марко Т. /Холандија/ - 10 €
183. Димитрије Т. /Србија/ - 15 €
184. Ђуро В. /САД/ - 50 €
185. Бранка и Мирко К. /Република Српска/ - 10 КМ
186. Дом здравља Свети Сава
Теслић /Република Српска/ - 300 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
187. Дражен П. /Аустрија/ - 20 €
(пројекат за развој и јачање СЗС организације)
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188. Милан З. /САД/ - $ 25
189. АmazonSmile Found /САД/ - $ 35,39
190. Снежана М. /Србија/ - 1.000 дин.
191. Гојко С. /Србија/ - 1.000 дин.
192. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин.
193. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
194. Хуманитарно вече С. Паланка /Србија/ - 2.700
дин. (за пројекат „Тројка из блока")
195. Вис д.о.о. /Србија/ - 7.500 дин.
(за пројекат „Тројка из блока"
196. Marry Poppins languge studio
Jasmin /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
197. Шотра Херц /Србија/ - 100 €
(за пројекат „Тројка из блока")
198. 2. хуманитарно вече у Градској
кафани /Србија/ - 25.930 дин. + 40 €
(за пројекат „Тројка из блока")
199. Марко Т. /Република Српска/ - 50 €
200. Слава Светом Василију /САД/ - 100 €
(за породицу Петровић из Рипња)
201. Владимир Р. /Аустрија/ - 150 €
(за породицу Илић из Земуна)
202. Филип Л. /Шведска/ - 25 €
(пројекти на Косову и Метохији)
203. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 €
204. Наташа М. /Немачка/ - 200 €
205. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
206. Georgije Durman /Хрватска/ - $ 100
207. Раде Р. /Немачка/ - 20 €
208. Н. Николић /Немачка/ - 30 €
209. Барбара K. /Немачка/ - 60 €
210. Валентина С. /Швајцарска/ - 5 CHF
211. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
212. Весна К. /САД/ - $ 25
213. Хелена У. /Канада/ - $ 15
214. Милош А. /САД/ - $ 15
215. Милош К. /САД/ - $ 15
216. Матеја и Филип С. /САД/ - $ 15
217. Оља М. /САД/ - $ 15
218. Марко С. /САД/ - $ 20
219. Драгољуб и Денис Ћук /Канада/ - $ 25 CAD
(слава код породице Рачић)
220. Олга и Џон Лукић /Канада/ - $ 30 CAD
(слава код породице Рачић)
221. Кети и Милан Ћук /Канада/ - $ 50 CAD
(слава код породице Рачић)
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222. Драгана и Момир Кубура /Канада/ - 50 CAD
(слава код породице Рачић)
223. Лидија Боројевић и Jeff MacLarty /Канада/ - 50
CAD (слава код породице Рачић)
224. Мира и Алекс Брикић /Канада/ - $ 100 CAD
(слава код породица Рачић и Пјанић)
225. Pittsburgh Steel /Канада/ - $ 5.000 CAD
(за породицу Лаловић из И. Сарајева)
226. Перо и Анка Тинтор /Канада/ - $ 500 CAD
227. Васиљ Петровић /Канада/ - $ 30 CAD
228. Жељка Богићевић /Канада/ - $ 100 CAD
229. Душанка и Спиро Шукара /Канада/ - $ 30 CAD
230. Анђела и Жељко Ресановић /Канада/ - $ 150
CAD
231. Оливера Вујаклија /Канада/ - $ 100 CAD
232. Радмила и Богдан Пјанић /Канада/ - $ 100 CAD
233. Оливер Поповић /Канада/ - $ 20 CAD
234. Трбојевић /Канада/ - $ 20 CAD
235. Ђука Симић /Канада/ - $ 40 CAD
236. Вида Радовановић /Канада/ - $ 50 CAD
237. Хелен Радовановић /Канада/ - $ 50 CAD
238. Михајло и Тања Кангрга /Канада/ - $ 50 CAD
239. Бора и Драга Драгашевић /Канада/ - $ 120 CAD
240. Александра Савић и Саша Крстић/Канада/$150 CAD
241. Никола и Vaska Swann /Канада/ - $ 100 CAD
242. Снежана Цеха /Канада/ - $ 100 CAD
243. Борика Вучинић /Канада/ - $ 200 CAD
244. Нада и Никола Тијанић /Канада/ - $ 100 CAD
245. Dana Mitchell /Канада/ - $ 200 CAD
246. Александар и Нада Павлица /Канада/ $ 200 CAD
247. Палачинка журка 2017. у Мисисаги
(донаторска кутија) /Канада/ - $ 3.650,45 CAD
248. Миленко О. /Србија/ - 500 дин.
249. ЈАЗИП /Србија/ - 747 дин.
250. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
251. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин.
252. Милена А. /Србија/ - 1.000 дин.
253. Дејан М. /Србија/ - 1.000 дин.
254. О.Ш. „Вук Караџић" Звечан /Србија/ - 2.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
255. Огњен Б. /Србија/ - 2.000 дин.
256. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 2.000 дин.
257. Сергеј Ц. /Србија/ - 3.000 дин.
258. Ненад У. /Србија/ - 3.000 дин.
259. С Димитрије /Србија/ - 5.680 дин.
(СЗС донаторска кутија)
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260. СУР Барка /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока"
261. Кафана Кљунац /Србија/ - 8.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
262. Владимир Т. /Србија/ - 10.000 дин.
263. Бојан С. /Србија/ - 10.000 дин.
264. Миле и Велимир Ј. /Република Српска/ - 20 КМ
265. Кошута маркет, Теслић /Р. Српска/ - 390 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
266. Анонимно /Словенија/ - 100 €
(пројекти на Косову и Метохији)
267. Анонимно /Аустралија/ - 50 €
(за породицу Крантић из Омољице)
268. Aнонимно /САД/ - 30 €
269. Драган Н. - 30 €
270. Марко /ЈАР/ - 1.000 €
(за породицу Бадњар код Фоче)
271. Станко Р. /Аустрија/ - 20 €
272. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
273. Keimelmayr Speditions - und Transport
GmbH /Аустрија/ - 500 €
(за пројекат „Тројка из блока")
274. Анонимно /Немачка/ - 15 €
275. Горан К. /Немачка/ - 10 €
276. Дејана Ч. С. /Немачка/ - 20 €
277. Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ - 20 €
278. Јела Н. /САД/ - $ 15
279. Данијел П. /САД/ - $ 25
280. Милан Д. /САД/ - $ 25
281. Јовановић Ђорђе /Канада/ - $ 50 CAD
(слава код породице Вуковић)
282. Џекић Саша и Сања /Канада/ - $ 50 CAD
(слава код породице Вуковић)
283. Момчиловић Ненад и Оливера /Канада/ $ 50 CAD (слава код породице Вуковић)
284. Димитријевић Дејан и Мирјана /Канада/ $ 50 CAD (слава код породице Вуковић)
285. Курузар Зоран и Нада /Канада/ - $ 50 CAD
(слава код породице Вуковић)
286. Нишавић Радомир /Канада/ - $ 60 CAD
(слава код породице Вуковић)
287. Бојић Дејан и Светлана /Канада/ - $ 60 CAD
(слава код породице Вуковић)
288. Габрић Јовица и Снежана /Канада/ - $ 100 CAD
(слава код породице Вуковић)
289. Alpine Machine Technologies Ltd/Канада/$100 CAD (слава код породице Вуковић)
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290. Главан /Канада/ - $ 100 CAD
(слава код породице Вуковић)
291. Јекић Бранислав /Канада/ - $ 150 CAD
(слава код породице Вуковић)
292. Ћурчић Горан и Ана /Канада/ - $ 50 CAD
(слава код породице Вуковић)
293. Међо /Канада/ - $ 50 CAD
(слава код породице Вуковић)
294. Лазовић Ненад и Биљана /Канада/ - $ 75 CAD
(слава код породице Вуковић)
295. Вуковић Боби и Борка /Канада/ - $ 55 CAD
(слава код породице Вуковић)
296. Хуманитарни турнир Тројка из блока
у Косовској Митровици /Србија/ - 31.610 дин.
297. Кафана Принцип /Србија/ - 30.240 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
298. Ђорђе Г. /Србија/ - 200 дин.
299. Никола М. /Србија/ - 2.000 дин.
300. Весна К. /Србија/ - 2.500 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
301. Кафе Амбијент /Србија/ - 3.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
302. Pizza Outlet di Napoli /Србија/ - 5.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
303. Веселинка К. /Србија/ - 5.000 дин.
304. Никола и Рајко М. /Србија/ - 5.000 дин.
305. Пекара Код Жике /Србија/ - 5.780 дин.
(СЗС донаторска кутија)
306. Немања Ђ. /Србија/ - 6.000 дин.
307. Рудник д.о.о. /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
308. УТР Семлин Екстра /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
309. СУР Статус 2+ /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
310. Моделиа д.о.о. /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
311. Градска кафана /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
312. Маравић сервис /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
313. Мистер Вок /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
314. Брат Неђо /Србија/ - 100 €
(за пројекат „Тројка из блока")
315. Добој у срцу /Србија/ - 100 €
(за пројекат „Тројка из блока")
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316. Сербоси Калгари /Канада/ - 100 €
(за пројекат „Тројка из блока")
317. Хум. турнир у бир понгу /Србија/ - 15.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
318. VIP Mobile - СМС 7763 /Србија/ - 82.500 дин.
319. Ђ. Т. /Србија/ - 100.000 дин.
320. Биљана Ц. /Канада/ - 15 €
(за породицу Лаловић из И. Сарајева)
321. Aнонимно /Немачка/ - 50 €
322. Анонимно /Немачка/ - 15 €
(пројекти на Косову и Метохији)
323. Иван Р. /Норвешка/ - 30 €
324. Славко Р. /Немачка/ - 15 €
(за пројекат „Тројка из блока")
325. Бојан С. /САД/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
326. Анонимно /Швајцарска/ - 50 €
327. Били Питон /Шпанија/ - 50 €
328. Драган К. /Чешка Република/ - 15 €
329. Татјана М. /САД/ - 10 €
330. Радован А. /Немачка/ - 10 €
331. Михаило Д. /Италија/ - 5 €
332. Fischer Transport KG /Аустрија/ - 250 €
(за пројекат „Тројка из блока")
333. Драган З. /Немачка/ - 10 €
334. Весна Н. /Швајцарска/ - 5 CHF
335. Protecta Electronic Services /Аустралија/ - $ 15
336. Породица Аксентијевић /САД/ - $ 25
337. Драгомир С. /Канада/ - $ 50
338. Александар Д. /САД/ - $ 50
339. Срђан П. /САД/ - $ 50
340. Слободанка и Добривоје Зебић/Канада/$120 CAD
341. ARC PRO /Канада/ - $ 300 CAD
342. Карамарковићи и пријатељи о
Ђурђевдану /Канада/ - $ 1.100 CAD
343. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
344. Mabax аутопревозник /Србија/ - 1.608 дин.
345. Промоција ТИБ С. Паланка /Србија/ - 2.300 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
346. Хум. квиз ТИБ С. Паланка /Србија/ - 4.540 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
347. Факултет за физичку културу у
Лепосавићу /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
348. СТР 3М /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
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349. Жељко Б. /Србија/ - 15.000 дин.
(за породицу Столић са КиМ)
350. Жељко Б. /Србија/ - 15.000 дин.
(за породицу Аритоновић са КиМ)
351. Жељко Б. /Србија/ - 15.000 дин.
(за породицу Лаловић из И. Сарајева)
352. Sport Magic д.о.о. /Србија/ - 15.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
353. Српска каскадерска агенција
СКА Тим /Србија/ - 20.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
354. Комшија из блока /Србија/ - 300 €
(за пројекат „Тројка из блока")
355. Хуманитарни турнир Тројка из блока
у НБГ блоку 30 /Србија/ - 61.700 дин.
356. Анонимно /Швајцарска/ - 10 €
(за породицу Петровић из Рипња)
357. Денис Р. /САД/ - 15 €
(пројекат за Републику Српску)
358. Striker 99 /Велика Британија/ - 50 €
359. Борислава Ј. /САД/ - 20 €
(за породицу Богићевић из Нове Црње)
360. Анонимно /Аустрија/ - 50 €
361. Анонимно /Белгија/ - 20 €
362. Анонимно /САД/ - 30 €
(пројекти на Косову и Метохији)
363. Анонимно /Велика Британија/ - 70 €
364. Недељко П. /САД/ - 50 €
365. Ђорђе С. /САД/ - 10 €
366. Бојан Б. - 50 €
367. Велимир М. - 1 €
368. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
369. Job Factory Personalservice GmbH /Аустрија/ 100 € (за пројекат „Тројка из блока")
370. Pro-Ge Linz /Аустрија/ - 100 €
(за пројекат „Тројка из блока")
371. Ђуро З. /Република Српска/ - 50 КМ
(за породицу Николић код Братунца)
372. Радован Г. /Немачка/ - 100 €
373. Марко С. /САД/ - $ 20
(за породицу Богићевић из Нове Црње)
374. Владимир М. /САД/ - $ 25
375. Желимир Л. /САД/ - $ 50
376. Славица П. /САД/ - $ 25
377. Давид Г. /САД/ - $ 50
378. Ранко М. /САД/ - $ 10
379. Benevity giving platform /САД/ - $ 78,74
380. Никола Ђурица /Канада/ - $ 30 CAD
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381. Пицерија Ортак /Србија/ - 1.700 дин.
(СЗС донаторска кутија)
382. Кафе Фибоначи /Србија/ - 2.300 дин.
(СЗС донаторска кутија)
383. Мита жар /Србија/ - 2.670 дин.
(СЗС донаторска кутија)
384. Ћевабџиница Пинк Пантер /Србија/ - 4.130 дин.
(СЗС донаторска кутија)
385. Пекара ГАК /Србија/ - 4.950 дин.
(СЗС донаторска кутија)
386. Минимаркет Јабука /Србија/ - 6.000 дин.
(СЗС донаторска кутија)
387. Минимаркет Бенска Бара - 6.300 дин.
(СЗС донаторска кутија)
388. Минимаркет Мајур /Србија/ - 6.710 дин.
(СЗС донаторска кутија)
389. Кафе Семлин /Србија/ - 6.710 дин.
(СЗС донаторска кутија)
390. Минимаркет Чавић /Србија/ - 11.500 дин.
(СЗС донаторска кутија)
391. Минимаркет Платичево /Србија/ - 12.100 дин.
(СЗС донаторска кутија)
392. СКЦ Обреновац /Србија/ - 15.690 дин.
(СЗС донаторска кутија)
393. Кариби /Кариби/ - $ 700
(за породицу Шпољар из Старе Пазове)
394. СТР Чип /Србија/ - 1.800 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
395. West gate, Фамилија запад /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
396. Инвалиди Нбгд /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
397. Кунг фу клуб Ип Ман Београд /Србија/ 7.000 дин. (за пројекат „Тројка из блока")
398. Стефан В. /Србија/ - 500 дин.
399. Стево М. /Србија/ - 1.000 дин.
400. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Богићевић из Нове Црње)
401. Никола Р. /Србија/ - 1.000 дин.
402. Драган Н. /Србија/ - 1.300 дин.
403. Урош П. /Србија/ - 1.500 дин.
404. Ненад С. /Србија/ - 2.000 дин.
405. СТР Пили 1 /Србија/ - 2.130 дин.
(СЗС донаторска кутија)
406. Адвокатска канцеларија
Базовић-Радивојевић /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
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407. Hot Food Plus /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
408. ДИС маркет /Србија/ - 7.760 дин.
(СЗС донаторска кутија)
409. СКГ д.о.о. /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
410. ТЦ Стадион /Србија/ - 24.970 дин.
(СЗС донаторска кутија)
411. ТЦ Авив Парк Звездара /Србија/ - 25.160 дин.
(СЗС донаторска кутија)
412. Миљана Б. /Србија/ - 41.000 дин.
413. Јелена Ж. М. /Србија/ - 44.770 дин.
(за породицу Вујасин из Бања Луке)
414. Анонимно /Шведска/ - 66 €
(за пројекте у Републици Српској)
415. Благоје Т. /Аустрија/ - 15 €
416. Весна М. /Аустралија/ - 50 €
(за пројекте у Републици Српској)
417. Саша Д. /САД/ - 50 €
418. Анонимно /Холандија/ - 20 €
419. Драшко Г. /САД/ - 20 €
(за пројекте у Републици Српској)
420. Јован М. /Србија/ - 1,27 €
421. Данијела Ш. /Канада/ - 10 €
422. Симке /САД/ - 20 €
423. Радан Ж. /САД/ - 50 €
(за породицу Николић код Братунца)
424. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
425. Светлана Ј. /Холандија/ - 25 €
(за породицу Бадњар код Фоче)
426. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
427. Јован С. /Немачка/ - 40 €
428. Fischer Transport KG /Аустрија/ - 150 €
(за пројекат „Тројка из блока")
429. Стеван П. /Немачка/ - 60 €
430. Пошаљите SZS на 81190 /Немачка/ - 104,33 €
431. Дејан И. /Швајцарска/ - 10 CHF
432. Ненад и Кристина А. /Швајцарска/ - 10 CHF
433. Никола А. /Швајцарска/ - 10 CHF
434. Марко А. /Швајцарска/ - 10 CHF
435. Сања и Петар А. /Швајцарска/ - 100 CHF
436. Хум. триатлон Теслић /Р. Српска/ - 340 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
437. Биљана Б. /САД/ - $ 15
438. Марта С. /Канада/ - $ 25
439. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25
440. Бојан Ј. /САД/ - $ 25
441. Срђан М. /САД/ - $ 25
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442. Анонимно /САД/ - $ 6
443. Abbvie /САД/ - $ 20
444. Mary W. /САД/ - $ 20
445. Nick J. /САД/ - $ 25
446. Виолет В. /САД/ - $ 25
447. Милорад Б. /САД/ - $ 40
448. Pepsico /САД/ - $ 43,64
449. Данијела Д. /САД/ - $ 60
450. АТ&Т /САД/ - $ 100,1
451. Сербфест у Вашингтону /САД/ - $ 650
452. Алекса А. /Швајцарска/ - 20 €
453. Александар и Нада Павлица /Канада/ $ 100 CAD
454. Блок гаража доо /Србија/ - 2.900 дин.
(СЗС донаторска кутија)
455. Кафе бар Пауза /Србија/ - 430 дин.
(СЗС донаторска кутија)
456. Давид М. /Србија/ - 500 дин.
457. Иван Б. /Србија/ - 1.033 дин.
458. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин.
459. Урош С. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Одобаша код Апатина)
460. The Rolling barrel pub /Србија/ - 3.400 дин.
(СЗС донаторска кутија)
461. Александар К. /Србија/ - 5.000 дин.
462. Недељко Б. /Србија/ - 7.000 дин.
463. Кладионица Олимп /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
464. Ресторан Цер /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
465. Унипрогрес /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
466. Ученици О.Ш. „Свети Сава" Косовска
Митровица /Србија/ - 19.100 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
467. P.S. Fashion design /Србија/ - 20.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
468. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 135.524 дин.
469. ПИП д.о.о. Нови Сад /Србија/ - 200.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
470. Јелена П. /Република Српска/ - 10 КМ
471. Наталија М. /Русија/ - 25 €
472. Иван И. /Италија/ - 30 €
473. Дејан Т. /Велика Британија/ - 10 €
(за породицу Одобаша код Апатина)
474. Анонимно /Велика Британија/ - 10 €
(за породицу Одобаша код Апатина)
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Списак СЗС
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475. Биљана Ц. /Канада/ - 15 €
(за породицу Одобаша код Апатина)
476. Ксенија Б. /САД/ - 100 €
(за породицу Одобаша код Апатина)
477. Анонимно /Велика Британија/ - 10 €
(за породицу Одобаша код Апатина)
478. Зоран П. /Аустралија/ - 30 €
479. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 €
480. Марко Ш. /Холандија/ - 10 €
481. Снежана С. /Немачка/ - 100 €
(за пројекте у Крајини)
482. Радости Моја /Немачка/ - 300 €
(пројекат за комби деци у Сребреници)
483. Дариа К. /Швајцарска/ - 10 CHF
484. Лара М. /Швајцарска/ - 20 CHF
485. Александар и Славица У. /Швајцарска/ - 20 CHF
486. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF
487. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF
488. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 30 CHF
489. Дејан Н. /Швајцарска/ - 50 CHF
490. Galaxy Digital Networks /САД/ - $ 1
491. PayPal Giving Fund /САД/ - $ 6,25
492. Ранко М. /САД/ - $ 25
493. Анкица Д. /САД/ - $ 25
494. Невена и Тихомир К. /САД/ - $ 100
495. Анонимно /Србија/ - 5 €
496. Зорица В. /Србија/ - 250 дин.
(за породицу Одобаша код Апатина)
497. Дарко П. /Србија/ - 500 дин.
498. ЈАЗИП /Србија/ - 676 дин.
499. Никола С. /Србија/ - 1.000 дин.
500. Невена М. /Србија/ - 1.900 дин.
(за породицу Миловановић код Обреновца)
501. Јелена Г. /Србија/ - 2.000 дин.
502. Михајло Ж. /Србија/ - 4.000 дин.
503. СЗР Јесењин /Србија/ - 4.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
504. Душан К. /Србија/ - 10.000 дин.
505. Кућа кобасица /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
506. Летач д.о.о. /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
507. Манастир Високи Дечани /Србија/ - 12.500 дин.
(пројекат за комби деци у Сребреници)
508. НАС Сви за Космет /Србија/ - 25.000 дин.
(пројекат за комби деци у Сребреници)
509. Хуманитарни турнир Тројка из блока
у Смедеревској Паланци /Србија/ - 27.090 дин.

Месечни извештај за мај 2017.

510. Хуманитарни турнир Тројка из блока
у Новом Саду /Србија/ - 58.189 дин. + 50 €
511. ТЦ Delta City /Србија/ - 66.660 дин.
(СЗС донаторска кутија)
512. Милош Б. /Аустралија/ - 7 €
(за породицу Одобаша код Апатина)
513. Рељан Д. /САД/ - 50 €
514. Иван Б. /Немачка/ - 10 €
515. Илија В. /САД/ - 10 €
(за породицу Одобаша код Апатина)
516. Анонимно /Шпанија/ - 30 €
517. Владимир Т. /Република Српска/ - 8 €
518. Станислав Р. /Република Српска/ - 4 €
519. Анонимно /САД/ - 50 €
(за пројекте у Републици Српској)
520. Вања П. /Србија/ - 30 €
521. Срђан Л. /Шведска/ - 100 €
522. Андреј У. /Аустралија/ - 12,73 €
523. Иван Ђ. /Аустрија/ - 5 €
524. Томислав Л. /САД/ - 0,62 €
525. Анонимно /Аустрија/ - 60 €
526. Горан К. /Немачка/ - 5 €
527. Mira D. /Немачка/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
528. Сергеј Ч. /Швајцарска/ - 20 CHF
529. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF
530. Њ. В. 99 /Швајцарска/ - 50 CHF
531. Александар Л. /Швајцарска/ - 100 CHF
532. Сања Т. /САД/ - $ 25
533. Здравко Д. /САД/ - $ 30
534. Наталија В. /САД/ - $ 20
(за породицу Одобаша код Апатина)
535. Драгиша С. /САД/ - $ 20
536. Бошко Ж. /САД/ - $ 30
(за породицу Одобаша код Апатина)
537. Марко С. /САД/ - $ 50
(за породицу Одобаша код Апатина)
538. Емилија В. /САД/ - $ 20
539. Анонимно /САД/ - $ 5
(за пројекте у Крајини)
540. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50
541. Српско Сабрање Баштионик /Р. Српска/ 100 КМ
542. Милош Д. /Србија/ - 300 дин.
543. Предраг О. /Србија/ - 500 дин.
544. Ненад Л. /Србија/ - 1.000 дин.
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545. ОШ Азања "Радомир Лазић" /Србија/ - 1.272
дин. (за пројекат „Тројка из блока")
546. Анонимно /Србија/ - 2.000 дин.
547. Промоција пројекта Тројка из блока на
Данима спорта /Србија/ - 3.700 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
548. Александар Г. /Србија/ - 5.000 дин.
549. Агенција Крупа /Србија/ - 6.130 дин.
550. Наша тврђава /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
551. Сувенир шоп /Србија/ - 9.750 дин.
(СЗС донаторска кутија)
552. Матић-2003 д.о.о. /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
553. Elit inox д.о.о. /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
554. Ib trade д.о.о. /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
555. Дизел центар и трговина
Милићевић /Србија/ - 12.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
556. Тригема д.о.о. /Србија/ - 14.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
557. Maybach international group /Србија/ 50.000 дин. (за пројекат „Тројка из блока")
558. Телеком - СМС 7763 /Србија/ - 210.000 дин.
559. Књижара Галерија ризница /Р. Српска/ - 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
560. Предраг П. /Црна Гора/ - 0,40 €
561. Дејан М. /Немачка/ - 15 €
(пројекти на Косову и Метохији)
562. Александрa и Бранко Б. /Слованија/ - 10 €
563. Michael D. /Аустрија/ - 12 €
564. 1389 streetwear /Аустрија/ - 50 €
(за пројекат „Тројка из блока")
565. Nino's Berber Shop /Аустрија/ - 70 €
(за пројекат „Тројка из блока")
566. Club Bodytec /Аустрија/ - 100 €
(за пројекат „Тројка из блока")
567. Cafe Lav /Аустрија/ - 100 €
(за пројекат „Тројка из блока")
568. Представништво Републике Српске
у Аустрији /Аустрија/ - 300 €
(за пројекат „Тројка из блока")
569. Др Бранислав П. /Немачка/ - 10 €
570. Братислав С. /Швајцарска/ - 5 CHF
571. Невена Ш. /Швајцарска/ - 5 CHF
572. Небојша Л. /Швајцарска/ - 5 CHF
573. Гордана К. Ј. /Швајцарска/ - 5 CHF

Месечни извештај за мај 2017.

574. Милош М. /Швајцарска/ - 10 CHF
575. В.А.М. 99 /Швајцарска/ - 25 CHF
576. Н.Т. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF
577. Породица Деветак /Швајцарска/ - 40 CHF
578. A.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
579. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF
(за пројекте на Косову и Метохији и Р. Српској)
580. Protax GMBH /Швајцарска/ - 50 CHF
581. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF
582. Јованче Т. /Швајцарска/ - 100 CHF
583. Stauffacker-Auto-Ristic /Швајцарска/ - 200 CHF
(за пројекат „Тројка из блока")
584. Бранкица П. /САД/ - $ 25
585. Александар Т. /Канада/ - $ 25
586. Душица С. /САД/ - $ 30
(за породицу Одобаша код Апатина)
587. Ранко М. /САД/ - $ 100
588. Зоран М. /САД/ - $ 100
589. Хуманитарни турнир Тројка из блока
у Њујорку /САД/ - $ 2.422
590. Анонимно /Србија/ - 6.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
591. Школица спорта Каспер /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
592. Биро за пројектовање инжињеринг и изградњу
Хидрокон-Бим /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
593. Хипократ 1 /Србија/ - 12.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
594. Бранислав В. /Србија/ - 12.800 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
595. Oгњен К. /Република Српска/ - 15 €
(за породицу Лаловић из И. Сарајева)
596. Бојан С. /САД/ - 30 €
(за породицу Вујасин из Бања Луке)
597. Бојан С. /САД/ - 30 €
(за породицу Николић код Братунца)
598. Немања Н. - 100 €
599. Сербоси из Калгарија /Канада/ - $ 110 CAD
600. Р.М. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF
УКУПНО ДОНАЦИЈА У МАЈУ: 48.692€
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за мај 2017. године
Србија
РСД
Почетно стање – 30.04.
4.453.343
Примљене донације
2.621.071
Трошкови донација
0
Донирана средства
-2.751.720
Помоћ за породицу Јовановић-Јанковић, Кладово - израда и уградња столарије, грађ.материјал
-712.850
Помоћ за породицу Врачар, Панчева - машина за вез
-387.499
Помоћ за породицу Трајковић, КиМ - електрични шпорет, моторна тестера, ормар и лавабо
-155.000
Помоћ за породицу Симић, Шарбан - бела техника, материјал за водовод и канализацију
-150.117
Помоћ за породицу Илић, Земун - материјал за купатило
-106.691
Помоћ за породицу Љиљак, Гроцка - материјал за изолацију куће и достава, кухињски елементи
-92.327
Помоћ за породицу Страјнић, Каћ - прикључак за канализацију, кревет на спрат и ормар
-86.488
Помоћ за породицу Миловановић, Обреновац - двокрилни прозор и материјал за кућу
-84.561
Помоћ за породицу Богићевић, Александровац - машина за производњу брикета (I део)
-62.300
Помоћ за породицу Стојановић, Грачаница, КиМ - 5 јарића
-61.540
Помоћ за породицу Денић, Горњи Кусац, КиМ - 5 јарића
-61.540
Помоћ за породицу Живић, Бољевце, КиМ - 5 јарића
-61.540
Помоћ за породицу Митић Н,, Одевце, КиМ - 5 јарића
-61.540
Помоћ за породицу Митић Г., Одевце, КиМ - 5 јарића
-61.540
Помоћ за породицу Стојковић, Зебинац, КиМ - 5 јарића
-61.540
Помоћ за породицу Танасијевић, Штрпце, КиМ - 5 јарића
-61.540
Помоћ за породицу Ђурић, Бадовац, КиМ - 5 јарића
-61.540
Помоћ за породицу Васић, Доморовце, КиМ - 5 јарића
-61.540
Помоћ за породицу Костадиновић, Горње Кормиљане, КиМ - 5 јарића
-61.540
Помоћ за породицу Ђекић, Грачаница, КиМ - 5 јарића
-61.540
Помоћ за породицу Маниташевић, Велика Хоча, КиМ - 5 јарића
-61.540
Помоћ за породицу Симић, Пасјан, КиМ - 5 јарића
-61.520
Помоћ за породицу Кранитић, Омољица - застакљивање прозора и материјал за уређење соба
-46.522
Помоћ за породицу Миловановић, Лозница - израда степеништа на кући
-43.100
Помоћ за породицу Миловановић, Обреновац - грађевински и електро материјал
-24.265
Oперативни трошкови
-1.348.029
Штампање СЗС годишњих извештаја
-371.525
Израда мањих донаторских кутија за потребе прикупљања донација
-122.760
Трошкови горива за посете социјално угроженим породицама и хум. турнирима Тројка из блока -100.000
Трошкови организовања СЗС славе у Београду
-50.000
Трошкови турнира Тројка из блока у Косовској Митровици
-22.289
Трошкови пута по Републици Српској због организовања хуманитарних турнира Тројка из блока -19.704
Набавка коверата за слање годишњих СЗС извештаја
-15.936
Штампање рекламних мајица за хум. утакмицу Кош за срећу Тројка из блока у Новом Саду
-11.760
Трошкови израде застава за турнире Тројка из блока
-10.800
Трошкови турнира Тројка из блока у Новом Саду
-10.670
Пехари и медаље за хум. турнире Тројка из блока у Линцу, Бања Луци, пикадо Рума, Деца за децу -9.504
Промотивни СЗС трошкови, израда СЗС налепница за донаторске кутије
-8.400
Трошкови обиласка породице Гачић код Приједора у Републици Српској
-8.348
Израда пехара и медаља за хум. турнире Тројка из блока у КМ, НБГ, СП, НС и ЧА
-8.303
Трошкови израде застава за турнире Тројка из блока
-6.300
Озвучење за хум. турнире Тројка из блока у насељу Јерковић
-5.550
Озвучење за хум. турнире Тројка из блока у НБГ блоку 30
-5.550
Озвучење за хум. турнир Тројка из блока у Смедеревској Паланци
-5.550
Трошкови урамљивања захвалница за спонзоре хум. турнира Тројка из блока у С. Паланци
-4.860
Оперативни трошкови хуманитарног пројекта Тројка из блока
-4.852
Трошкови израде застава за турнире Тројка из блока
-4.500
Трошкови турнира Тројка из блока у насељу Јерковић
-4.176
Трошкови путарина у Србији, приликом обиласка породица
-3.400
Штампање писма за донаторе уз СЗС годишње извештаје
-3.200
Ситан рекламни материјал за потребе СЗС канцеларије у Београду
-2.860
Трошкови турнира Тројка из блока у НБГ блоку 30
-2.500
Трошкови турнира Тројка из блока у Смедеревској Паланци
-2.400
Израда пехара и медаља за хум. триатлон Тројка из блока у Новом Саду
-1.809
Израда пехара и медаља за хум. бир понг Тројка из блока у Београду
-1.809
Трошкови урамљивања захвалница за спонзоре хум. турнира Тројка из блока у Лозници
-1.800
Трошкови добијања CIP записа за годишњи извештај СЗС
-1.200
Трошкови хуманитарног дружења у Ослу
Трошкови израде мајци за потребе СЗС у Америци
Трошкови организовања палачинка журке у Мисисаги
Трошкови организовања разговора о доброчинству у Лозани и Цириху
Трошкови обиласка породица по Републици Српској
Трошкови организовања турнира Тројка из блока у Теслићу - промо материјал
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
-2.667
Трошкови плата запослених
-235.000
Обавезни намети државе на плате запослених
-140.969
Трошкови закупа канцеларија
-25.000
Трошкови књиговодства у Србији
-12.300
Трошкови закупа магацина у Београду
-40.000
Трошкови комуналија канцеларије у Београду
-13.383
Административни трошкови канцеларије у Београду и Новом Саду
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Наканада за коришћење Skrill платформе
Наканада за коришћење ЕПС платформе
Трошкови набавке канцеларијског материјала и компјутера за канцеларију у Београду
-46.395
Трошкови сервера за слање електронске поште, домена и хостинга
Трошкови СЗС организације ван Србије
Трошкови СМС сервиса
Трошкови маркетинга
Интерни трансфери новца
958.618
Трансфер новца из Канаде у Републику Српску
Трансфер новца из Канаде у Србију
958.618
Крајње стање – 31.05.
3.933.284

Месечни извештај за мај 2017.

Република
Швајцарска Немачка
Српска
ЕУР
КМ
ЦХФ
ЕУР
1.654
21.736
20.659
659
1
1.390
2.693
1.514
0
0
0
0
-157
0
0

Црна Гора

УСД
7.554
6.097
-68
0

ЦАД
17.413
14.730
0
0

НОК
5.266
2.450
0
0

Аустрија и
остале
ЕУР
19.322
8.303
-195
0

-3.644

-1.346

-473

-1.138

САД

Канада Норвешка

-157

-67

-824

-702

-48

-428
-2.420
-1.158
-698

-11

-415
-122
-15
-200
-73

-4

-19

-14

-129

-45

-1.200

-72
-20
-1
-10
-56

-73
-60

-30
0

13.054
13.054

0

0

0

1.587

35.199

22.650

2.125

9.939

-22.150
-10.350
-11.800
8.647

0

-971
0

7.243

26.292
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација у %)

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

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
213
114
67
51
50
34

Месечни извештај за мај 2017.

Република Српска
Холандија
Аустралија
Норвешка
Велика Британија
Остале државе
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12
11
7
5
13

75

Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2017. години

Број примљених донација у 2017. години

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

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

Месечни извештај за мај 2017.
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Могућности
донирања СЗС

Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ
породицама којима смо средства наменили.
7. Рачун у Републици Српској:
Бр. рачуна: 56201281300241-58,
Девизни: IBAN: BA39 5620 1281 3002 5031
SWIFT: RAZBBA22
Customer: Srbi za Srbe, NLB Razvojna banka,
Dobroslava Jevđevića, Pale 71420

1. Путем PayPal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com
2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro):
www.srbizasrbe.net/donacije
3. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com

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

4. Донирање путем смс порука:
- пошаљите поруку na 7763 (у Србији)
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој)
- пошаљите SZS 15 на 339 (у Швајцарској)
5. Рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71 Banca Intesa, Београд
Девизни: IBAN: RS35 1600 0508 0002 3812 69
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia
5. Рачун у Швајцарској:
Swiss post, Konto: 61-335679-5, BIC: 9000
IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss

9. Рачун у Црној Гори:
Бр. рачуна: 510-91548-03
Девизни: IBAN ME25 5100 0000 0009 1548 03
SWIFT: CKBCMEPG
Customer: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Bank: Crnogorska Komercijalna banka
10. Рачун у Норвешкој:
DNB Bank Бр. рачуна: 1503 83 80483
IBAN: NO92 1503 8380 483
SWIFT: DNBANOKKXXX
Customer: Humanitær organisasjon Serbere for
Serbere
11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com

6. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339 BLZ: 32000
IBAN: АT97 3200 0000 1036 4339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. Für. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe

Месечни извештај за мај 2017.

Хуманитарна организација Срби за Србе

78

„Отаџбина“ – Ђура Јакшић
И овај камен, земље Србије,
Што претећ сунцу дере кроз облак,
Суморног чела мрачним борама,
О вековечности прича далекој,
Показујући немом мимиком
Образа свога бразде далеке.
Векова тавних то су трагови,
Те црне боре, мрачне пећине,
А камен овај, ко пирамида,
Што се из праха диже у небо,
Костију кршних то је гомила,
Што су у борби против душмана,
Дедови твоји вољно слагали,
лепећи крвљу срца рођеног
мишица својих костију сломљене –
да унуцима спреме бусију,
оклен ће некад смело презирућ
душмана чекат чете грабљиве...

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 мај 2017.
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