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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

            Током маја месеца пријатељи и поштоваоци 
наше организације окупљали су се широм света на 
најразличитијим окупљањима, а најчешће под 
покровитељством пројекта Тројка из блока. 
Настављено је са информативним посетама 
породицама у Србији и Републици Српској, које ће 
бити у плану за помоћ до краја године. Завршен је 
први део Васкршње акције у Крајини, а учествовали 
смо и у отварању нове фарме свиња на Косову и 
Метохији. 
 
 Што се тиче информативних обилазака 
породица које су у плану за помоћ током године, 
посећене су три породице на подручју Републике 
Српске, једна на подручју Федерације БиХ и чак 
девет на подручју Србије. У Српској смо посетили 
прво породицу Станишић из места Божићи са петоро 
деце, затим Тешиће из Теслића са четворо деце и 
самохрану мајку породице Ступар из Лакташа са 
троје деце и унучетом. У Федерацији БиХ смо 
посетили Удовичиће са троје деце. Највећи број 
посета одрадили смо на ширем подручју Србије. 
Редом смо посећивали породице Дробњак из 
Пријепоља самохрану мајку са четворо деце, 
Виторовиће из Нове Вароши такође са четворо деце, 
затим још једну самохрану мајку која има чак 
шесторо деце, у питању је породица Илић из Чачка. 
Стојановиће из Алексинца са троје деце смо 
посетили средином месеца, након њих посећени су 
Потићи из Пирота са четворо деце, онда самохраног 
оца Тотића из Врања са троје деце, затим Нешићи из 
Владичиног Хана са десеторо деце, самохрана мајка 
Голубића са троје деце из Угриноваца, породица 
Рудић из Земун поља са четворо деце и још једна 
породица са четворо деце, овај пут у питању су били 
Симеуновићи из Нове Вароши. 
 
 Паралелно са посетама породицама, успели 
смо да завршимо први део традиционалне Васкршње 
акције у Крајини, где смо успешно организовали 
испоруку помоћи за тринаест породица у укупној 
вредности од 20.000€.  
 Наши пријатељи из организације „Мајка 9 
Југовића“ и народних кухиња, отворили су нову 
фарму свиња на Косову и Метохији. Наша 

организација је учествовала са 360.000 динара у 
склопу овог пројекта. 
             Пикада, Тројке, вишебоји и остала окупљања 
широм Србије и света допринела су да на рачун 
организације стигну значајна средства за преко 
потребне текуће активности и планове које имамо за 
помоћ десетинама породица. Oд активности у 
Српској издвајамо прво Триатлон из блока у 
Требињу где је прикупљено 226,70км, затим на 
Журци из блока пристигло је 1.018км и на крају на 
Пикаду из блока у Брчком прикупљено је 810км. 
Што се тиче окупљања по Европи, редом су 
организована следећа окупљања: Пикадо из блока у 
Грацу - прикупљено 353,50€, Сони плејстејшн 
турнир у Ројтлингену у Немачкој - прикупљено 340€, 
Првомајско дружење у Ахену у Немачкој – 
прикупљено 1.725€, Палачинка дружење у Лозани 
Швајцарска – прикупљено 570цхф, такође у 
Швајцарској у Цириху на Пикаду из блока – 
прикупљено 260цхф и на крају на Тројци из блока у 
Ставангеру у Норвешкој – прикупљено је 17.130 нрк.  
На другом континенту у далекој Канади, бележимо 
још једно лепо палачинка окупљање у Мисисаги, где 
смо скупили 8.105,45$.   
 
 У Србији је такође било занимљиво на 
разнораним манифестацијама. У Шапцу на Пикаду 
из блока и ПЕС-у из блока прикупљено је 15.900 
односно 7.180 дин. У Сремској Митровици на првом 
дешавању овог типа Бенчу из блока, прикупљено је 
12.040 дин. У Новом Саду је прикупљено 6.900 дин 
на Караокама из блока. На Вишебоју из блока на 
Видиковцу прикупљено је 15.125 дин, затим на још 
једном Вишебоју овај пут на Вождовцу прикупљено 
је 25.240 дин, у истом крају града на Фуци из блока и 
ПЕС-у и Пикаду донирано је 36.250 односно 15.000 
дин. Одржано је и пет изворних Тројка из блока 
окупљања, на Миљаковцу, у Обреновцу, Земуну, 
Вождовцу и на Тргу. Најуспешније је било у Земуну 
са прикупљених 479.095 дин, па на Миљаковцу где је 
прикупљено 419.198 дин, затим на Вождовцу 340.695 
дин, у Обреновцу је прикупљено 140.190 дин и на 
крају на Тргу републике скупили смо 34.680 дин.  
Истакли би још једно занимљиво и масовно дружење 
на хуманитарној журци у Градској кафани, где је уз 
подршку познатих естрадних уметника и уз добар  
Још једно окупљање светских размера имали смо 12. 
маја. Наравно у питању је била слава организације 

Писмо 

донаторима 

Писмо 

донаторима 
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Св. Василије Острошки, која је достојно 
прослављена на више континената. 
 Из месеца у месец бележимо све већи број 
активности, како оних које се тичу конкретне помоћи 
угроженима, тако и оне које имају за циљ 
прикупљање неопходних средстава и промоцију 
организације широј популацији. Свака од наведених 
активности чини део ове велике хуманитарне 
машинерије, која тежи томе да српској дечици 
омогући мирније и срећније детињство. Позивамо 
вас да узмете учешће у овој нашој неравноправној 
борби коју водимо, јер ће борба бити непрестана и 
морамо истрајати. 
 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Писмо 

донаторима 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су породицу Крстић која живи у 
Љубовији. Отац Милан и мајка Сњежана подижу 
четворо деце. Валентина има 20 година, Ружица 
има 12, Милица 10 година и малa Василијa која има 
5 година и болује од ретке и тешке болести – 
синдрома кратког црева. 
 

 
 
Василија је рођена са јако малим шансама да 
преживи али уз велику борбу својих родитеља и 
Божију помоћ она данас изгледа као јако живахно и 
срећно дете. Њена исхрана је јако строга и барем 3-4 
пута месечно мора да иде у болницу због падања у 
кому и напада које има. 
 
Кртићи живе од повремених послова које отац 
Милан обавља у Лазаревцу и туђе неге које добијају 
за Василију, а како им месечно за Васлилијине 
лекове одлази преко 30.000 динара, тренутна 
примања нису довољна да пор одица Крстић живи 
нормалним животом.  

Х.О. Срби за Србе је скромно ову породицу помогла 
2014. године куповином лежаја и како нам сама 
породица каже и он им је пуно значио пошто зими 
због слабог грејања и лоше изолације сви зими 
спавају у једној соби. 
 

 
 

Вредни родитељи гаје малину и купину, држе стоку 
и свакодневно се боре како би малој Василији 
обезбедили све потребно за нормалан живот, као и да 
осталој деци обезбеде нормалне услове за нормално 
одрастање. Највећи проблем им у томе прави лоше 
купатило које се налази у делу куће који се урушава 
и које због јако лоше изолације морају лети да 
догревају клима уређајем, јер им се неретко дешава 
да им заледе све цеви и да данима немају воде. 
 

 
 

Позивамо све донаторе СРБИ ЗА СРБЕ да својим 
донацијама сви заједно побољшамо услове живота у 
којима живе Крстићи, а посебно малој Василији која 
својим ведрим духом и осмехом сваким даном даје 
невероватну снагу својим родитељима и сестрама. 

СЗС у посети 

код Крстића 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе наставили су акцију обиласка породица са 
четворо и више деце, међу којима смо посетили и 
петочлану породицу Дробњак из Пријепоља. Након 
очеве смрти 2007. године, деца Александар (21), 
Крстина (20), Карађорђе (15) и најмлађи син 
Стефан (13) права су подршка својој мајци Биљани 
и заједно се боре да створе нормалне услове за 
живот. 
 

 
 

Током упознавања са просторијама дома породице 
Дробњак, увидели смо да су услови у којима живе 
изузетно тешки. Поред крова који прокишњава у 
једном делу куће, прати га и лоше стање оџака што 
проузрокује црне зидове. И подови су у јако лошем 
стању. Дробњаци су власници само горњег дела 
куће. 
 

Поред куће, породица има и помоћни објекат у којем 
су држали живину, али су због негодовања комшије 
морали да обуставе узгајање истих.  

Поседују и мало земље коју су претворили у башту. 
Од сигурних примања имају породичну очеву 
пензију и дечији додатак. Изузетно вредни и 
пожртвовани синови Александар и Карађорђе се на 
све начине боре да зараде додатна средства и 
прехране породицу, па зато извлаче дрва из шуме и 
продају их. 
 

 
 

 
 

Током разговора између чланова наше организације 
и чланова породице Дробњак, сусрели смо се са 
невероватним борбеним духом, вољом и жељом да 
себи обезбеде боље услове за живот. Хуманитарна 
организација Срби за Србе ће у наредном периоду 
покушати да им обезбеди нешто од неопходне 
помоћи у виду веш машине, фрижидера, замене 
крова и подова, зидања оџака, постављања столарије 
и спровођења унутрашњих радова. Вредној браћи 
Александру и Карађорђу би пуно значила и моторна 
тестера. 
 

Позивамо све људе добре воље да подрже рад наше 
организације и помогну акцију за породицу 
Дробњак! 

СЗС посетили 

Дробњаке 
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Породица Станишић живи у селу Божићи 10 
километара од Милића. У малој кућици са својим 
породицама живе браћа Зоран и Раде. Кућу и мало 
окућнице су наслиједили од оца. У једној половици 
живи Зоран са супругом Надом, кћерком Дајаном 
(10 година), синовима Данијелом (8 година), 
Александром (7 година), Дејаном (5 година), 
Драганом (2 године) и мајком Невенком. 
 

 
 

У двије мале просторије једу, спавају и надају се 
бољој сутрашњици. У кухињи на једном каучу спава 
Дајана са баком. У другој  просторији на једном 
каучу спавају остало четверо дјеце а родитељи на 
другом каучу. Кућа се почела обрушавати на једном 
ћошку гдје су покушали камењем то зауставити али 
сваког трена се може десити катастрофа. 
 

До села Божићи води дијелом кроз шуму вијугави 
макадамски пут. До Станишића нема прилаза 
аутомобилима. Мала „козија“ стазица са пута силази 
до њихове куће и то је једини начин како им се може 
прићи. Зоран ради код приватника у пилани.  

Није пријављен, а плата му је 450-500 КМ. Поред 
тога Нада има дјечији доплатак у износу од 140 КМ. 
Бака иде у оближње мјесто (Дервента) и помаже 
старијим особама за накнаду. То су им једина 
примања са којима требају нахранити, обући дјецу и 
опремити школарце за школу. 
 

 
 

Кућу не могу поправљати или дограђивати јер 
једноставно не могу материјал довући до куће. 
Немају пута. Једино шта им је преостало је да купе 
негдје плац и праве кућу.  
Зоран је у том правцу размишљао и нашао плац од 
700 м2 за 3 000 КМ за који би дигао кредит али о 
градњи у том случају нема говора јер новца за тако 
нешто нема. 
 

 
 

Пошто су им дјеца већа Срђана успијева помоћи 
супругу али све раде ручно. На себи носе сијено за 
краву коју имају и сточну храну прасићима. Успјели 
су и мало поправити свој дио куће.  

СЗС посетили 

Станишиће 
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Када би могли купити мотокултиватор са којим би 
радили другима они би ту малу рушевну кућицу 
поправили. Са мотокултиватором би довлачили 
неопходни материјал. Ако би Зоран са породицом 
ријешио свој стамбени проблем њима би та кућица 
била довољна док дјеца не порасту и оду својим 
путем. 
 

 
 

Своје земље немају али могу доста тога узети у закуп 
а обоје су јако вриједни и већ им дјеца помало 
помажу. Раде се придружује Зорану и иако је 
свјестан да је брату хитније ипак моли да се и 
његовој дјеци помогне јер кућица пропада а тражити 
да и њему неко ријеши стамбено питање не долази у 
обзир. Он зна да он то сам може зарадити само када 
би имао чиме. Двије породице требају нашу помоћ 
да стану на ноге и створе својој дјеци услове за 
живот који доликују сваком дјетету. 
 

 
 

 
 

Родитељи се труде, али проблема је превише. Када 
бисмо им макар један олакшали, Зорану и његовој 
породици дом обезбједили а Раду мотокултиватор, 
они би даље сами наставили. Помозимо малим 
Станишићима тако што ћемо им родитељима 
највећи проблем ријешити. 
 

 

СЗС посетили 

Станишиће 
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Средином априла чланови Хуманитарне 
организације Срби за Србе посетили су село Доња 
Бела Река надомак Нове Вароши где живи 
шесточлана породица Виторовић. Отац Милијан, 
мајка Љиљана и њихова деца Милош (17), 
Милутин (15) и близанци Милан и Милица (5) 
дочекали су нас у омањој, старој и трошној кући која 
им је постала једини кров над главом након што им 
је 2016. године изгорела кућа због, како су нам 
објаснили, проблема са инсталацијама. 
 

 
 

Иако смештени у идиличним планинским 
пределима, бајка врло брзо прелази у реалност где се 
двоје храбрих и вредних родитеља свакодневно боре 
за своје четворо деце и њихово боље сутра, трудећи 
се да им обезбеде што квалитетније услове за 
одрастање, услове који би требало да буду саставни 
део сваког домаћинства у 21. веку. 
 
Главни извор прихода овој породици је очево 
надничење које се смањило због проблема са кичмом 
који су настали након несреће са трактором коју су 
Милијан и старији син Милош имали прошле 
године, где је Милош једва преживео.  

Породица Виторивић је ускраћена за социјалну 
помоћ, па је једина олакшица дечији додатак. Такође, 
од користи им је и мали део обрадивог земљишта, 
као и стока коју држе. 
 

 
 

Кроз разговор са Милијаном и Љиљаном сазнали смо 
да оно што је породици приоритет у овом тренутку 
јесте изградња и опремање спрата на већ постојећој 
плочи како би Милош, Милутин, Милан и Милица 
могли комотније да живе и стасају у квалитетне 
људе. Старији синови спавају у креветима који су у 
катастрофалном стању, а што се купатила тиче имају 
само туш у старој кући. Милош је радним данима у 
школи у Ужицу, а кући долази викендом. С обзиром 
да имају услове, и проширење сточног фонда би им 
било од великог значаја. 
 

Надамо се да смо успели колико-толико да 
приближимо причу ове породице, као и да ћемо 
заједничким снагама успети да им помогнемо и дамо 
подстрек за даљи рад и труд. Позивамо све људе 
добре воље да се прикључе Хуманитарној 
организацији Срби за Србе у борби против 
сиромаштва. 
 

 

СЗС посетили 

Виторовиће 
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Да богатство и сиромаштво могу да живе под једним 
кровом представници Хуманитарне организације 
Срби за Србе уверили су се током посете породици 
Илић која се налази малтене у самом центру Чачка.  
 
Млада и вредна самохрана мама Горица се свом 
снагом и са еланом бори за своју децу, Давида (12), 
близанце Илију и Николу (10), Будимира (8), 
Бобана (4) и Зорану стару 6 месеци. Дечија граја и 
осмеси испуњавају овај скромни дом упркос 
немаштини у којој одрастају. 
 

 
 

Кућа у којој живе и одрастају ова деца заправо је 
дрвена барака, а унутрашњост је такође у веома 
оскудном и лошем стању.  
 
Ипак, оно што овој породици представља ветар у 
леђа у борби против сиромаштва јесте социјална 
помоћ као и дечији додатак, али нажалост ни то не 
успева увек да подмири основне дечије потребе и 
омогући им да уживају у детињству. 

 
 

Троје деце спава на једном кревету. Затим, нешто 
што је незамисливо данас у 21. веку је да једно 
домаћинство, поготову са толико деце, укључујући и 
бебу, нема фрижидер, а шпорет једва да врши неку 
функцију. 
 

 
 

Кроз разговор са Горицом дошли смо до закључка да 
је овој седмочланој и, упркос недаћама, ведрој 
породици на првом месту потребно сређивање куће, 
односно постављање фасаде, као и набавка 
намештаја и беле технике. Кров им такође 
представља проблем јер прокишњава. 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе пред себе је 
поставила још један задатак да заједничким снагама 
Горици и њеној деци обезбедимо да се јаче и лепше 
смеју и да што безбрижније и здравије одрастају.  
 
Донирајте колико можете! 

СЗС код 

Илића у Чачку 
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Настављају се посјете породицама у Републици 
Српској, а следећа породица коју смо посјетили је 
породица Ступар из мјеста Слатина код Лакташа. 
Самохрана мајка Биљана подиже своје троје дјеце: 
Викторију (17), Славка (10) и Вукашина (4). 
Будући да је Биљанина кћерка Викторија као 
малољетна добила дијете - бебу Зорана (1) и да је 
беба такође додијељена Биљани као старатељу, 
можемо слободно рећи да се Биљана сама стара о 
своје четворо дјеце. 
 

 
 

Мајка Биљана се дуго година бавила 
угоститељством и зарађивала чистећи станове, 
међутим таква тешка борба мајке за дјецу је 
нажалост оставила данак, па се Биљана тренутно 
креће отежано уз помоћ штаке, без могућности да 
ишта ради, а ускоро је очекује и операција леђа. 
 

Једина примања која породица тренутно 
остварује су 105 КМ дјечијег и 70 КМ 
материнског додатка. 

 
 

Прије неколико година Биљана је започела градити 
кућу на породичном имању у мјесту Слатина које се 
налази 15-ак километара удаљено од Лакташа, 

међутим због недостатка средстава кућа још 
увијек није завршена, а породица тренутно живи 
у Лакташима као подстанари. Такође, на имању 
породица узгаја овце и кокошке, а ускоро планирају 
и да засаде башту. 
 

Обзиром да би породица ускоро требала да се исели 
из куће у којој тренутно живе, планирана помоћ 
наше организације иде у правцу завршетка радова 
на започетој породичној кући и што скоријег 
усељења породице у исту. Од преосталих радова 
остало је сређивање купатила и подова у собама, 
као и израда кухиње, а за које средства, и поред 
великог труда и залагања, мајка Биљана није 
успјела да обезбиједи. 
 

 
 
Како би помогли још једну породицу и обезбиједили 
им дом позивамо све донаторе наше организације 
да се укључе и у ову акцију прикупљања 
средстава. Наша мало некоме значи много. 

СЗС код  

Ступара 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
посетили су четворочлану породицу Тотић, која 
живи у Врању. Породицу Тотић, чине самохрани 
отац Горан и деца Урош (15), Милица (11) и 
Марко (8). Услови у којима живи породица Тотић су 
катастрофални. 
 

 
 

Стан се налази на последњем спрату оронуле 
зграде, где је кров у толико лошем стању да 
плафон у стану Тотића изледа као да ће сваког 
тренутку да се сруши. Изнад кревета су чак 
поставили шатроско крило како делови плафона 
не би падали на њих док спавају. 
 
Додатан проблем што се тиче самог крова је да услед 
лошег стања пропушта воду, па су плафони толико 
натопљени водом, да се готово кроз цео стан осећа 
јак мирис влаге. Станари зграде су писали локалним 
и државним властима, да им помогну да реше 
проблем, али до сада им нико није помогао. 

 
 

 
 

Што се тиче покућства Тотићима фали готово све. 
Дотрајали намештај, пропала столарија, разбијени 
прозори, купатило које скоро да није у функцији, 
дотрајала пећ на дрва, кварцна пећ која не ради, без 
фрижидера и проблемима са водоводним цевима, па 
Тотићи воду имају једино у купатилу. 
 

 

СЗС посетили 

Тотиће 
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Такође, Тотићима фале регали и полице па су им 
готово све ствари наслагане на поду. Отац Горан, 
иначе ратни ветеран, се веома тешко креће, јер му је 
потребна операција, коју он одлаже због недостатка 
новца, тако да није способан да ради. Породица 
Тотић живи од социјалне помоћи и једног дечијег 
додатка. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Oвим путем позивамо све наше донаторе, да 
сходно својим могућностима подржите рад наше 
организације и помогнете породици Тотић! 

 

СЗС посетили 

Тотиће 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе из Републике Српске посјетили су и 
шесточлану породицу Тешић из Теслића. Породицу 
Тешић чине отац породице Бранко (50) и мајка 
Весна (44) и њихове четири кћерке Слађана (22), 
Биљана (19), Сара (10) и најмлађа Теодора (6). 
 
Тешићи су прије неколико година започели 
градњу породичне куће на свом имању у Теслићу, 
међутим од исте су морали да одустану због 
недостатка средстава и тренутно живе са 
Бранковим родитељима у заједничкој кући. 
 

 
 

Главни разлог због кога су стали са радовима на 
кући је што су прије неколико година започели са 
прављењем малињака и производњом малина 
који се у то вријеме чинио као уносан посао са којим 
би породица могла да обезбиједи додатна средства. 
 
Малињак су успјели да направе у шта смо се и 
увјерили приликом наше посјете, међтим лоше 
откупне цијене малина задњих година су 

поквариле планове па да би колико-толико 
одржали производњу малина у животу породица 
је морала да се додатно и задужи. 
 

 
 

 
 
Главни приход у породици остварује отац породице 
Бранко који ради у Дому здравља у Теслићу. 
Такође, породица поред куће узгаја башту, а држе 
још и свиње и кокоши. 
 

 

СЗС у посети 

Тешићима 
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Тренутно најпотребнија помоћ породици би 
свакако било обезбјеђивање грађевинског 
материјала и столарије како би породица могла 
да заврши један спрат и да усели у кућу, а 
процјењена вриједност материјала је између осам и 
десет хиљада конвертибилних марака. 
 
Обзиром да је досадашње радове на кући Бранко 
радио углавном сам, тако је и од наше организације 
тражио само материјал, а он би се обавезао да 
заврши све остале радове како би могли да се 
уселе. 
 

 
 
Породица Тешић је још једна од породица која 
својим радом успјева да одоли тешким временима 
и да поред тога гради и ствара боље услове за своју 
дјецу, међутим недостатак средстава кочи њихове 
планове. Кућа коју су започели, башта и велики 
малињак који одржавају и који се простире на 2.200 
м2 доказују да се ради о изузетно вриједној 
породици.  
 
 

 

Такође, дјеца доста помажу родитељима, а поред 
Слађане која је тренутно на факултету и Биљана се 
спрема да наредне године упише факултет и стога је 
сада ред на нама да помогнемо и овој породици. 
 

 
 
После више него успјешне прошлогодишње акције 
помоћи породици Милић у којој су Теслићани 
положили испит из хуманости, то не сумњамо да ће 
се и овај пут одазвати у великом броју да опет 
помогну својим суграђанима. Овим путем позивамо 
и остале пријатеље наше организације да у складу 
са својим могућностим подрже наш рад и да 
заједничким снагама стварамо бољу будућност наше 
дјеце! 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС у посети 

Тешићима 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
посетили су шесточлану породицу Потић која 
живи у Пироту. У веселој атмосфери уз цвркут 
десетине папагаја, с обзиром да је хоби породице 
узгој и припрема за такмичење папагаја, дочекала 
нас је породица Потић коју чине отац Слободан, 
мајка Сања и њихове ћерке Андријана (18), Софија 
(13), Лана (6) и Милица (4). 
 

 
 
Отац Слободан је радио као полицајац, а сада је због 
тешке саобраћајне несреће коју је имао у 
инвалидској пензији, те породица живи од његове 
пензије, дечијег додатка, као и од помоћи фондације 
„СББ“ која ће им до септембра исплаћивати 14.000 
динара месечно хуманитарне помоћи. 
 
Потићи живе у приземљу куће, коју деле са 
Слободановим братом. Што се тиче саме куће, осим 
што нема фасаду, постоји проблем и са влагом. За 
куповину кућe су узели кредит, који морају да 
исплаћују још осам година. 

 
 

Пошто се кућа налази поред узбрдице са које се 
током кишних дана обрушава земља, Потићима је 
потребан потпорни зид којим би решили овај 
проблем. 
 

 
 

Такође, Потићи су изразили жељу да се баве 
прањем тепиха, и тиме зараде додатан новац, 
како би обезбедили своју породицу, за шта им је 
потребна центрифуга и четка за прање тепиха. 
 

Позивамо све пријатеље и донаторе да се прикључе 
акцији за породицу Потић и подрже рад 
Хуманитарне организације Срби за Србе. 
 

 

СЗС код 

Потића 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
посетили су дванаесточлану породицу Нешић у 
Владичином Хану. У кући нас је дочекала читава 
војска деце. Породицу поред оца Горана и мајке 
Негославе, чине деца Милан (19), Александра (18), 
Лука (15), Вељко (13), Андрија (12), Јелена (10), 
Лена (7), Дуња (6), Кристина (4) и Константин (1). 
 

 
 

Пошто су отац и мајка незапослени, породица живи 
од социјалне помоћи и дечијег додатка. Сви 
Нешићи живе у само две собе, које свакако нису 
довољне да би нормално функционисали, с обзиром 
да Нешићи имају десеторо деце. Купатило у кући је 
оспособљено за употребу, али није до краја 
сређено. 
 

Нешићима је пре свега, како су нам рекли, 
потребна механизација у виду фрезе да би 
обрађивали мало земље коју имају, а оцу породице 
би добро дошла и моторна тестера како би могао да 
оствари додатне приходе. 

 
 

 
 

Oвим путем позивамо све наше донаторе да сходно 
својим могућностима подржите рад Хуманитарне 
организације Срби за Србе и акцију за породицу 
Нешић! 

 

 
 

СЗС посетили 

Нешиће 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су породицу Голубић из земунског 
насеља Угриновци.  
Мајка Милица сама подиже три кћери од 2015. 
године, од када је отац породице јереј Ратко, који је 
био парохијски свештеник, трагично настрадао 
приликом радова на обнови храма Светог Ђорђа 
у Угриновцима. Сестре Љубица (12), Марија (9) и 
Ђурђица (5) одрастају уз мајку и уз много љубави и 
бриге. 
 

 
 

Добри људи помажу породици Голубић, посебно 
Владика Василије и верни народ кроз Епархију 
Сремску, као и „Фондација Отац Ратко“. 
Фондација је основана у јулу 2015. године у којој су 
се окупили људи различитих профила, идеја и 
интересовања, али сви са једном жељом – да се 
помогне породици, односно Ратковој супрузи и 
деци.  

Основни циљеви Фондације су прикупљање 
средстава за решавање стамбеног питања, 
школовања деце и осталих животних потреба 
породице. Они им сваког месеца обезбеђују помоћ у 
износу од 45.000 динара, пошто су им једина сигурна 
примања дечији додатак од 10.000 динара. Овако 
имају неке основне потребе покривене што им много 
значи у ово несигурно време. 
 

Уз помоћ мештана, фирми и Фондације Отац 
Ратко подигнута им је кућа у којој су завршени 
груби и унутрашњи радови, сређено купатило, вода и 
струја. Али доста тога остало је незавршено, и ту на 
ред долази Хуманитарна организација Срби за 
Србе. 
 

 
 

Грејање им представља велики проблем који захтева 
решење: развучене су цеви за грејање по кући, али 
недостају радијатори и пећ за централно грејање 
(собна). 
 

Живот нажалост није мазио мајку Милицу и њене 
три принцезе. Тежак пут је пред њима без оца и 
заштитника. Можемо сви ми заједно по мало да им 
помогнемо, и да им вратимо неку сигурност у живот. 
Да им покажемо да и даље неко брине за њих, и да ће 
се то наставити. Помози и ти! 

 

 
 

СЗС у посети 

Голубићима 
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Добротворна организација Епархије рашко 
призренске „Мајка девет Југовића“ из Грачанице 
отворила је крајем априла фарму за узгој свиња на 
Косову и Метохији, у селу Прековце, општина Ново 
Брдо. Ово је још један у низу пројеката 
самоодрживости народних кухиња, а који је 
донацијом у вредности од 360.000 динара 
подржала и Хуманитарна организација Срби за 
Србе. 
 

 
 

Свечаном отварању присуствовао је Епископ 
рашко-призренски Теодосије, донатори пројекта, 
као и велики број пријатеља и сарадника 
организације. 
 

Поред Фарме коза и оваца, Млекаре, Фарме за тов 
јунади и телад, крава музара, Погона за 
пастеризацију поврћа и Узгајање ружа и кала под 
пластеницима у Грабовцу, са радом почиње фарма за 
узгој свиња капацитета од 150 до 200 прасад. 
 
 

 
 

Потпуну подршку о изградњи и опремању овог 
објекта организација ''Мајка девет Југовића'' 
добила је од господина Арноа Гујона, који је преко 
своје хуманитарне организације „Солидарност за 
Косово“ уплатио 150.000 евра за реализацију 
пројекта. 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе 
донирала је 360.000 динара за опремње дела објекта 
предвиђен за раднике и то: кухињски елементи, 
фрижидер, сто и столице, санитарије за купатило 
и материјал за прикључење воде, а  захваљујући 
МК групи и Фонду Б92 фарма за узгој свиња већ на 
добром путу да од самог почетка крене са радом 
својим пуним капацитетом уз донацију од 50 свиња  
и 500кг концентрата. 
 

Отварање фарме има вишеструк значај. Поред 
производње меса које ће се користити у Народним 
кухињама, отвориће се нова радна места која су на 
Косову и Метохији драгоцена и преко потребна. 
 

Приликом свечаног отварања фарме за узгој свиња у 
Прековцу, представници организације ''Мајка девет 
Југовића'' истакли су велики значај ове реализоване 
донације да свакако представља сигуран подстицај за 
наредне кораке. 
 

''Борба за опстанак српског народа на Косову и 
Метохији је постала наш начин живота и ми 
ћемо  као и до сада у потпуности давати себе  да у 
томе истрајемо. Срдачно се захваљујемо донаторима 
на указаном поверењу и свима који подржавају и 
цене наш рад,'' истакла је председница организације 
''Мајка девет Југовића'' Светлана Стевић. 
 

Отворена 

фарма на КиМ 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су шесточлану породицу Рудић из 
насеља Земун поље.  
 
Родитељи Небојша и Бранка имају четири сина - 
Стефан (8), Алекса (6), Владимир (2) и Коста (1) - 
прави мали принчеви, који живе у слози и братској 
љубави. 
 

 
 

Живе у стану који су добили на коришћење, а једина 
сигурна примања у кући су од очеве плате. Немају 
дечији додатак нити другу помоћ државе, али 
немајју ни кредите ни дуговања. Мајка би јако 
волела да нешто може да ради од куће, па смо у том 
правцу и планирали да им помогнемо.  
 
Оно што је породици тренутно најхитније потребно 
су нов фрижидер и сто и столице за дневну собу. 

 
 
Старе дотрајале ствари треба што пре склонити од 
малишана који се ту играју. Папучица за машину за 
шивење је жеља коју је мајка изразила, како би 
могла нешто да сашије за децу, а можда понекад и за 
продају. 
 
Ова веома скромна породица веома уредно живи, и 
то је највећи утисак из ове прве посете. Заслужују 
сваку подршку и помоћ, зато што се веома 
достојанствено боре за боље сутра.  

Донатори организације Срби за Србе сада су ту да 
помогну! 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС у посети 

код Рудића 
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Још једна Васкршња акција у српској Крајини 
започета је успешно на подручју Далмације и јужог 
дела Лике. У првој тури испоруке помоћи за српске 
породице у склопу ове акције, помоћ је стигла до 
тринаест породица, а вредност помоћи износила је 
20.000€. Помоћ се огледала углавном у набавци 

грађевинског материјала и пољопривредне 
механизације. 
 

 
 
Акцију испоруке помоћи започели смо обиласком 
породица са подручја Лике.  
 
У месту Срб, посетили смо породицу Медић коју 
чине родитељи Радован и Драгана и њихово двоје 
деце Валентина (13) и Саша (11).  
 
За њих је обезбеђен део грађевинског материјала, 
као и потребна средства за мајсторске радове, 
свеукупне вредности 1.000€. 

 
 
Након тога долазимо до младог брачног пара из 
Горње Суваје, породице Векић. Родитељи Ђуро и 
Зорица имају двоје симпатичне дечице Уну (3) и 
Новака (2). 
 
Ова вредна породица се бави претежно 
пољопривредом, а један од главних прихода 
представља занимљиво узгој малина. За те потребе, 
обезбедили смо прикључну машину за ломљење 
трња и култивизацију земљишта, у вредности од 
1.700€. 
 

 
 

Последња породица коју посећујемо пре посете 

Далмацији, била је породица Стевана и Сњежане 
Вукчевић из Грачаца. Због лошег стања куће и 
потребе постављања фасадне изолације, превасходно 
због потреба њихово троје дечице Петра (14), Ане 
(13) и Елене (6), обезбеђен је грађевински 
материјал, а део је остављен за извођење радова. 
Вредност помоћи износила је 1.400€. 

Васкршња ак. 

у Далмацији 
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Тежиште акције пребацујемо на Далмацију, односно 
на прелепе пределе крај Каринског мора. Прва 
породица коју посећујемо били су вредни 
земљорадници Кожули из Ислама Грчког. Неуморни 
борци родитељи Драган и Драга, са ћерком Саром 
(17) и сином Филипом (13), узгајају најразличитије 
сорте поврћа и воћа. У борби са непредвидивом 
климом и тешким Далматинским условима који 
отежавају обраду земље, успевају да се изборе и да 
се не предају олако. 
 
Поред своје земље, добили су парцеле земље и од 
својих рођака и комшија који нажалост више не живе 
ту. Од нас су добили 275 садница шљива, које ће 
бити пред крај лета испоручене непосредно пред 
садњу, а које ће им омогућити да прошире своју 
делатност узгојем ове најпрепознатљивије српске 
воћке. Вредност донације износила је 1.330€. 
 

 
Породици Опсеница уручено је мање стадо коза 

 

Следећа станица, породица Опсеница из Раштевића. 
У домаћинству живе родитељи Драган и Марица и 
троје деце Марко (14), Николина (11) и Мартина 
(8). Такође још једна породица која се не предаје и 
жели да својим сопственим радом опстане на 
прадедовском огњишту. За њих је купљено 15 
млечних коза, у вредности од 2.000€, уз помоћ којих 
ће производити сир и пласирати на приморско 
тржиште. 
 

 
 
Шта рећи тек за породицу Лончар. Заиста 
невероватан пример љубави према свом селу, својој 
дедовини, свом огњишту. Породица која се вратила 
пре свега неколико месеци, у засеок који се налази 
заиста на невероватном месту, скоро на самој 
планини Велебит у засеоку Лончари, који носи име 
по породицама које су ту живеле, а од скоро поново 
и живе.  
 
Оставивши релативно уређен живот у Крушевцу где 
су боравили већи део свог прогнаничког живота. У 
кућу без струје и воде вратили су се вођени једном 
жељом – да обнове запустело огњиште, које је ближе 
небу него земљи. 
 
Супружници Горан и Јасмина и две ћеркице Теа 
(14) и Теодора (6). За ову горштачку породицу 
набављена је нова фреза у вредности од 2.000€, која 
треба да им помогне при обради запустеле земље, 
како би Крајишка земља поново давала плодове 
својим вредним домаћинима и омогућила да ова по 
свему занимљива и изузетно позитивна породица 
истраје у својим замислима. 
 

Васкршња ак. 

у Далмацији 
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Након Каринског плавог мора, селимо се на 
Далматинско Косово и подручје Книна. Први пут 
долазимо до Дрниша, где обезбеђујемо вредну помоћ 
за породицу Попац. Нажалост како сазнајемо, Попци 
су једина српска породица са децом на широм 
подручју Дрниша. 
 

Породицу чине Неђо и Првослава и деца Николина 
(21), Драган (19), Александар (16) и Никола (9). За 
њих смо такође наменили нову фрезу у износу од 
2.000€, како би отац Неђо могао да обрађује како 
своју земљу, тако и земљу старијих суседа из села, 
који не могу сами то одрадити и на тај начин 
зарађивао за своју породицу. 
 

 
 
Даље настављамо до Полаче, где посећујемо 
породицу Радуловић. Родитељи Мићо и Оља имају 
троје деце Милицу (14), Милену (12), Огњена (9) и 
за који месец се очекује и принова.  

У овом домаћинству смо били пре неколико година, 
када смо помогли најмлађег Мићиног брата да се 
скући недалеко одатле. 
 

Како сазнајемо, успешно су довршили кућу и сада 
тамо живе самостално. Исти план је и за Мићину 
породицу, с обзиром да смо наменили 1.600€ за 
испоруку грађевинског материјала, тачније за 
израду фасаде, како би и ова породица могла да нађе 
свој кутак за даљи живот. 
 

 
 

У Книну обилазимо две породице. Прво смо дошли 
до породице Муждало, коју чине родитељи 
Александар и Николина и троје дечице, Ања (11), 
Лука (7) и Никола (5).  
 
За потребе сређивања влаге и грејања, обезбедили 
смо нову столарију и пећ на пелет, који би требали 
да реше проблеме који се највише одражавају на 
здравље најмлађих. Вредност испоручене помоћи 
износила је 2.000€. 
 

 

Васкршња ак. 

у Далмацији 
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Недалеко одатле долазимо до куће породице 
Медаковић. Породицу Медаковић смо помогли пре 
неколико година куповином фрезе, коју користе на 
селу за своје потребе, док у Книну живе због 
пословних и школских обавеза са децом Николом 
(21), Милошем (23), Пантелијом (19) и Григоријем 
(7 ) . 
 

Разлог за поновну помоћ био је тај,што је стан у ком 
живе скроз изгорео у пожару који је пре неколико 
месеци захватио њихов дом, али на сву срећу без 
људских жртава или озбиљнијих повреда. Хитно смо 
реаговали и обезбедили неколико прозора у 
вредности од 1.200€ како би довели стан што пре у 
пређашње стање и заштитили га од даљег 
пропадања. 
 

 
 

На самом ободу Книна, у Жагровићу долазимо до 
породице Гаје и Божене Радмиловић. Ова весела и 
насмејана породица има две ћеркице Елену (5) и 
Ирину (3). За њих је обезбеђен материјал за 
уређивање дечије собе, као и за изградњу свињца, 
укупне вредности 850€. 
 

 

Активности завршавамо на подручју Кистања и 
Скрадина. У Кистању, засеоку Штрбци, 
обезбеђујемо помоћ за истоимену породицу 
Штрбац. Дошли смо у најсвечанијем могућем 
тренутку за једну породицу. У манастиру Св. Недеље 
у Оћестову, породица је крстила своја два сина 
Игора (9) и Косту (7). Кумовали су наши пријатељи 
породица Бјелановић, а наша организација је 
слободно можемо рећи несвесно посредовала у овом 
светом чину, повезала ове породице обезбеђујући 
потребну помоћ, окумила их и на крају резултат 
свега су два нова члана Христовог стада и наше 
Свете Православне Цркве. 
 

За потребе старијег детета Игора, који има аутизам, 
породица покушава да обнови своју кућу која се 
налази у близини школе, како би Игор имао 
обезбеђене прекопотребне услове за напредак у 
развоју. Допремљен је цреп у вредности од 1.800€. 
 

 
 

Последња породица за овај први део акције била је 
породица Пјевалица из Братишковаца код 
Скрадина. Породицу чине родитељи Марко и 
Сандра и деца Маријана (15), Милош (9) и 
Анастасија (6). Отац породице се бави браваријом, 
па смо за потребе изградње омање радионице, 
обезбедили грађевински материјал у вредности од 
1.200€. 
 

Рад и труд на пољу помоћи старим, али и новим 
повратницима широм српске Крајине наставили смо 
и у овој традиционалној Васкршњој акцији. 
Намеравамо у времену које је пред нама, да још више 
интезивирамо испоруку помоћи за наш напуштен и 
заборављен народ који води свакодневне борбе само 
њему познате, а далеко од очију овдашње јавности. 
 

Васкршња ак. 

у Далмацији 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посјетили су још једну породицу са територије 
Федерације Босне и Херцеговине и то породицу 
Удовичић из села Желећа које се налази код 
Жепча. Породицу чине отац породице Цвјетко (52) 
и мајка Младенка (34) и њихово троје дјеце 
Габријела (11 ), Александра (5) и Марија (3). У 
домаћинству заједно са њима живи и Младенкина 
мајка Василија. 
 

 
 
Желећа је једино већински српско село у долини 
ријеке Босне на територији Федерације Босне и 
Херцеговине, а у које су Срби у великом броју 
вратили након ратних дешавања и налази се 
неколико километара удаљено од Жепча. 
 
Након избјеглиштва проведеног у Србији, Цвјетко и 
Младенка су се вратили у родно мјесто, гдје су 
нешто касније започели заједнички живот и 
засновали породицу. Обзиром да су им породичне 
куће биле девастиране, за потребе заједничког 
живота били су принуђени да купе колико-толико 
условну кућу и доведу је у ред. 

 
 
Кућа коју су купили и у којој тренутно живе је 
последњих година почела да плаћа данак времену јер 
је столарија почела од старости да пропада што 
посебно прави проблем у зимском периоду јер се 
губи значајна енергија и јако тешко је загријати кућу. 
Додатно са једне стране је оштећен и кров и 
потребно је извршити санацију како би се 
спријечило даље пропадање. Такође и купатило 
које тренутно користе је у доста лошем стању и 
потребно га је реновирати. 
 
Иако оба родитеља остварују приходе, отац 
породице Цвјетко ради хонорарно као новинар, а 
мајка Младенка ради у једном тржном центру, ти 
приходи су јако скромни и са њима једва покривају 
основне животне трошкове, тако да за пријеко 
потребно додатне инвестиције нема средстава. Исто 
тако и за кућу коју су купили још увијек 
исплаћују дуг па се рјешавање тренутних горући 
проблема не назире, због чега нам се и мајка 
породице Младенка обратила за помоћ. 
 
Већ као по правилу живот породице Удовичић је 
сличан животу већине породица са којима се срећемо 
у нашем раду, лишени сваке помоћи и ослоњени 
сами на себе, међутим истрајни да остану на својим 
огњиштима. 
 
Процјењена вриједност помоћи породици 
Удовичић: замјена столарије, поправка крова и 
реновирање купатила захтјеваја и овај пут значајна 
срества у износу од 8.000 – 10.000 КМ, зато и овај 
пут морамо показати сложно да у својој борби 
породице као што су они нису саме и да постоје 
људи спремни да им помогну и на које могу да се 
ослоне. 

СЗС посетили 

Удовичиће 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе вредно настављају мисију обиласка породица 
широм Србије. У селу Бурађа крај Нове Вароши 
посетили смо породицу Симеуновић. Отац 
Миодраг и мајка Данијела подижу четворо деце. 
Маријана (17), Христина (14), Срећко (9) и 
Анђелија (5) - четири анђела и највеће благо на овом 
свету! 
 

 
 
Живе у слози у истој кући са очевим братом, спрат 
изнад спрата. Без социјалне помоћи, имају дуговe 
за струју и воду, примају дечији додатак, али отац 
једва успева некако да се избори. 
 
Ради у фирми која је под стечајем и протеклих 
три месеца није примио плату, што довољно 
говори каква је то борба. 
 
До сада им је помагала само Хуманитарна 
организација Стара Рашка, која већ 18 година 
брине о малишанима у овом прелепом крају Србије. 
Тешко живе породице са много деце, а још теже је у 
крајевима попут Рашке области. 

 
 
Незгодан терен, лоши путеви, велика расутост села, 
мало сигурног посла... Све то утиче на људе и чини 
их чвршћим и скромнијим. Такав је и отац породице 
Симеуновић. Његова једина жеља била је трактор са 
којим би могао да ради и допринесе бољем животу 
својих малишана! 
 
Породица спава у једном кревету у трошној соби, 
имају купатило само за купање, па користе пољски 
тоалет. Ипак само желе да раде и да се боре и да 
сами себи боље услове створе! Мало је остало 
таквих домаћина и породица и морамо се сви 
потрудити да им помогнемо и олакшамо. 
 
Позивамо све људе добре воље да донирају у складу 
са својим могућностима и да заједно обезбедимо 
боље услове за живот за породицу Симеуновић. 
Желимо да им средимо купатило, обезбедимо 
намештај за децу, као и белу технику, и наравно - 
трактор, који ће им ставити хлеб у руке. 
 
Имају нешто земље под шумом и поред тога и 
могућност да се баве малинама. То је нешто што се 
тешким радом и огоромним трудом на крају 
вишеструко исплати. То је начин да им заиста 
помогнемо, да им омогућимо да напредују, и да 
постану независни од било чије помоћи. То је циљ ка 
ком сви стремимо, а сада је опет потребна помоћ 
свих нас!  

 
Сви да се ујединимо и помогнемо Симеуновићима 
и обезбедимо им светлију будућност! Деца су наша 
будућност!  
Приложи и помози! 

СЗС посетили 

Симеуновиће  
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су шесточлану породицу 
Стојановић из Нозрине код Алексинца. Породицу 
чине отац Горан, мајка Драгана и деца Снежана 
(14), Кристијан (13) и Милутин (7). Са њима живи 
и тешко болесна и једва покретна бака Душанка. 
 

 
 
Родитељи, на жалост, такође имају муке са 
здрављем. Због лечења отац не може често као 
раније да зарађује бавећи се грађевином. Основни 
извор прихода су им социјална помоћ и дечији 
додатак. Имају и њиве на 4 ара што се труде да 
обрађују. 
 
Услови у кући у којој живе су заиста лоши. Кров 
прокишњава, ствара се велика влага, а немају ни 
септичку јаму, па им се вода враћа назад. 
Хидрофор који имају није добар, па вуче песак. 
Кухиња је у лошем стању, деца спавају у лошим 
креветима, бела техника је стара... 

 
 
Једина светла тачка у кући су деца која не 
дозвољавају да их тежак живот помете. Иду у 
музичку школу, редовно певају у црквеном хору. 
Кристијан је одличан хармоникаш и бави се 
каратеом, тако да нам се похвалио да је дан пред наш 
долазак освојио нову златну медаљу на такмичењу! 
 
Стојановићима би првенствено требала помоћ око 
замене крова и копања септичке јаме. Требало би 
средити и подове, зидове и столарију у кући, 
заменити намештај. Оцу би значила моторна 
тестера како би након опоравка могао додатно да 
зарађује за своју породицу. 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе позива 
све људе добре воље да учествују донацијама 
активно у нашем раду.  
Стојановићи су једна од скоро 200 породица које 
планирамо да помогнемо у овој години ако 
прикупимо довољно средстава! 

СЗС посетили 

Стојановиће  
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Велика хуманитарна Журка из блока одржана је у 
понедељак 7. маја у Градској кафани у Београду. 
Сјајна сарадња екипе Infinity Production, Тројка из 
блока и менаџмента Градске кафане довела је до 
правог спектакла. Наступали су Ана Бекута, 
Милена Ћеранић, Немања Стевановић, Милош 
Вујановић, Риалда и Љуба Перућица. 
 

 
 

У загрејаној атмосфери тражило се место више. 
Најбоља музика и неки од најбољих извођача на 
данашњој сцени све су подигли на ноге. Играло се и 
певало до касних јутарњих сати, а резлутат је 
прикупљених 197.650 динара донација за помоћ 
социјално угроженим породицама! 
 

Велика помоћ за социјално угрожене породице са 
четворо и више деце стигла је од свих гостију 
Градске кафане која се у потпуности одрекла 
профита. Сви извођачи одрекли су се својих 
дневница, као и особље и запослени. То је гест 
вредан дивљења у данашње време. 

 
 

Знак пажње који се може протумачити као прави пут 
на коме се налази наша хуманитарна мисија. Ово је 
уједно и највећа икада хуманитарна журка коју смо 
организовали, а која је привукла и тако позната 
имена. 
 

Поред извођача и у публици нашао се крема српског 
спорта и музике. Бројне званице радо су се одазвале 
на наш позив. Још једном смо у духу хуманости и 
забаве показали да прелазимо са речи на дела! 

 
Ово је само почетак једне сјајне сарадње која ће 
трајати и због које ћемо променити живот на боље за 
много угрожених малишана! 
 

 
 

 

Журка из 

блока- Београд 
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Борили смо се тројкама против сиромаштва на Тргу 
републике у среду 2. маја. Одржан је сјајан турнир 
Тројка из блока у срцу Београда, на централној 
локацији светске метрополе, а наше престонице! Уз 
помоћ драгих Београђана и драгих гостију из свих 
делова света, уз помоћ тројкаша од 3 до 103 године, 
уз добру забаву и спорт – прикупљено је укупно 
34.680 динара!   
 

 
 
На турниру забавног карактера скупљала су се 
средства за велику и веома озбиљну мисију! Свако 
од пролазника могао је да учествује у такмичењу и 
да са својим добровољним прилогом буде део велике 
борбе за боље сутра за социјално угрожене породице 
са 4 и више деце! Скоро стотину људи свих 
генерација и нација пријавило се за такмичење у 
брзом шутирању тројки, а симболична донација за 
пријаву износила је 300 динара. 

 
 
Са нама су шутрали и стари млади и људи са свих 
страна света. Шутирање тројки привукло је пажњу 
много туриста који су били изненађени. Гласна и 
квалитетна музика нашег пријатеља DJ Коба33а 
одзвањала је Тргом Републике. Свако ко је 
учествовао у такмичењу имао је прилику и да 
покуша да освоји награду – за седам убачених тројки 
добијала се на поклон шоља Тројка из блока! Трг 
републике био је центар света – хиљаде људи 
прошло је и видело мисију хуманости, спорта и 
забаве и сазнало за 13 година рада и успеха 
Хуманитарне организације Срби за Србе. 
 

 
 
Неко је у пролазу убацио неки динар у хуманитарну 
кутију, неко је послао СМС поруку на 
хуманитарни број 7763, неко стигао и да на брзину 
убаци коју тројку – али нико није прошао, а да није 
застао и обратио пажњу на турнир који мења свет на 
боље. Права атракција на турниру биле су слатке 
крофне – премиум производ компаније CROFNAS 
који су пролазници могли да пробају за симболичну 
донацију. 

„Тројка  у срцу 

Београда 
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Брат Шкабо из Београдског Синдиката потрудио 
се да својим врелим римама додатно загреје 
окупљене госте, а подршку турниру пружили су и 
многи 0наши пријатељи из света музике, спорта и 
уметности. Звезда турнира била је легендарна 
капитенка женске кошаркашке репрезентације 
Србије Милица Дабовић. Она је шутирала тројке са 
нама и поздравила све тројкаше и хуманитарце. Њен 
наступ ободрио је мнопге да се опробају у 
такмичењу. 
 
Неколико телевизија, много репортера, а највише 
људи доброг срца испратило је Тројку из блока на 
Тргу републике, нови терен на коме ћемо освојити 
још много победа против сиромаштва! Велико 
ХВАЛА свима који су учествовали и подржали нашу 
акцију, а посебно нашим поносним техничким и 
истакнутим спонзорима, пријатељима турнира и 
медијским покровитељима. 
 
ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  

• Кафе Аурелио 
• Кафе Едисан 

 
ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:  

• ПИП д.о.о. Нови Сад 
• Инса А.Д. 
• Спортплус спортске кладионице 
• NONSTOP Fitness Serbia 
• Дизел центар и трговина Милићевић Чачак 
• WinWin 
• Аccolade Inc. 
• Брчкогас Осигурање 
• ЦИАК 

 
 
ПРИЈАТЕЉИ ТУРНИРА:  

• Аги паста 
• Crofnas 
• DJ Коба33 
• Бутик Отаџбина 
• Осмех на дар 
• Бутик Авангарда 
• Сића мајстор звука 
• Наш реп и наш град 

 

 
 
Подршка свих нових тројкаша и легенди нашег 
спорта и музике много нам значи зато што отвара 
врата за нова појачања! Сваки нови човек вреднији је 
од злата, а након турнира на Тргу Републике – 
богатији смо за много, много сабораца! 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
БУДИ И ТИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА! 

„Тројка“ у 

срцу Београда 
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Земун је остварио четврту победу против 
сиромаштва! У суботу 28. априла на теренима КК 
Младост, Тројка из блока још једном је ујединила 
цео крај и подигла на ноге и старо и младо! 
Невероватних 407.705 динара укупно је прикупљено 
уз помоћ 14 поносних спонзора, 16 донатора и 5 
техничких спонзора. Чак 119 шутера прикупили су 
својим пријавама 71.390 динара, тако да укупна 
цифра са којом Земун може да се поноси износи 
прикупљених 479.095 динара!   
 

 
 
Невероватан успех на који смо чекали годинама! 
Стрпљиво, мало по мало, градили смо тим људи који 
желе искрено да се боре за боље сутра. Земун је наше 
напоре препознао, и сада можемо слободно да 
кажаемо да је овај дивни крај пун добрих људи – 
тврђава СРБИ ЗА СРБЕ! Неуморно се радило на 
турниру од почетка године. Организовани су разни 
турнири који су најављивали Тројку из блока, 
промовисана је прича на све стране и на крају се све 
вишеструко исплатило. 

 
 
Земун је показао свој потенцијал и сада само остаје 
да обара сопствене рекорде. Велико ХВАЛА свима 
који су учествовали и допринели квалитету турнира. 
Посебно хвала дивној екипи из Кафе Бара Семлин, 
као и менаџменту КК Младост који су нам уступили 
терен. Дивно је било поново видети све генерацције 
на легендарним земунским кошаркашким теренима. 
Клинци, навијачи, репери, гости са свих страна, 
кошаркашке легенде, рокери – сви као један у борби 
против сиромаштва! То је чаролија Тројка из блока! 
 

 
 
Турнир су својим стиховима увеличале момци из 
легендарне реп групе CYA, који су извели два своја 
хита за окупљене.  
Свечано је отворен турнир извођењем песме ,,Сини 
јарко сунце са Косова” коју су маестрално отпевале 
девојке из хора Фенечки бисери. Подршку турниру 
пружио је и легендарни кошаркаш Бата Ђорђевић, 
отац селектора Ђорђевића и легенда КК Црвена 
Звезда.  

Тројка из 

блока у Земуну 
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Момци баскеташи из екипе Земун 3х3 такође су 
дошли да подрже турнир. Поред њих, ту је био и 
земунски рокер Бане Ексер, млади глумац Пеђа 
Васић, наши пријатељи из Републике Српске, Црне 
Горе… 
 
Брат Шкабо такође је дошао да шутира тројке са 
нама у Земуну. Једном пријатељ – увек пријатељ, 
тако бисмо могли најлакше да опишемо овог дивног 
човека. Прави спектакл хуманости, спорта и забаве. 
 
Уз добро дружење добро дође и нешто лепо да се 
поједе, па је са нама био двојац из снова: Аги паста 
и компанија CROFNAS. Најбоља паста у граду и 
најбоље крофне могли су да пробају наши тројкаши 
за симболичну донацију, а и на тај начин директно 
смо скупљали новац за боље сутра. Највећу заслугу 
за сјајан финансијски успех имају наши поносни 
спонзори, донатори, технички и истакнути спонзори, 
као и пријатељи турнира. 
 
СПОНЗОРИ:  

• Кафе Пикадо Семлин Бар 
• Gosi International 
• Про Паша Тим 
• Conect Sped 
• Elping 
• Ipon Sistem 
• Статус 2 
• Моделиа 
• Никола Промет 
• Мењачница Алта 
• Сплав Сидро 
• Пекара Џо 
• ФК Земун 
• Анонимна донација преко навијачке групе 

ТБ87 
 

 

 
 
ДОНАТОРИ:  

• Ронин 
• Бабић Превоз 
• Квант 89 
• Дејм Транс 
• Smart Logistic 
• Кетеринг Плус 
• Кафана Тајна 
• Трезор 
• Пасаж 86 
• Thor 
• Рис 
• Royal Sped 
• Кале 
• Студио Ромб 
• Срђан Д. 
• Дамир К. 

 

 
 

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  
• Кафе Пикадо Семлин Бар 
• КК Младост 
• Играоница Четворка 
• Blue Electronic 
• Квант 89 

Тројка из 

блока у Земуну 
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ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:  
• ПИП д.о.о. Нови Сад 
• Инса А.Д. 
• Спортплус спортске кладионице 
• NONSTOP Fitness Serbia 
• Дизел центар и трговина Милићевић Чачак 
• WinWin 
• Аccolade Inc. 
• Брчкогас Осигурање 
• ЦИАК 

 
ПРИЈАТЕЉИ ТУРНИРА:  

• Аги паста 
• Crofnas 
• CYA 
• DJ Коба33 
• Бутик Отаџбина 
• Осмех на дар 
• Бутик Авангарда 
• Сића мајстор звука 
• Наш реп и наш град 

 

 

Финалисти турнира у Земуну Ипак, само три 
тројкаша отишла су кућама са светлим одличјима. 
Награђени су зато што су били најпрецизнији и 
највише се трудили са линије за три поена. 
 

ШАМПИОНИ:  
1. Александар Зечевић Зека 
2. Бобан Смоловић 
3. Арсеније Ранковић 

 

 
 
Цео дан одзвањали су терени лоптама и смехом. 
Весела граја привукла је цео крај. Многи су се 
опробали у шутирању тројки, а још више људи 
дошло је да подржи нашу мисију. Сви гости добили 
су једну посебну награду. Помажући другима, 
заправо улепшавамо себи живот. Боримо се за 
осмехе угрожених малишана, али и нама је осмех на 
лицу када знамо да помажемо где треба и коме треба. 
То је награда коју може да понуди само Тројка из 
блока! 
 

 

Тројка из 

блока у Земуну 
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11. априла је у Требињу у локалу Моја Кафаница 
одржан Триатлон из блока. Још један хуманитарни 
догађај наставио је сезону Тројке из блока у граду на 
Требишњици. На овој манифестацији је уз помоћ 30 
такмичара и много више драгих гостију 
прикупљено 226.70 КМ. 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује 
се свима који су допринели још једној помоћи за 
социјално угрожене породице. Борба за прво место у 
пикаду и билијару трајала је до дубоко у ноћ. Велико 
интересовање за овај догађај напунило је локал и 
заиста су сви отишли кући као победници. 
Победници у једној великој борби против 
сиромаштва која траје од 2005 године. Заједно смо 
јачи – зато су овакви турнири од велике важности! 
 
Такмичили смо се у билијару и пикаду, а трећа игра 
је била игра по избору. Акценат није био на 
надметању – само на скупљању помоћи.  

Требиње је препознало квалитете Тројке из блока и 
наставља да организује нове победе! Спремамо се за 
трећи турнир у брзом шутирању тројки који је 
заказан за 27. јул! Хвала нашим вредним 
волонтерима који су организовали још један догађај 
у низу у Херцеговини. Посебно хвала љубазном 
особљу и власницима Моје кафанице и нашим 
медијским покровитељима из Локопортала. 
 

 
 

БИЛИЈАР ШАМПИОНИ У ТРЕБИЊУ: 

1. Гордан Вулић 
2. Младен Мијатовић 
3. Лука Јелачић 

 

ПИКАДО ШАМПИОНИ У ТРЕБИЊУ: 

1. Јован Макера 
2. Бојан Лучић 
3. Стефан Марић 

 

 
 

Пронађите неки турнир у вашој близини и 
постаните део мисије која већ седам година мења 
свет на боље!  

БУДИТЕ И ВИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА!  

Триатлон из 

блока-Требиње 
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У четвртак 12. априла у Пивници Кум у Шапцу 
одржан је још један у низу турнир Пикадо из блока. 
Шабац је отворио нову сезону пројекта који мења 
свет на боље. Уз помоћ 40 такмичара и много 
драгих гостију прикупљено је 15.900 динара за 
боље сутра! 

 

 
 

Шапчани су још једном показали да прелазе су људи 
од акције. Мало речи, а пуно дела – то је идеја 
водиља Хуманитарне организације Срби за Србе, 
зато је и нова сезона Тројке из блока у Шапцу почела 
одмах са хуманитарним турниром у пикаду.Од 
кошаркашке лопте до пикадо стрелице – од свега 
правимо бољу будућност наше деце! 
 

Прошле године одржан је први турнир Тројка из 
блока у Шапцу и велика је заинтересованост људи за 
ову хуманитарну акцију. У плану је још много 
догађаја, пред централни турнир који је заказан за 
8. септембар. Шапчани су препознали мисију 
хуманитарне организације и транспарентост, тако да 
се поново очекује велики број спонзора, а тај број 
прошле године је био импресиван. 
 

Окупили су се наши драги волонтери и пријатељи из 
свих крајева, а на крају добили смо три победника 
турнира! Честитамо од срца! 

 

ШАМПИОНИ У ШАПЦУ: 

1. Петар 
2. Буфон 
3. Александар Трифуновић 
 

 
 

Хвала свима који су одвојили време и дошли да 
подрже још једну годину борбе против сиромаштва у 
Шапцу. Посeбно хвала нашим пријатељима из 
Пивнице Кум. Ова година доноси нам много 
изазова и морамо сви много да се потрудимо да 
помогнемо.  
 
Сви по мало и учинићемо много! 
 
Приложи и помози! 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

Пикадо из 

блока-Шабац 
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У петак 13.04. смо се окупили код пријатеља у Кафе 
бару „Трокадеро“ у Прњавору да направимо сјајну 
журку! И успјели смо! Виориле су се тробојке на све 
стране, позивале на саборност у хуманости и слогу 
која спасава и усрећује много дјеце широм Балкана. 
Уз љубазно особље, хумане Прњаворчане и госте са 
свих страна скупили смо у донаторске кутије чак 
1.018 КМ за мале осмијехе! 

 

Журка из блока је у Прњавору најавила турнир 
Тројка из блока, који ће се у овом граду Републике 
Српске одржати први пут 1.6.2018. године. Судећи 
по одзиву са журке: биће то спортско – хуманитарни 
спектакт на Тргу српских бораца! 

 

 
 

Велико ХВАЛА особљу и власнику Кафе бара 
„Трокадеро“, који су својим суграђанима добро 
познати и од раније по својој хуманости, коју су 
потврдили и овог пута.  

У локал је кутија за прилоге постављена још у 
јануару и и даље је тамо. Хуманитарна организација 
Срби за Србе захваљује свима који су одвојили 
вријеме и новац и дошли да подрже још једну победу 
против сиромаштва! Мало по мало и учинићемо 
много! 

 

 
 

Прњавор је показао да зна како да брине о својим 
угроженим комшијама, а 2018. много обећава! 
Невероватан успех прве Журке из блока прави је 
ветар у леђа за наше активисте. Поред сјајног 
финансијског успеха, екипа у Прњавору је појачана 
за много људи добре воље. То је и највећи успех 
оваквих окупљања – нови људи који постају део 
наше велике хуманитарне мисије! Целу ноћ 
распитивали су се људи о раду Хуманитарне 
организације Срби за Србе, дељени су извештаји, 
развијане нове идеје. 
 

 

Журка из 

блока-Прњавор 
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Сведоци смо успеха борбе за боље сутра и у Грацу. 
Наиме, група студената из Граца је 14. априла по 
први пут организовала је хуманитарни турнир у 
оквиру пројекта Тројка из блока. Пикадо из блока 
долетео је у Грац! Десетине младих се укључило у 
борбу против сиромаштва, а уз помоћ њих и 17 
играча скупљено је 353,50 евра за боље сутра! 

 

 
 

Све више је оних који се интересују за рад 
Хуманитарне организације Срби за Србе и 
покушавају на својствен начин да допринесу раду 
исте. Било је и оних који нису могли да се одвоје од 
оближњег шанка иако су се пријавили за пикадо. 
Разлог томе је члан наше организације који је, радећи 
за шанком, присутне толико дубоко увукао у причу о 
хуманитарном раду да нису имали апсолутно 
никакву жељу престати слушати о томе. Хвала 
нашим вредним волонтерима који су освојили и овај 
део Аустрије! 

 
 

Кроз јако фино дружење, гдје су склопљена и нека 
нова пријатељства међу нашим студентима у Грацу, 
остварен је један јако важан циљ због којег наши 
студенти ишчекују следећи Пикадо из блока 
турнир. Победници турнира су наравно сви који су 
присуствовали догађају, али они које су стрелице 
највише служиле заслужују свакако да буду 
поменути. 
 

ШАМПИОНИ ПИКАДА ИЗ ГРАЦА: 

1. Јелена М. 
2. Багер 
3. Шкора 

 

 
 

Важно је напоменути да већ дуже времена међу 
студентима у Грацу се остварују разноразни планови 
за активности Хуманитарне организације Срби за 
Србе широм наших земаља. До неких нових идеја 
дошло је и овог пута, а следећи пут постаните и ви 
део наше борбе за боље сутра! 

Пикадо из 

блока у Грацу 
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15. априла у београдском насељу Миљаковац 
почела је седма сезона турнира Тројка из блока у 
Србији. Хуманитарна организација Срби за Србе уз 
помоћ 19 поносних спонзора, 1 донатора, 16 
техничких спонзора, 24 медијскa покровитеља и 
148 шутера прикупила је 419.198 динара за боље 
сутра! 

 

 
 

Социјално угрожене породице са 4 и више деце сада 
знају да у овом делу Београда постоји огромна 
подршка за њих! Окупиле су се све генерације на 
теренима на извору. Шутирали смо тројке и цео крај 
подигли на ноге.  
 
Турнир је свечано отворио селектор ватерполо 
репрезентације господин Дејан Савић. Одвојио је 
време и заједно са тројкашима показао да му је стало. 
Освојили смо прву победу ове сезоне у Србији на 
кошаркашком терену. Борба је почела на најбољи 
могући начин: заједно, у духу спорта, хуманости и 
забаве, победили смо још једном сиромаштво. 
 

Поред много драгих гостију, отварање сезоне су 
увеличали и наши репери Боре из Техацеле 
Фамилије и Млата и Цобран из новобеоградске 
групе Сик Тач. Млади глумац Предраг Васић 
провео је са нама дан, и код најмлађих направио 
атракцију: оживео је пред њима своју легендарну 
улогу Малог Станоја. Из блока је стигла и сјајна 
музика нашег пријатеља DJ Коба33а који је још 
једном одушевио ритмовима и атмосфером. Јеле су 
се сјајне пасте наших поносних пријатеља из 
компаније Аги паста, а приход је био намењен 
такође за помоћ породицама. Пријатељи турнира, 
компанија Crofnas, такође су били део велике 
премијере: такмичари и гости могли су пробати 
најбоље крофне у граду, за симболичну донацију. 
Сви по мало и још једном смо доказали да се може 
учинити много. 
 

 
 

Један од најоригиналнијих пројеката у овом делу 
света – Тројка из блока – заблистао је у пуном сјају! 
Београд је град добрих људи, и Миљаковац је то још 
једном доказао. Велики успех не би био могућ без 
значајне подршке поносних спонзора, донатора и 
техничких спонзора којима се посебно захваљујемо. 
На турнир су људе са свих страна звали кошаркаши 
Марко Кешељ и Дарко Миличић, глумци 
Александар Радојичић и Виктор Савић, певач 
Пеђа Меденица, браћа из Техацеле Фамилије… 

 

СПОНЗОРИ:  
• Продавница Сунце 
• Сипај не питај 
• Ултрапласт 

Миљаковац 

отворио сезону  
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• ЦИАК 
• Ресторан Катун 
• Паб Колонија 
• ФЗП екологију Футура 
• Иван и тим 
• Цвећара Чичак 
• Матори Лондон 
• Пејком 
• Балон за фудбал Маестро 
• Мадеко 2013 
• Ергон 
• Кик бокс клуб Синђелић 
• Синдикат Водовод 
• Arteco 
• Влада Марсеј 
• Радомир К. 

 
ДОНАТОРИ:  

• Тихомир Ђ. 
 

 
 

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  
• Кафе Маниака 
• Кафе Хаус 
• Рохо Бар 
• Пекара Чачанин 
• Ресторан Катун 
• Кафе Фењер 
• Паб Колонија 
• Чирс 
• Прохибиција 
• Олимп 
• Сипај не питај 
• Восток 
• Кафана Бре 

• Папалина 
• Звезда Ада 
• Кафе Ћошак 

 

 
 
МЕДИЈСКИ ПОКРОВИТЕЉИ:  

• Пинк 
• Aло 
• Glossy 
• Телеграф 
• Блиц 
• Журнал 
• Портал Република 
• Хотспорт 
• Вечерње Новости 
• Информер 
• Србија данас 
• Брус онлине 
• naslovi.net 
• time.rs 
• news.burina.net 
• aktuelno.net 
• palo.rs 
• izazov.com 
• navalinarode.rs 
• blok-vesti.com 
• najvesti.com 
• sportska-zonaa.blogspot.com 
• prelistavanje.rs 
• radiobalkanfox.com 

 

ПРИЈАТЕЉИ ТУРНИРА:  
• Аги паста 
• Crofnas 
• DJ Коба33 

Миљаковац 

отворио сезону  

Миљаковац 

отворио сезону  
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• Бутик Отаџбина 
• Осмех на дар 
• Бутик Авангарда 
• Сића мајстор звука 
• Осмех на дар 
• ПСД Света Србија 
• Наш реп и наш град 

 

 
 
ИСТАКНУТИ ГРАДОВИ:  

• Теслић 
• Лакташки 
• Козарска Дубица 
• Херцег Нови 
• Котор 

 

 
 
Такмичили смо се у брзом шутирању тројки и на тај 
начин борили се за боље сутра. Због невероватног 
финансијског успеха сви смо победили. Осећај је 
невероватан и може да се осети само на турниру 
Тројка из блока. Сви као један у борби, на челу са 
најпрецизнијим шутерима.  

Играли смо и игру шута са пола терена где је свако 
ко из пет покушаја погоди кош могао да очекује 
вредну награду. Ипак, награда у виду пехара и 
медаља отишла је у руке три тројкаша. Честитамо 
свима! 
 

 
 

ШАМПИОНИ - ТРОЈКА ИЗ БЛОКА МИЉАКОВАЦ: 

 
1. Борислав Буквић 
2. Никола Костић 
3. Ђорђе Милетић 

 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
БУДИТЕ И ВИ ДЕО „ТРОЈЕК ИЗ БЛОКА!“ 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Миљаковац 

отворио сезону  
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Настављају се акције прикупљања донација широм 
Њемачке! У Ројтлингену је одржан први фифа 
турнир на Sony Playstation конзоли. У опуштеном 
амбијенту група младих људи организовала је пицу, 
пиће, плачинке, грицкалице и музику. На једном 
телевизору и преко пројектора виђене су епске борбе 
за побједу и престиж у друштву. 
 

 
 
Била је то прије свега игра живаца и побјеђивали су 
на крају они који нису поклекли притиску и 
провокацијама супарника. Финале је било очекивано 
напето са драмском завршницом.  

Милан Лазић, искусни провокатор је на крају са 
Манчестер јунајтедом из дефанзиве успио да савлада 
младог Дејана Обрадовића, Моцарта фифе. Милан 
је најавио и да ће послати честитку Давиду де Хеи, 
голману његове екипе, најзаслужнијем за освајање 
овог турнира. 
 

 
 

Велико хвала и свака част омладини у Ројтлингену 
који су показали да се са малим напором може 
организовати одлично дружење и скупити донација 
од 340 € која ће бити прослијеђена социјално 
угроженим породицама са четворо и више дјеце на 
простору Балкана! 
 

 

Фифа турнир 

у Ројтлингену  
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1. мај ипак је за поједине био „радни“ дан. 
Протојереј Драган Јовановић заједно са групом 
волонтера из ахенске парохије организовали су 
донаторско дружење у црквеном дворишту. 
Дружење је било и више него квалитетно, гости су 
дошли из Келна, Есена, Диселдорфа, Бона и чак из 
Белгије (Брисел и Антверпен). 
 

 
 

Припремљен је роштиљ, печење, пиће и колачи, 
заиста домаћински. Овај скуп својим присуством су 
увеличали и протојереј-ставрофор Неђо Јањић из 
Келна, протопрезвитер Душко Спасојевић из 
Диселдорфа и свештеник Милан Живановић из 
Антверпена. Сав приход од хране и колача као и 
донације биле су усмјерене за помоћ породици 
Кузмановић из села Копривна код Модриче у 
склопу акција помоћи Хуманитарне организације 
Срби за Србе. 
 

Скупљено је укупно 1.725 € на чему се најтоплије 
захваљујемо свим гостима, волонтерима и оцу 
Драгану на изванредној организацији и домаћинској 
атмосфери! 
 

 
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
С ВЕРОМ У БОГА! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Дружење у 

Ахену  
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Швајцарске окупили су се у Лозани 28. априла 
како би кроз пријатно дружење уз палачинке 
представили рад организације нашим суграђанима, 
посебно Швајцарцима који до сада нису чули за нас. 
Уз њих, као и увек наравно, било и наших чланова и 
донатора Срба који су увек ту да помогну и учине 
дружење уз палачинке лепшим. 
 

 
 

 

Такође, у току вечери искористили смо прилику како 
би промовисали предстојећи спортско-хуманитарни 
турнир у брзом шутирању тројки Тројку из блока 
која ће се ускоро одржати у Цириху 27.05 као и у 
Берну и Лозани нешто касније. 
 

 
 

После презентације пуштен је кратак филм о нашој 
организацији који увек остави јак утисак на људе 
који га гледају. Вече је настављено уз причу , 
упознавање и неизбежне палачинке. 
 

 
 

Током вечери је прикупљено 570 франака 
донација за помоћ социјално угроженим 
породицама широм Балкана. 
 

Ускоро нас чекају нови изазови и успешне акције 
које спроводимо нам само дају још већи ветар у леђа 
како би истрајали у овоме што радимо. Захваљујемо 
се свима на посети и поверењу које су нам указали!  
Видимо се у Цириху 27. маја! 

Дружење у 

Лозани  
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После САД и Србије, нова сезона Тројке из блока 
почела је и у Норвешкој. 29. априла у Ставангеру је 
одржан по други пут, хуманитарни турнир у 
шутирању тројки и баскету 3х3! Спортско-
хуманитарни пројекат Хуманитарне организације 
Срби за Србе је постао најмасовније окупљање Срба 
и њихових пријатеља у овом делу Норвешке. Ову 
тврдњу оправдава податак да је на такмичењу 
учествовало 76 шутера и 12 екипа, а прикупљено је 
17.130 норвешких круна за породицу Лујанов! 

 

 
 
Хуманост, спорт и забава универзални су језик са 
којим је Тројка из блока освојила цео свет. Са нама 
се играју и Норвежани и све друге нације: апсолутно 
сви су добродошли на турнир. Посебно нам је драго 
што имамо подршку наших вредних студената, али и 
свих генерација. Најмлађи такмичар на турниру је 
била Сара Чизмовић, која је рођена пре само 10 
месеци! Ставангер је град у којем не живи пуно 
наших људи, али сви до једног имају велико срце! 
 

Шутирали смо тројке и играли баскет цео дан, али 
сваки учесник је и победник: освајамо боље сутра за 
породицу Лујанов! Победници турнира у шутирању 
тројки поносно ће понети титулу најпрецизнијих 
тројкаша. По други пут је то потврдио исти шампион 
Ставангера, а треће место освојио је момак који је 
дошао чак из Осла да подржи овај турнир! 

 

ШАМПИОНИ: 
1. Зоран Грујић 
2. Ненад Стојановић 
3. Владимир Марић 

 

 
Нови-стари шампион Ставангера 

 

Победник турнира у баскету је био 

интернационални тим универзитета у Ставангеру 
предвођен нашим земљаком Милошем Херцегом. 
Другу позицију је заузео тим Николаса Даскија из 
Тексаса (САД), док је бронзану медаљу освојио тим 
Кингс, предвођен Милошем Милосављевићем. 
 

 
Шампиони турнира у баскету – честитамо! 

„Тројка“ у 

Норвешкој  
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Хуманиратна организације СРБИ ЗА СРБЕ 
прославила је у суботу 12. маја своју славу Светог 
Василија Острошког. Представници организације 
из Србије, Републике Српске, Сједињених 
Америчких Држава, Швајцарске, Канаде, 
Немачке и Шведске 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. 
 

 
 

 

Након литургије, чланови и пријатељи Хуманитарне 
организације Срби за Србе освештали су славски 
колач и жито у храму Светог Симеона 
Мироточивог на Новом Београду. 
 

 
 

 
 

Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе окупили су се у Козарској Дубици где је 
обележена слава организације. 
 

 

Обележене 

слава ХО СЗС  
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Такође, чланови организације освештали су славски 
колач и жито на Палама, званичном седишту 
организације Срби за Србе у Републици Српској. 
 

 
 

У Нирнбергу, званичном седишту Хуманитарне 
организације Срби за Србе у Немачкој, освештано је 
славско жито и колач. 
 

 
ХО СЗС Чикаго 

 

У цркви Светог Николе у Чикагу традиционално је је 
освештано славско жито и колач од стране чланова 
организације у овом највећем српском граду у САД. 
 

 
 

Чланови и пријатељи организације Срби за Србе 
освештали су славски колач и жито и у Берлину. 
 

 
ХО СЗС Вашингтон 

 

Такође, представници наше организације 
традиционално су освештали жито и колач у 
Вашингтону. 
 

 
ХО СЗС Берн 

Обележене 

слава ХО СЗС  
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У Берну, чланови Хуманитарне организације Срби за 
Србе присуствовали су светој литургији а након тога 
и освештали славски колач и жито. 
 

 
 

 
 

По први пут, славски колач и жито освештани су у 
Стокхолму од стране чланова и пријатеља наше 
организације у Шведској. 
 

 
 

Слава организације Св. Василије Острошки свечано 
је прослављена након литургије у Торонту у кругу 
чланова и пријатеља Хуманитарне организације 
Срби за Србе у Канади. 
 

 
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Обележене 

слава ХО СЗС  
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У недељу 22. априла Хуманитарна организација 
Срби за Србе из Швајцарске организовала је први 
пикадо турнир у Цириху који је за циљ имао 
прикупљање донација за помоћ социјално 
угроженим породицама широм Балкана. Победник 
турнира је Жељко Ристановић, а на вечери је 
укупно прикупљено 260 франака донација. 
 

 
 

 

 
 

 
 
Захваљујемо се свим пријатељима наше организације 
на дивном дружењу и оствареној још једној великој 
победи против сиромаштва за породице које ћемо 
помоћи у наредном периоду. 

Пикадо из 

блока - Цирих  
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Последњих година прва асоцијација за Обреновац су 
поплаве 2014. године – након којих је Хуманитарна 
организација Срби за Србе дала велики допринос у 
поновном успостављању нормалног живота у овом 
граду. Захваљујући напорима волонтера и уз 
подршку бројних спонзора и пријатеља турнира, 
Обреновац постаје све препознатљивији по 
спортском-хуманитарном турниру у брзом 
шутирању тројки Тројка из блока! 
 

 
 
У суботу 21. априла је одржан трећи по реду турнир 
на теренима код Културног центра. Уз помоћ 8 
поносних спонзора, 2 техничка спонзора и 78 
шутера прикупљено је укупно 140.190 динара за 
боље сутра! Много позитивних ствари произилази из 
самог турнира. Пре свега, добра енергија која 
усмерава младе људе да из већинског пасивног 
стања, узму ствари (у нашем случају лопте) у руке, и 
уз један активан приступ дају велики допринос 
заједничкој борби против сиромаштва. 

 
 

Наш пријатељ и саборац, виртуоз на плочама, DJ 
Коба33, поново је надмашио себе са ритмовима и 
атмосфером. Хит за хитом, све до рођенданских 
песама за наше тројкаше који су били слављеници 
тај дан. А било их је неколико – наши мали другари 
који су одлучили да рођендан проведу са нама на 
терену, а не у играоницама. Браво за њих и за њихове 
родитеље који су их научили да је највећа срећа да 
помажу другима! 

 

СПОНЗОРИ:  
 

• Пекара код Жике 
• Дунав осигурање 
• Misa Jell 
• Пекара Пире 
• С Маркет 
• Ауто школа Бане 
• Ресторан Ђукић 
• Аир Софт 

 

 
 

Трећа срећа у 

Обреновцу  
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ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  
• Кафе Код Даче 
• Пекара код Жике 

 

МЕДИЈСКИ ПОКРОВИТЕЉИ:  
• Локалне новине Обреновац 

 

СПОРТСКА ПОДРШКА:  
• КК Раднички Обреновац 

 

ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:  
• Инса А.Д. 
• Спортплус спортске кладионице 
• NONSTOP Fitness Serbia 
• Maybach international group 
• ПИП д.о.о. Нови Сад 
• Дизел центар и трговина Милићевић Чачак 
• WinWin 
• Аccolade Inc. 
• Брчкогас Осигурање 
• ЦИАК 

 

 
 
Поред шутирања тројки, опет смо играли и игру 
шута са пола терена: ко погоди бар један кош од 
пет покушаја осваја вредну награду. Награда свима 
нама била је победа против сиромаштва, а три 
тројкаша добила су и медаље и пехар шампиона! 
Они су били најпрецизнији са линије за три поена, па 
ће до следеће године поносно носити титулу 
најпрецизнијих у Обреновцу! 
 

ШАМПИОНИ:  
1. Никола Динић 
2. Данило Миливојевић 
3. Филип Глишић 

 
 
Иако нас очекује још преко тридесет турнира до 
краја ове године, са сигурношћу можемо рећи да је 
Тројка из блока у Обреновцу један од најсветлијих 
примера. У организационом смислу – још једном смо 
подигли лествицу на виши ниво. У целокупној 
атмосфери, која највише доприноси да се позитивна 
слика и енергија „пренесе“ и на друге градове. 
Имајући у виду број сиромашних породица којима је 
потребна наша помоћ, од пресудног значаја је сваки 
турнир како бисмо скупили планирану цифру од 25 
милиона динара! 
 

 
 
Још једном захваљујемо се свим Обреновчанима на 
подршци, и позивамо их да и у наредним годинама 
буду наш највећи ослонац у борби против 
сиромаштва!  
 
Прави ,,породичан” турнир са највише деце и 
омладине на терену, још једном је доказао да 
Обреновац живи идеју СРБИ ЗА СРБЕ!  

Трећа срећа у 

Обреновцу  
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У недељу, 13. маја, Хуманитарна организација 
Срби за Србе Канада је била домаћин своје 5. 
годишње Палачинка журке. Српски Центар у 
Мисисаги је и ове године отворио врата за ову 
добротворну забаву, где се окупило преко 300 
гостију да уживају свеже припремљене палачинке. 
Направљено је око 1400 палачинки, које су 
нестале у року од сат и по! Тражила се палачинка 
више! Скупљено је $8,105.45 д0нација за породицу 
Лујанов из села Добрица, општина Алибунар, 
Србија. 
 
Ова породица броји седморо деце, који живе у 
изузетно лошим условима, у кући старој преко 200 
година, која прети да се сруши у наредној олуји. 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе Канада 
је пресрећна што је окружена са толико добрих и 
великодушних људи и волонтера и жели да се 
захвали: 

• Управном одбору црквене корпорације при 

Храму сабора свих српских светитеља у 
Мисисаги и Колу српских сестара на употреби 
Српског Центра и кухиње 

• Свим волонтерима у кухињи, који су радили од 
7:00 ујутро на припремању палачинки 

• Женама које су направиле палачинке код куће 
и донеле као свој допринос 

• Омладини која је служила палачинке и деци која 
су очистила салу 

• Водитељу програма и техничком стручњаку - 

Бојану Радуловићу 

• Фотографу Алексу Бркићу 

• Марији Шестић, која је дошла рано ујутро да 
очисти салу 

• Нашим члановима и пријатељима из Виндзора, 
Нијагариних Водопада и Хамилтона, који су 
дошли да дају своју подршку акцији 

• Српским медијима: Вести (Горана Глигоревић), 
Новине (Ивана Ђорђевић), РТС (Бранка 
Дикановић) и Српска Торонто ТВ (Милан 
Чобанов) 

• Многим људима који су дошли да пробају 
палачинке и великодушно подржали акцију 
својим донацијама. 

 
Невероватно велики одзив гостију и позитивна 
енергија на Палачинка журци су дошли као 
признање за дугогодишњи рад, који мотивише 
управни одбор СЗС Канаде да настави борбу за 
српске породице на Балкану још јаче и боље. 
 
Ове године у управни одбор су ушли нови чланови 
Немања Пјанић и Милош Костић и већ увелико 
раде на планирању спортско-хуманитарног турнира 
Одбојка из Блока, који ће бити одржан у Торонту 2. 
јуна. За више информација посетите 

www.serbsforserbs.ca 
 
Срби за Србе вас позивају да постанете део 
велике СЗС фамилије. Ако свако од нас уради 
мало, заједно можемо помоћи многима. Само 
удружени ћемо имати снагу и моћ да досегнемо до 
сваке српске породице и да им омогућимо боље 
сутра. Хвала од срца! Живели!  
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

Палачинка 

журка-Канада  
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26. априла је у брчанском кафе бару УП, 
популарном ,,Горњем пабу код Милера” одржан 
хуманитарни турнир у пикаду на коме је уз много 
забаве, узбуђења и навијања прикупљено 810 КМ! 
Турнир под називом Пикадо из блока приредила је 
Хуманитарна организација Срби за Србе која 
помаже вишедетне социјално угрожене породице 
широм свијета. 
 

 
 
Сјајан одзив и више од 60 пријављених такмичара 
говоре да су догађаји попут овог потребни, али и да 
Брчаци нису заборавили на хуманост. Хуманитарна 
организација Срби за Србе је од 2005. године 
прикупила преко 2,4 милиона евра и помогла 
више од 2.000 породица које живе широм 
Балкана. 
 

Сам турнир у пикаду део је већег пројекта под 
називом Тројка из блока, који су Брчаци већ могли 
видети на градском тргу прошле године.  

Тада су, на турниру у шутирању тројки прикупљене 
донације за куповину трактора за деветочлану 
породицу Божић. 
 

Екипа Хуманитарне организације Срби за Србе 
стигла је из разних крајева. Идеја о уједињавању да 
бисмо помогли вишедетним социјално угроженим 
породицама привукла је много људи свих генерација. 
Посебно хвала вредним волонтерима који су 
изнели цео догађај. 
 

Захвалност дугујемо и поносним техничким и 
медијским спонзорима, на челу са љубазним 
особљем и власницима кафе бара УП, који су нам 
уступили простор за сјајан турнир у пикаду. 
Хуманост, спорт и забава три су вредности пројекта 
који мења свет на боље, а Брчко је град који те 
вредности негује и подржава! 

 

 
 

ШАМПИОНИ:  
1. Немања Којић 
2. Јовица Торлаковић 
3. Мирко Мишковић 

 

Након вишесатне борбе, елиминација, навијања и 
калкулација, ко је имао најмирнију руку, најоштрије 
око и најхладнију главу кући је однео симболичан 
пехар. 
 

Вредни волонтери из Брчког најављују још сличних 
догађаја пре друге Тројке из блока, која ће се на 
Тргу младих одржати средином августа. 
 

Пикадо из 

блока - Брчко  
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Екипа СРБИ ЗА СРБЕ на Видиковцу не мирује – 
након турнир Пикадо из блока, а сада настављају са 
активностима! У недељу 15. априла у Пивници 
Beer Ти Ја одржано је такмичење Вишебој из 
блока! 32 учесника, такмичили су се у стони 
фудбалу, пикаду, билијару, играма на флиперу и 
на конзоли СОНИ ПС. Прикупљено је 15.125 
динара за боље сутра за социјално угрожене 
породице са 4 и више деце! 

 

 
 

Сезона пројекта Тројка из блока у Београду почела је 
боље него икад! Нижу се догађаји широм света, а већ 
их је заказано преко 100!  
 
Најављујемо још изненађења пре централног 
турнира у брзом шутирању тројки који је заказан за 
15. септембар на Калемегдану! Будите и ви део 
Тројке из блока! 

Код наших пријатеља у Пивници Beer Ти Ја дошло 
је много драгих гостију који су се заинтересовали за 
нашу хуманитарну мисију. На основу оваквих 
успеха, гради се још јача екипа људи. Сваки нови 
човек вреднији је од злата! 

 

 
 

Неколико сати трајало је такмичење у у пет игара, а 
на крају смо добили и много шампиона! Честитамо 
им, а захваљујемо се свима који су подржали још 
једну победу против сиромаштва! Сви који су дошли 
и посветили време – уједно су и победили! 

 

ШАМПИОНИ ТУРНИРА ВИШЕБОЈ ИЗ БЛОКА: 
• Дејан Крстовић – Стони фудбал 
• Марко Марјановић – Флипер 
• Данило – Пикадо 
• Вељко Којић – ПС4 
• Александар – Билијар 
 

Посебно хвала нашим вредним волонтерима и 
поносним техничким спонзорима, љубазном особљу 
и власницима из екипе Пивнице Beer Ти Ја. 
Подршка угледних привредника и младих 
предузетника у сваком граду много нам значи, јер 
отвара простор за нове догађаје и нове сарадње! 
 

 

Вишебој из 

блока -Београд  
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Караоке из блока поново у Новом Саду! У суботу 21. 
априла одржано је друго по реду такмичење у 
певању у већ познатом кафићу Хогар. Новосађани су 
још једном показали да су спремни да несебично 
пруже помоћ. Уз песму, певаче и посматраче 
сакупљено је 6.900 динара за породицу Лујанов из 
Алибунара. 
 

 
 
После овог догађаја Нови Сад наставља даље у 
истом ритму! Велика мисија коју су тројкаши у 
Новом Саду узели на себе, уродиће плодом, све док 
се и даље људи сабирају око правих вредности. Јасно 
је свима колико потенцијала  
 
Тројка из блока има – спремамо се за нови спектакл 

у Новом Саду на платоу код СПЕНС-а 26. маја! 
 

Још једном, са речи на дела, мало по мало – 
Новосађани су показали да су ту и да борба траје. Не 
постоје мали и велики догађаји – сваки нови корак 
велики је корак до бољег сутра! 

 
 

 
 

 
 
НАСТАВЉАМО ДАЉЕ – СЕЗОНА ЈЕ ТЕК 
ПОЧЕЛА! 

Караоке из 

блока-Нови Сад  
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Екипа Хуманитарне организације Срби за Србе на 
Вождовцу у не мирује са активностима! У недељу 
22. априла у Пабу Република на Коњарнику 
одржано је такмичење Вишебој из блока! Више од 
30 такмичара надметало се у пикаду, таблићу, 
играма меморије и бирпонгу. Прикупљено је 25.240 
динара донације за боље сутра за социјално 
угрожене породице са четворо и више деце! 
 

 
 
Друга сезона пројекта Тројка из блока на 
Вождовцу, а седма сезона од 2012. – почела је боље 
него икад! Нижу се догађаји широм света, а већ их је 
заказано преко 100! Дошло је много драгих гостију 
који су се заинтересовали за нашу хуманитарну 
мисију. На основу сваког новог успеха, гради се још 
јача екипа људи. Сваки нови човек вреднији је од 
злата! 
 
Највеселије место на Коњарнику био је Паб 
Република када се скупила екипа Тројка из блока из 
свих крајева.  

У сјајној атмосфери, све нас је забављао и бенд који 
је такође свирао у хуманитарне сврхе! Велико хвала 
свима, посебно љубазном осбољу и власницима 
Паба Република. Мало по мало, освајамо све већи 
број локала широм света! 
 

 
 

Играли смо четири игре па смо имали и четири 
шампиона. Они су били најспретнији и најупорнији 
и заслужили су сјајна одличја. Похвале и титулу 
победника заслужили су апсолутно сви који су узели 
учешће у овој дивној хуманитарној вечери. 
 

 
 

ШАМПИОНИ:  
• Паја 
• Стојке 
• Мифа 
• Маре 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
БУДИ И ТИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА! 

Вишебој из 

блока -Београд  
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Борба против сиромаштва подигла је на ноге цео 
Вождовац! Седма сезона спортско-хуманитарног 
пројекта Хуманитарне организације Срби за Србе 
настављена је са турниром ФУЦА ИЗ БЛОКА! 
Сјајна, вредна и пожртвована екипа волонтера из 
Браће Јерковића организовала је турнир у фудбалу и 
окупила чак 12 екипа и много више гостију. 
 

 
 

Такмичење по групама трајало је два дана, 21. и 22. 
априла на фудбалском терену код Основне школе 
,,Змај”. Захваљујући момцима из екипа које су се 
пријавиле, драгим гостима и поносном техничком 
спонзору Рафи – прикупљено је 36.250 динара 
донација! 
 

Идеја да се много може учинити када свако од нас 
учини колико може заживела је на радост социјално 
угрожених породица. Борба је тешка, али 
Вождовац је спреман. У спортској ривалској 
атмосфери играо се квалитетан фудбал два дана, а 
победник се унапред знао – социјално угрожене 
породице са четворо и више деце.  

Најбољи начин да се проведе викенд – са 
квалитетним дружењем, добрим спортом и 
хуманитарним окупљањем! 

 

 
 

Од кошаркашке до фудбалске лопте – од свега 
правимо бољу будућност наше деце! Све се може кад 
се у Јерковићу сложе! Крај који зна како се брине о 
својим социјално угроженим суграђанима и опет је 
то доказао! После два дана и много атрактивних 
потеза, добили смо три шампионске екипе. Било је и 
пенал-завршница, било је и голова са пола терена, 
било је фудбалских страсти – али на крају – побеђено 
је сиромаштво! 

 

ШАМПИОНИ:  
1. Хакуна матата 
2. Медаковић 
3. Змајево гнездо 

 

 
 

Велики поздрав за све хуманитарце и љубитеље 
фудбала са брдовитог Вождовца! Цео свет – једна 
идеја: СРБИ ЗА СРБЕ! 

Фуца из блока 

на Вождовцу  
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Вождовац је најавио још једну Тројку из блока са 
успешна два турнира. Играо се Пикадо из блока у 
Пабу Леонидас и ПЕС из блока у играоници Game 
Pub. На турниру у пикаду 26. априла уз помоћ 16 
играча прикупљено је 12.000 динара. Турнир у 
ПЕС-у 28. априла окупио је 12 играча који су 
прикупили 3.000 динара, тј. укупно 15.000 динара. 
 

 
 

Вождовац је поставио својеврсан рекорд са великим 
бројем догађаја. Од журке, преко неколико турнира у 
пикаду, фудбала, вишебоја и ПЕС-а: мало по мало 
прикупљају се средства за социјално угрожене 
породице! Очекује нас сјајан турнир који ће још 
једном показати да се све може кад се Вождовчани 
сложе! 
Шампиони у турниру у пикаду били су 
најпрецизнији са стрелицама, а шампиони у 
електронском фудбалу дали су највише голова. 

Сваки до такмичара заслужио је титулу победника у 
боpби за боље сутра! 

 

 
 

ШАМПИОНИ ПИКАДО ИЗ БЛОКА:  
1. Жика 
2. Милена 
3. Сале 

 

 
 

ШАМПИОНИ ПЕС ИЗ БЛОКА:  
1. Ћира 
2. Боки 
3. Роки 

 
Хвала свима који су подржали активности Тројка из 
блока на Вождовцу! Друга сезона, а већ се 
постављају велики стандарди. 

Пикадо и ПЕС 

из блока у БГ  
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Прва акција Тројка из блока у Сремској 
Митровици одржана је 28. априла у теретани 
Матрикс. На такмичењу Бенч из блока уз помоћ 6 
такмичара и много више гостију скупљено је 
12.040 динара! 
 

 
 
Борба за боље сутра је заиста тешка, али награда је 
велика. Исто тако, тешко је дизати 60 и 100 
килограма, али кад се то ради са племенитим циљем 
– постаје лако! Победник у категорији 60 килограма 
био је Петар Милковић, а у категорији 100 
килограма Мирослав Вребац. Само шест људи 
одважило се да учествује у такмичењу, али скупљени 
новац јасно показује да је било много више гостију! 
Сви су дошли да подрже мисију Тројка из блока. 

Заједно смо најавили турнир у брзом шутирању 
тројки који је заказан за 1. јул! 
 

Успели смо да подигнемо Срем на ноге! Поред Руме 
која је лидер међу градовима широм света, Сремска 
Митровица укључује се да појача успехе овог дела 
Србије. Велико ХВАЛА свима који су учествовали, 
посебно љубазном особљу теретане Матрикс, као и 
медијима који су испратили догађај. Сви по мало и 
учинићемо много! 

 
 

 
 
У плану је још акција до централног турнира. 
Пратите наш Календар догађаја и будите у току! 

Будите део Тројке из блока! 
 

 

Бенч из блока 

-С.Митровица  
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Шабац наставља да ниже догађаје! У играоници 
Пиколо 29. априла одржан је хуманитарни турнир у 
најпопуларнијој видео игрици на свету – ПЕС 2018! 
Учествовало је 20 играча, а прикупљено је 7.180 
динара! ПЕС из блока је друга најава турнира у 
брзом шутирању тројки који ће се одиграти по други 
пут у Шапцу 8. сепмтембра! 
 

 
 
Шабац воли Тројку из блока и то је још једном 
показао – на виртуелни фудбалски терен истрчали су 
момци из краја који су одлучили да нешто промене 
на боље! Играли смо фудбал цео дан за боље сутра за 
социјално угрожене породице са 4 и више деце. 
Најлепши начин да се проведе дан, међу 
пријатељима, у игри, и за добробит оних којима је 
помоћ потребна! Заједно помажемо на окупљањима 
широм света, на све начине – а најбитније је да 
породице виде да нису саме! Нисмо их заборавили и 
нећемо их заборавити све док не променимо услове у 
којима живе! 

 
 
Наши пријатељи из играонице Пиколо оставили су 
нам цео дан на располагању за турнир ПЕС из блока. 
Са свих страна града дошло је више од 30 пријатеља 
пројекта Тројка из блока, неки су се играли са нама, 
неки су играле неке друге игре, али сви смо 
убацивањем симболичне донације у кутију подржали 
велику мисију! Љута борба са много голова завршена 
је на крају заједничком победом против сиромаштва! 
У фудбалу су најпрецизнији била три шампиона, али 
сви су погодили прави погодак учествовањем на 
турниру! 
 

ШАМПИОНИ ТУРНИРА ПЕС ИЗ БЛОКА У ШАПЦУ: 

1. Ненад 
2. Бојан Бојић  
3. Ђоле 

 

 
 

ПЕС из блока 

у Шапцу  
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Тројка из блока поново је освојила Вождовац! На 
велики празник Ђурђевдан, 6. маја, на кошаркашким 
теренима код школа, одржан је други турнир у брзом 
шутирању тројки. Уз помоћ 26 поносних спонзора, 
донатора и техничких спонзора, уз значајну 
подршку истакнутих спонзора и пријатеља 
турнира, 65 шутера и много више драгих гостију, 
прикупљено је укупно 340.695 динара! 
 

 
 
Велика победа против сиромаштва! Дуго су трајале 
припреме: одржано је чак седам турнира најаве, 
покуцано је на много врата и на крају је труд донео 
велики успех! Наши волонтери из насеља Браће 
Јерковић подигли су целу општину Вождовац на 
ноге. Спонзори од Душановца до Кумодража 
подржали су још једну акцију Срби за Србе у овом 
делу Београда. Скупљали смо средства за породицу 
Иличић. Много више од новца значи подршка! 
Социјално угрожене вишедетне породице знају да 
имају јаког савезника! Апсолутно сваки тројкаш који 
је одвојио време и посветио се нашој мисији 
допринео је овој победи. Цео крај може да се поноси 
зато што је још једном показао да му је стало. Сви по 
мало и учинићемо много! 

 
 
Турнир је протекао у најбољем реду. Диван дан, 
много посетилаца, највише деце и омладине. Гости 
из свих делова града дошли су и подржали турнир на 
Вождовцу. Први међу једнакима био је наш саборац 
Смоки Мардељано, један од лидера младе реп сцене 
Србије и региона. Он је са нама шутирао тројке, 
реповао, правио шоу за све окупљене. Велика 
подршка која много значи, посебно за младе 
генерације које се на репере доста угледају. Поред 
сјајних стихова, од Смокија могу научити и о правој, 
реалној и свакодневној борби за боље сутра! Са нама 
се дружио и наш драги пријатељ, DJ Жози Жо, који 
се побринуо за добре хитове и расположење. 
 

 
 
Захваљујући нашем поносном спонзору и техничком 
спонзору Ћевап Грилу, имали смо 40 ваучера за 
пљескавице. Сваки тројкаш који би погодио пет 
тројки добијао је ваучер. Била је љута борба за 
укусну награду! 
 

„Тројка“ на 

Вождовцу  
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Шутирали смо тројке и још једном подсетили људе 
да њихово мало некоме значи пуно. Велико ХВАЛА 
поносним спонзорима без којих турнир не би био 
исти.  
СПОНЗОРИ:  

• Код Рафе 
• Код Ранка 
• Спорт Актив Кафе 
• Жуст д.о.о. 
• Кафе Паша 
• Gentlmen Bar 
• Кладионица Сокер 
• Ћевап Грил 
• Кафе Морена 
• Кафе Бар Робин Худ 
• Инвалиди Вождовац 
• Heroes 
• Ресторан Реванш 
• Ресторан Традиција 

 
ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  

• Код Рафе 
• News Bar 
• Спорт Актив Кафе 
• Ћевап Грил 
• Кафе Бар Робин Худ 
• Паб Република 
• Leonidas 
• Game Pub 
• IT лига Србије 
• Дарк Марк 

 

ДОНАТОРИ:  
• С.М. 
• Драгана Ђ. 
• Обилић ЦГ 

ИСТАКНУТИ СПОНЗОРИ:  
• ПИП д.о.о. Нови Сад 
• Инса А.Д. 
• Спортплус спортске кладионице 
• NONSTOP Fitness Serbia 
• Дизел центар и трговина Милићевић Чачак 
• WinWin 
• Аccolade Inc. 
• Брчкогас Осигурање 
• ЦИАК 

 
ПРИЈАТЕЉИ ТУРНИРА:  

• Аги паста 
• Crofnas 
• DJ Коба33 
• Бутик Отаџбина 
• Осмех на дар 
• Бутик Авангарда 
• Сића мајстор звука 
• Наш реп и наш град 

 

Најпрецизнији тројкаши на Вождовцу понели су 
кућама сјајна одличја. Свако од гостију понео је 
јединствени осећај победе који може да пружи само 
Тројка из блока. Дођи, види, победи – убаци неки 
динар у кутију и улепшај дан себи и другима! 
Честитамо шампионима, и свим такмичарима! 
 

 
 

ШАМПИОНИ - ТРОЈКА ИЗ БЛОКА ВОЖДОВАЦ: 

 
1. Ђорђе Шпичек 
2. Страхиња Драговић 
3. Марко Сарић 

 

„Тројка“на 

Вождовцу  
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У АПРИЛУ 8.652 СМС  
ПОРУКА НА 7763 

 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
покренула је почетком марта 2015. године 
националну кампању за помоћ социјално угроженим 
породицама широм Србије у сарадњи са мобилним 
оператерима Телеком, Теленор и Вип. Путем 
хуманитарног СМС броја 7763 у току априла 
пристигло је укупно 8.652 порука, а од почетка 
акције укупно 117.875 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. 
 

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

У АПРИЛИ 1.970 ПОЗИВА НА 17763 
 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у 
Републици Српској покренула је почетком јануара 
2018. године националну кампању за помоћ 
социјално угроженим породицама широм Републике 
Српске и Федерације БиХ у сарадњи са мобилним 
оператерима Мтел, ХТ Еронет и БХ Телеком. 
Путем хуманитарног ПОЗИВА на број 17763 (са 
фиксне и мобилне телефоније) донирају се 2 
конвертибилне марке. У току априла пристигло је 
укупно 1.970 позива, а од почетка акције укупно 
5.397 позива. 
Провизија из МТел мреже по позиву са фиксне 
телефоније износе 0,07 км, а са мобилне телефоније 
провизија по позиву износи 0,22 км. Провизија из БХ 
Телеком мреже је 0,1 км по позиву на терет 
позиваоца (укупно се позиваоцу наплаћује 2,1 км по 
позиву), а провизија ХТ Еронет мреже износи 0,2 км 
по позиву. 
 

 

Активности 

током маја  
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Хуманитарни 

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

БЕОГРАД 
 

• Канцеларија Срби за Србе – Палмира 
Тољатија 5/III спрат (Нови Београд) 

• Бутик Отаџбина – Бункер –  
Булевар Деспота Стефана 48 

• Пицерија Walker – Кнеза Вишеслава 63 
(Тржни центар Видиковац) 

• Продавница Сани – Заплањска 86 А  
(Браће Јерковић) 

• Фото студио Express –  
Пилота Михајла Петровића 65 (Видиковац) 

• Сликарски атеље и креативна радионица 
„Цвеће и умеће“ – Косанчићев венац 5/1 

• Printy Star – Никшићка 5/1 (Вождовац) 
• Сервис компјутера Xelart – 

Антифашистичке борбе 24, лок. 43  
(Нови Београд) 

• ТЦ Стадион – Заплањска 32 
 (Насеље Јерковић) 

• Теретана Колосеум –  

Јурија Гагарина 140-142 (Нови Београд) 
• Гирос плус – Милана Јовановића 14ц 

(Жарково) 
• Гирос плус – Јурија Гагарина 231б  

(Нови Београд) 
• Бутик Београдски синдикат –  

Цара Душана 29 (Дорћол) 
• Факултет политичких наука –  

Јове Илића 165 
• Београдска пословна школа –  

Краљице Марије 73 
• ДИС маркет – Аутопут 18  

(аутопут за Шид) 
• ТЦ Авив Парк Звездара –  

Живка Давидовића 86 
• Кафаница Дрво јаворово – 

 Књегиње Зорке 3 (Врачар) 
• ТЦ Delta city – Јурија Гагарина 16 

 (Нови Београд) 
• Kaфe Имиџ – Нушићева 5 
• Играоница Кинг – Зрењанински пут 153х 

(Борча) 
• Кафана Павле Корчагин –  

Ћирила и Методија 2а (Звездара) 
• Кафана Лимун жут – Димитрија Туцовића 

88 
• Кафана Мала Маца – Синђелићева 3 

(Врачар) 
• Клуб 17 – Јужни булевар 17 (Калуђерица) 
• Бане Наја Грил – Миће Радаковића 4ц 

(Земун) 
• Кафана Сељачка прича – Владетина 10 

(Палилула) 
• Кухиња Мистер Вок –  

Палмира Тољатија 5/1 (Нови Београд) 
• Бутик Хорус – Теразије 35 
• Кафић Паркић – Цвијићева 93 
• Beo Caffe – Првомајска 10 (Земун) 
• Caffe Codex – Господска 15 (Земун) 
• Кафе Фибоначи – Тршћанска 44 (Земун) 
• The Rolling Burrel Pub –  

Књегиње Љубице 26 (Дорћол) 
• Це Кафе – Милешевска 3 
• Пицерија Ортак – Првомајска 35 (Земун) 
• Ресторан Код Даче – Булевар Михајла 

Пупина 165 (Нови Београд) 
• Кафић M-Team – ТЦ Пирамида, Јурија 

Гагарина 151 а (Нови Београд) 

Донаторске 

кутије 
Донаторске 

кутије 



 
 
 

Месечни извештај за мај  2018.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 66 

 

• Кафић Блок гаража – Вождовачки кружни 
пут 17 а (Вождовац) 

• Ребус СДК – Булевар Зорана Ђинђића 105 
(Нови Београд) 

• Кафана Савски бисери –  
Јурија Гагарина 80б (Нови Београд) 

• Кафана Без имена – Руска 1 (Сењак) 
• Кафана Боем – Карађорђева бб 
• Пекара Гак – Исмета Мујазиновића 23 д 

(Нови Београд) 
• Црвена трафика – Булевар уметности 27а 

(Нови Београд) 
• Стрит кафе – Ада Циганлија 

 (код ресторана Језеро) 
• Ресторан Рад – Црнотравска бб (Бањица) 
• San food – Булевар Михаила Пупина 145 

(Нови Београд) 
• Кафе Семлин – Првомајска 10 ц (Земун) 
• Кафана Стара дама Блок 45 – Др. Ивана 

Рибара 115а (Нови Београд) 
• Caffe Pub Black Velvet – Далматинска 62 

(Палилула) 
• Кафе Барка – Булевар Зорана Ђинђића 99 

(Нови Београд) 
• Спортско удружење Астра – Булевар 

Краља Александра 89 (Звездара) 
• Играоница Банка – Луке Војводића 77 а 

(Церак) 
• Базени Queen – Житна 35 (Добановци) 
• Кафе Пауза – Војвођанска 85 (Сурчин) 
• Кафе бар Бела ружа – Сурчинска 9г 

(Ледине) 
• УР Цока и смешко – 27. марта 14 

(Палилула) 
• Сувенир шоп – Призренска 13  
• (Зелени венац) 
• УР Мита жар – Видоковачки венац 83а 

(Видиковац) 
• Паб Градска прича – Ђуре Јакшића 3 

(Стари град) 
• Кафе Маршал – Џона Кенедија 10 (Земун) 
• Козметолошки центар Ива Дерма – 

Капетан Мишина 20 (Дорћол) 
• Кафе паб Робин Худ –  

угао Војводе Степе и Боже Јанковића 
• ТЗР Шкундрић – Вожда Карађорђа 73 

(Јаково) 
• СТР Пили 1 – Бољевачка 6 (Јаково) 

• СТР Пили 2 – Браће Николић 1 (Јаково) 
• The Klemenca – Булевар Зорана Ђинђића 12 

г (Нови Београд) 
• Ћевабџиница Пинк Пантер – Љубинке 

Бобић 26 а (Бежанијска Коса) 
• УР Јован 1 – Исмета Мујазиновића 6а 

(Бежанијска Коса) 
• Кафе Блинк – Булевар Арсенија 

Чарнојевића 184 (Нови Београд) 
• Сплав Гусар – Савски кеј бб  

(Нови Београд) 
• Кафе Фазон – Сердар Јанка Вукотића 1 

(Петлово Брдо) 
• Сплав Књаз – Савски кеј бб (Нови Београд) 
• Пекара 30 М&E – Булевар Михаила 

Пупина 141 (Нови Београд) 
• New’s bar – Браће Јерковић 134 (Вождовац) 
• Blue electronic – Палмира Тољатија 48 

(Нови Београд) 
• Agi Pasta Away – Змај Јовина 13 
• Кафе 33 – Стеријина 15 (Палилула) 
• Кафе Орион – Војислава Илића 13 

(Звездара) 
• Клуб пријатеља ФК Раднички Београд – 

Тошин Бунар 190 (Нови Београд) 
• Ресторан Ипак се окреће – Сурчинска 25 а 

(Ледине) 
• Пицерија Boss MB – Сурчински пут бб 

(Ледине) 
• Сплав Сидро – Кеј ослобођења 1б (Земун) 
• Филолошки факултет – Студентски трг 3 
• Продавница пелета Сам – Г – Војвођанска 

407 ф (Ледине) 
• Кафе Пит стоп – Сурчински пут 6а(Ледине) 
• Копирница Лола – Краљице Марије 61 

(Звездара) 
• Ресторан Стари Мајдан Авала – Фрицка 

Лоха 80 (Бели Поток) 
• Кафе Hardy – Ђаковачка 9 (Звездара) 
• Кафе Ниво – Краљице Марије 61 (Звездара) 
• La vie et la surprise – Булевар Арсенија 

Чарнојевића 95 (Нбгд) 
• Пекара Смешко 038 – Краљице Марије I/3 

(Звездара) 
• Ресторан Тара – Зрењанински пут 151б 

(Борча) 
• Кафе My rules – Голубачка 9 (Црвени Крст) 
• Кафе Парк – Пожешка 61а 

Донаторске 

кутије 
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• Corner beer – Трговачка 18 (Жарково)  
•  Good food Vračar – Угао Г. Вучића и  
•    В. Илића (Звездара)  
•  Good food Z. Venac – Бранкова 1, плато  
•   (З. Венац)  
• Good food Nbgd– Маршала Толбухина 18г 

(Нбгд)  
•  Good food Bogoslovija–  

 Мије Ковачевића 9/1 (Богословија)  
• Good food Žarko– Трговачка 10 (Жарково)  
•  Агенција Призма – Господска 4 (Земун)  
•  Географски факултет – Војвођанска 1 

 (Земун)  
•  Пивница „Облак у панталонама“ – Бул. 

Краља Александра 77а (Звездара)  
• Ресторан Dragon – Кнеза Вишеслава 130 

(Видиковац)  
• Играоница Четворка – Вртларска 7б 

(Земун)  
• Ресторан Шапат – Бирчанинова 42  

(Савски Венац)  
• Brothers Pub – Трговачка 4 (Чукарица) 
• Silver bell Group – Таковска 1 (Палилула)  
• Технички преглед Арена експрес – Бул. 

Арсенија Чарнојевића (Нбгд)  
• АЦ Посеидон – Заплањска 16 (Браће 

Јерковић)  
• Кафана Боем – Карађорђева 8а (Савамала)  
• Кафе бар Cheers – Бул. Кнеза Александра 

Карађорћевића 17 (Сењак)  
• Бар Прохибиција – Карађорђева 8а 

(Савамала)  
• Пивница Колонија – Рељковићева 9 

(Канарево брдо)  
• Кафана Сипај не питај – Карађорђева 9 

(Савамала)  
• Балон Sportzon Звезда Ада – Ада 

Циганлија 5 (Чукарица)  
• Ресторан Восток 1 – Бул. Арсенија 

Чарнојевића 30а (Нбгд)  
• Кафе Ћошак – Вукасовићева 21н (Канарево 

брдо)  
• Кафе Хаус – Миљаковачке стазе 51б 

(Миљаковац)  
• Рохо бар – Борска 41е (Миљаковац)  
• Ресторан Катун – Хасанагинице 1 

(Миљаковац) 

• Кафе Coffe Maniac – Вукасовићева 63 
(Миљаковац)  

• Кафе Фењер – Васе Пелагића 5 (Сењак)  
• Рибарница Папалина – Косте Главинића 6 

(Сењак)  
• Пекара Чачанин – Борска 94 (Раковица)  
• Ресторан Чачанин – Борска 94 (Раковица)  
• Caffe DUB – Пилота Михаила Петровића 

53д (Видиковац)  
• Пивница Beertija – ТЦ Видиковац, Кнеза 

Вишеслава 63 (Видиковац)  
• Caffe Patrida – Кнеза Вишеслава 140 

(Видиковац) 
• Играоница Тројка – ЈНА 1а (Борча)  
• Кафе Куба – Кнеза Вишеслава 63 (ТЦ 

Видиковац)  
• Кладионица Олимп – Незнаног јунака 4 

(Дедиње)  
• Central Cafe – Трговачка 5 (Жарково)  
• Продавница Данди – Заплањска 57ђ (Браће 

Јерковић)  
• Кафић Спорт Актив – Заплањска 86в 

(Браће Јерковић) 

• Православни богословски факултет – 
Мије Ковачевића 11б (Богословија)  

• Кафе Зенит – Драгослава Срејовића 6з 
(Богословија)  

• Чорба кафе – Браће Крсмановића 5 (Сава 
мала)  

• Квант – Маршала Тита 237 (Добановци)  
• Коктел бар Коњарник – Устаничка 170е 

(Коњарник)  
• Роштиљ код Марета – Др Зоре Илић 

Обрадовић 15 (Коњарник)  
• Запа бар – Краља Петра 41 (Стари град)  
• Запа барка – Ушће бб (Ушће) 

• Кафе Шестица – Бул. Зорана Ђинђића 44 

(Нбгд) 

• Кафе Lorenzo – Космајска 60 (Церак) 

• Спортски центар Кнежевац – Вишевачка 2 

(Раковица) 
 

НОВИ САД 
• Канцеларија Срби за Србе – СПЕНС, 1. 

спрат, Сутјеска 2 
• Рода Центар – Руменачка 150 
• Кафе Паб Ладовина – Лазе Телечког 3 

Донаторске 

кутије 
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• Кафе Спорт Меџик – Подунавска 12 
• Ресторан Цер – Хероја Пинкија 138 
• Ципелград – Дунавска 8 

• Хогар – Крилова 6  
• Бербер шоп Бане – Милана Тепића 19 

(Ветерник)  
• Спортисимо – Миленка Грчића 3а  
• Aqua Doria – Каменички пут бб  
• Кафе Коцка – Народног фронта 73  
• Кафе Панда – Балзакова 23  
• Спортски центар Десетка – Новосадског 

сајма  
• Кафић Каспер – Бул. цара Лазара 42 

• Кафић Нео – Темерински пут 173 

• Кафана „Библиотека“ – Гундулићева 27 

• Ресторан Наша Тврђава – Проте 

Михалџића 2а 

• Правни факултет – Трг Доситеја 

Обрадовића 1 

• Медицински факултет – Хајдук Вељкова 3 
 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
• Кафе бар Lavazza – Змај Огњеног Вука бб  

• Бифе Kibicfenster – Занатлијска 6  

• Теретана Matrix –  
       Булевар Константина  Великог 4  

• Caffe Kaffeteria – Светог димитрија 15  

• Сплав Круг – Мачвански кеј бб Мачванска 
Митровица  

• Кафе Талиа – Градски парк 2  

• Апотека Бела Ружа – Петра Прерадовића 
123  

• Апотека Бела Ружа – Арсенија 
Чарнојевића 16/8  

• Кафић Партизан – 1. Новембра 151 
Лаћарак  

• Кафе Мон Ами – Светог Димитрија 37  

• Златара Миладиновић – Трг николе 
Пашића 9  

• Кладионица Милионер – Шећер сокак 2а  

• Пекара Пекарац – Шећер сокак  

• Кафе бар Капана – Кузминска 1 

•  Прица Брица фризерски салон – Трг 
Николе Пашића бб  

• Кафе Капљица – Занатлијска 8  

• УР Индекс – Светог Димитрија 17 

 
ВРШАЦ 

• Пицерија Беба – Зелена пијаца бб 
 

СУБОТИЦА 
• Suins Sped – Гранични терминал Хоргош 

 

БАЧКА ПАЛАНКА 
• Кафић Жарден – Југословенске армије 

 

БАЧКА ТОПОЛА 
• Big brother plus – Сенћански пут 3 

 

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

Краља Петра I 42 локал 1 

 

МЛАДЕНОВАЦ 
• Кафе Meri Popins – Koсмајска 11 
• Апотека Сана – Војводе Путника 22 
• Апотека Сана – Вука Караџић 44 
• Апотека Сана – Краља Петра I 243 
• ТЦ Младеновац – Браће Баџак 2 

 

ШАБАЦ 
• Транском Платичево – Железничка бб, 

Платичево 
• Транском Јабука – Краља Милутина 22 
• Транском Бенска бара – Краља Петра 

Првог 3 
• Транском Чавић – Поцерска 6 
• Транском Мајур – Светог Саве бб, Мајур 
• Пашанац 1 брза храна – Карађорђева 57 
• Пашанац 2 брза храна – Масарикова 43 
• Пицерија Кухињица – Масарикова 135 
• Пивница Кум – Масарикова 15  
• Пекара Ранд-м – Краља Милутина 3/23а  
• Брза храна Цицибело 1 – Занатлијска 14  
•  Брза храна Цицибело 2 – Господар 

Јевремова 39 

 
 

Донаторске 

кутије 
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ЛОЗНИЦА 
• Кафе бар Локал – Миодрага 

Борисављевића 3 
• Фризерски студио Image – Гимназијска бб 
• Фризерски салон Марко Поло – 

Карађорђева 5 
• Caffeteria Roma – Владе Зечевића 7  
• Миле Пром – Георгија Јакшића 14 

• Маркет Сјај 1 – Шабачки пут бб  
• Маркет Сјај 2 – Максима Горког 1  
• Ноћни бар Синдикат – Кнеза Милоша 2 

 

РУМА 
• Златара Garuda Gold – Железничка 3 
• Кафана Ваш Вајат – Јове Негушевића 2, 

Пећинци  
• Пекара Див 39 – Партизанска 1, 

Крњешевци  
• Скупштина бар – Крњешевска 72, 

Шимановци  
• Фото Љубиша – Браће Видаковић 6а, 

Пећинци 

 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
• Књижара Моја књига – Првог српског 

устанка 130 
 

ЧАЧАК 
• Каспер школица спорта – Солунска 30 

 

КРАГУЈЕВАЦ 
• ТП Морава „Белошевац“ – 9. маја 88 
• ТП Морава „Звезда“ – Драге Тодоровић 12 
• ТП Морава „Мале Пчелице“ –  

Петра Драпшина 25 
• ТП Морава „Корићани“ –  

Крагујевачког батаљона 256 
• ТП Морава „Шумарице“ – 

Горњомилановачка 60 
• ТП Морава „Сунчани брег“ –  

Радета Милосављевића 2 
• ТП Морава „Наш углед“ –  

Гаврила Принципа бб, Лапово 
• ТП Морава „Робна кућа“ – Краља Петра I 

1, Лапово 
 
 

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

Милоша 15 
 

• КОСОВСКА МИТРОВИЦА 
• Кафе Bebоp -Краља Петра I 
• Кафе Moment– Краља Петра I 
• Кафе Inkognito– Краља Петра I 
• Пекара Moment – Краља Петра I 
• Кафе Луфт – Танаска Рајића бб 
• Пекара Moment 2 -Џона Кенедија бб 
• Пекара Moment 3 – Звечан 

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

ПАЛЕ 
• Канцеларија Срби за Србе –  

Српских ратника бб 
• Бутик Time out – Драгослава Јевђића бб 
• Маркет Зворничанка – Српских ратника 2 

 

ТЕСЛИЋ 
• Ресторан Лане – Светог Саве бб 
• Маркет Кошута – Првог Крајишког 

корпуса бб 
• Хотел Хајдучке воде – Планина Бори 
• Кафе бар Бриљантин – Чечава бб 
• ТЦ Злата – Доњи Ружевић бб 
• Пекара Ђекић 1 – Хиландарска бб, градска 

пијаца  
• Пекара Ђекић 2 – Карађорђева бб  
• Кафе бар Бумеранг –  

Стевана Синђелића бб  
• Теретана Максимус – Спортски центар 

Радолинка 
• Клуб Бродвеј – Првог Крајишког корпуса бб 

 

ВЛАСЕНИЦА 
• Хавана Паб –  Светосавска 72 
• ТЦ Зворничанка – Илије Бирчанина 24 

• КОЗАРСКА ДУБИЦА 
• Lounge Bar Marshall – Светосавска 3 
• Cafe Pink Lady – Проте Вујасиновића бб 

Донаторске 

кутије 
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• Domino Caffe – Светосавска бб 
• Kafe bar Twins – Војводе Путника 50 
• Kafe Picasso – Михајла Пупина бб 
• The River Pub – Косовских јунака бб 
• Infiniti bar – Светосавска бб 
• Кафана Стари багрем – Светосавска 28 
• Пекара Марић – Војводе Путника 58  
• Пицерија Цезар – Светосавска бб 

• Роштиљница Силвестер – Светосавска бб 

 

ГРАДИШКА 
• Наш кафић – Милана Тепића бб 
• Фортунa – Видовданска  

(занатски  центар Данило Борковић) 
 

• ПРИЈЕДОР 
• Манастир Клисина – село Ништавци 

ПРЊАВОР 
• Индустри бар – Вида Њежића 
• Трокадеро бар – Занатски центар 1 

• БИЈЕЉИНА 
• Маркет Зворничанка – Сремска 1 

• БАЊАЛУКА 
• Кафе бар Принцип – Проте Николе 

Костића 34 
• Творница Паб – Трг Крајине 2 
• Asstar – Бранка Поповића бб 

• Коноба БоМар – Слободана Кустурића 18 

• Pin Up Dream – Средњошколска 4 

• Red Fox – Бул. Војводе Степе Степановића 

101 

• Double L – Мајке Југовића 20 

• Po Lule Duvana – Патре 3 

• Soho – Алеја Светог Саве 12 
.......................................................................................... 
 

              ЧИКАГО 
• Beograd CaffÉ – 2937 West Irving Park Road 
• Nada’s Deli & Bakery – 7316 West Lawrence 

Avenue, Harwood Heights 

• Црква Св. Николе – St. Nikola Church – 
4301 Prairie Ave., Brookfield 

• Lazich Deli – 7035 West Higgins Ave., 
Chicago 

• ABC Deli – 7701 Lawrence Ave., Norridge 
 

ВАШИНГТОН 
• Црква Св. Луке – St. Luka Church, 10660 

River Rd Potomac, MD 
 

ХАМИЛТОН 
• Etno bar & grill – 125 Gailmont Dr, 

Hamilton, ON L8K 4B8 
 

ФРИДРИСХАФЕН 
• Храм Светих Српских новомученика – 

Adelheidstr. 4, 88046 Friedrichshafen 
 

•  ХЕРЦОГЕНАУЕР 

• Југословенски клуб – Langenzennerstr 

1, 91074, Hercogenaurah 

 

•  ВИРСЕЛЕН 

• Храм Светог Вазнесења Господњег – 

Tannenweg 14 , 52146 Würselen 
 
.................................................................................................................................. 
 

 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Донаторске 

кутије 

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА МАЈУ 2018. 
 
1. Lazich Deli /САД/ – $ 10 
2. Beograd Café /САД/ – $ 10 
3. Nada’s Deli & Bakery /САД/ – $ 10 
4. St. Nikola, Brookfield /САД/ – $ 10 
5. ABC Deli /САД/ – $ 20 
6. Данило Ј. /Србија/ – 300 дин. 
7. Александар А. /Србија/ – 470 дин. 
8. Марија М. /Србија/ – 500 дин. 
9. Срђан Р. /Србија/ – 1.000 дин. 
10. Породица Станојевић/Србија/-1.000 дин. 

(за Ракиће код Ваљева) 
11. Горан Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
12. Урош С. /Србија/ – 1.000 дин. 
13. Саша Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
14. Страхиња К. /Србија/ – 1.000 дин. 
15. Ђорђије Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
16. Дамјан Л. /Србија/ – 1.000 дин. 
17. Милош У. /Србија/ – 1.000 дин. 
18. Александар М. /Србија/ – 1.000 дин. 
19. Братислав А. /Србија/ – 1.389 дин. 
20. Драгана Б. /Србија/ – 1.500 дин. 
21. Бенч из блока у Тератани 

Матрикс /Србија/ – 2.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

22. Весна П. /Србија/ – 2.000 дин. 
23. Биљана С. /Србија/ – 2.000 дин. 
24. Марко Е. /Србија/ – 3.000 дин. 
25. Цветана Б. /Србија/ – 3.000 дин. 
26. Бранка С. и Марко М. /Србија/ – 5.000 дин. 
27. Пуре градња /Србија/ – 5.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
28. Дамир К. /Србија/ – 50 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
29. Студио Ромб /Србија/ – 6.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
30. Наталија П. /Србија/ – 6.000 дин. 
31. Gentleman bar /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
32. ПЕС из блока у Шапцу/Србија/-7.180 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
33. Кафе бар Lavazza /Србија/ – 8.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
34. Кладионица Сокер/Србија/ – 8.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
35. ФК Земун /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 

36. Ћевап грил /Србија/ – 10.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

37. Телеком-СМС 7763 /Србија/ – 19.100 дин. 
38. Тројка из блока на Тргу 

Републике /Србија/ – 34.680 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

39. Митровица са Малте/Србија/- 35.100дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

40. Биљана С. – 10 € 
41. Бошко Р. /Шведска/ – 18,05 € 
42. Снежана Ј. /Холандија/ – 30 € 
43. Јелена Ђ. /Р. Српска/ – 10 КМ 

(за Косово и Метохију) 
44. Вук К. /Р. Српска/ – 10 КМ 
45. Тамара К. /Р. Српска/ – 72 КМ 

(за породицу Смуков код Руме) 
46. Душан М. /Швајцарска/ – 2 € 
47. Анонимно /Србија/ – 5 € 
48. Младен П. /Аустрија/ – 5 € 
49. Жељко М. /Аустрија/ – 10 € 
50. Породица Versteeg /Холандија/ – 10 € 
51. Момчило В. /Аустрија/ – 10 € 
52. Милан М. /Хрватска/ – 10 € 
53. Мирослав Ч. /Шпанија/ – 10 € 
54. Анонимно /Француска/ – 10 € 
55. Кристина К. /Немачка/ – 10 € 
56. Анонимно /Аустралија/ – 10 € 
57. Срђан Г. /Србија/ – 10 € 
58. Анонимно /Аустрија/ – 10 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
59. Љубинка Т. /Холандија/ – 10 € 
60. Борис П. /Р. Српска/ – 10 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
61. Данка Т. /В. Британија/ – 10 € 
62. Тихомир Б. /Италија/ – 10 € 
63. Александра М. /Чешка Република/ – 10 € 
64. Michael D. /Aустрија/ – 15 € 
65. Анонимно /САД/ – 15 € 
66. Јелена М. /Канада/ – 15 € 
67. Анонимно /Чешка Република/ – 15 € 
68. Иван С. /Немачка/ – 15 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
69. Гордана /Аустрија/ – 20 € 
70. Синиша А. /Аустралија/ – 20 € 
71. Анонимно /Канада/ – 20 € 
72. Александар Л. /Канада/ – 20 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 

Списак СЗС 

донатора 
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73. Од једне САМО свесне жене угроженим 
људима /Холандија/ – 25 € 
(за Гачиће код Приједора) 

74. Од једне САМОсвесне жене угроженим 
људима /Холандија/ – 25 € 
(за Пржиће са Косова и Метохије) 

75. Анонимно /САД/ – 25 € 
76. Владимир Р.  – 29,96 € 
77. Ненад Р. /Аустрија/ – 30 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
78. Бојан С. /САД/ – 30 € 

(за Јовановиће из Сремске Каменице) 
79. Анонимно /Аустралија/ – 30 € 
80. Вања В. /Канада/ – 30 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
81. Милан Д. /Канада/ – 30 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
82. Недељко П. /САД/ – 30 € 
83. Милан С. /Аустрија/ – 40 € 
84. Ненад С. /Шпанија/ – 40 € 
85. Далибор и Мира /УАЕ/ – 45 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
86. Валентина С. /Канада/ – 50 € 
87. Раде В. /САД/ – 50 € 

(за Гачиће код Приједора) 
88. Д. Томић /В. Британија/ – 50 € 
89. Даца Д.А. /УАЕ/ – 50 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
90. Анонимно /Србија/ – 50 € 
91. Гордана Г. /Шведска/ – 50 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
92. Сања Ј. /Канада/ – 50 € 
93. C.A. Group /Аустрија/ – 100 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
94. Милија М. /Русија/ – 100 € 
95. Алекс М. /Аустралија/ – 100 € 
96. Fisher Transport KG /Аустрија/ – 600 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
97. Срби у Кини /Кина/ – 1.640 € 

(за породицу Шобот из села Бравско) 
98. Зорица С. /Аустрија/ – 10 € 
99. Славиша С. /Аустрија/ – 10 € 
100. Анонимно /Србија/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
101. Лана Г. /Аустрија/ – 15 € 
102. Анонимно /САД/ – 15 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
103. Милена О. /Швајцарска/ – 5 CHF 

104. Мирослава А.Ф. /Швајцарска/ – 5 CHF 
105. Тамара М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
106. Љубо и Славка М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
107. Александар Г. /Швајцарска/ – 10 CHF 
108. Јово Д. /Швајцарска/ – 20 CHF 
109. Давид Р. /Швајцарска/ – 20 CHF 

(за Ракиће код Ваљева) 
110. Н.Т. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF 
111. Породица Костић /Швајцарска/ – 100 CHF 
112. Александар и 

Александра Л. /Швајцарска/ – 100 CHF 
113. Весна Д. /Немачка/ – 10 € 
114. Александар Ж. /Немачка/ – 10 € 
115. Драган Ј. /Немачка/ – 10 € 
116. Данијела Р. /Немачка/ – 10 € 

(за Косово и Метохију) 
117. Александар П. /Немачка/ – 10 € 
118. ДЈ Миву /Немачка/ – 10 € 
119. Синиша Ј. /Немачка/ – 10 € 
120. Милош Л. /Немачка/ – 10 € 
121. Никола О. 99 /Немачка/ – 15 € 
122. Драгана Е. /Немачка/ – 20 € 
123. Мира Д. /Немачка/ – 20 € 

(за Косово и Метохију) 
124. Александар П. /Немачка/ – 20 € 
125. Данијела Б. /Немачка/ – 20 € 
126. Миле К. /Немачка/ – 30 € 
127. Борис и Деснка В. /Немачка/ – 30 € 
128. Мирјана и Ранко С. /Немачка/ – 30 € 
129. Фолклоријада КУД Дрина у 

Аугсбургу /Немачка/ – 235 € 

130. Фифа турнир у 
Ројтлингену /Немачка/ – 340 € 

131. Хуманитарни роштиљ у 
Ахену /Немачка/ – 1.725 € 

132. Данка В. /Норвешка/ – 100 NOK 
133. Дејан М. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за породицу Лујанов из Алибунара) 
134. Марко Г. /Норвешка/ – 150 NOK 
135. Игор У. /Норвешка/ – 150 NOK 
136. Роберт Ћ. /Норвешка/ – 250 NOK 
137. Ђузепе Ди Пинто /Новешка/ – 1.000 NOK 

(за породицу Лујанов из Алибунара) 

138. Лидија Боројевић и 
Jeff Maclarty /Канада/ – $ 25 CAD 
(слава породице Рачић) 

139. Никола Дурица /Канада/ – $ 45 CAD 
140. Сербоси Калгари /Канада/ – $ 100 CAD 

Списак СЗС 

донатора 
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141. Миодраг Арсић /Канада/ – $ 100 CAD 
142. Спорт актив кафе /Србија/ – 1.810 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
143. News bar /Србија/ – 1.910 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
144. Ранко /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
145. Кафе Морена /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
146. Кафе Робин Худ/Србија/- 2.020 дин.+60€ 

(за пројекат Тројка из блока) 
147. Инвалиди Вождовац/Србија/-8.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
148. Рафа /Србија/ – 8.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
149. Код Рафе /Србија/ – 8.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
150. Хероес /Србија/ – 70 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
151. Срдан Т. /Катар/ – 100 € 
152. Данило /Словенија/ – 100 € 

(за Косово и Метохију) 
153. Пикадо из блока 

Леонидас /Србија/ – 12.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

154. Ресторан Реванш /Србија/ – 12.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

155. Дарк марк /Србија/ – 13.800 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

156. Спорт актив кафе /Србија/ – 14.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

157. Тројка из блока на 
Вождовцу /Србија/ – 21.320 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

158. Анонимно /Србија/ – 500 € 
(за пројекат Тројка из блока) 

159. Милован А. /САД/ – $ 5 
160. Маријана В. /Италија/ – 5 € 
161. iSerbApparel.com /Србија/ – $ 10 
162. Зоран З. /САД/ – $ 15 
163. Радоман /САД/ – $ 15 
164. Срђан Г. /САД/ – $ 15 
165. Биљана Б. /САД/ – $ 15 
166. Анонимно /САД/ – $ 20 

(за Ракиће код Ваљева) 
167. Тихомир Е. /САД/ – $ 20 
168. Александар Ј. /САД/ – $ 20 
169. Ненад М. /Аустралија/ – $ 25 

170. Стефан Н. /САД/ – $ 25 
171. Марко Г. /САД/ – $ 25 
172. Анонимно /САД/ – $ 25 
173. Жељка Б. /САД/ – $ 25 
174. Максим Р. /САД/ – $ 25 
175. Зоран С. /САД/ – $ 25 
176. Славиша К. /САД/ – $ 25 
177. Тања Ј. /САД/ – $ 25 
178. Анонимно /САД/ – $ 30 
179. Драгољуб П. /САД/ – $ 30 
180. Дејан Д. /САД/ – $ 50 
181. Раде Б. /САД/ – $ 50 
182. Бреза /САД/ – $ 50 
183. Милан М. /САД/ – $ 50 
184. White City Logistics /САД/ – $ 50 
185. Слободан Ј. /САД/ – $ 100 
186. Тихомир Б. /САД/ – $ 100 
187. Иван Р. /САД/ – $ 100 
188. Владимир Ћ. /САД/ – $ 100 
189. Јована С. /Србија/ – 200 дин. 

(за Ракиће код Ваљева) 
190. Предраг П. /Србија/ – 500 дин. 
191. Анка В. /Србија/ – 500 дин. 
192. С.П. /Србија/ – 1.000 дин. 
193. Трифун Т. /Србија/ – 1.000 дин. 
194. Димитрије П. /Србија/ – 1.000 дин. 
195. Александар Ј. /Србија/ – 1.000 дин. 
196. Данило Р. /Србија/ – 1.200 дин. 
197. Војислав С. /Србија/ – 1.500 дин. 
198. Ђорђе Г. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за Ракиће код Ваљева) 
199. Анонимно /Србија/ – 2.000 дин. 
200. Александар Ј. /Србија/ – 2.000 дин. 
201. Небојша С. /Србија/ – 2.500 дин. 
202. Вук и Ана Т. /Србија/ – 3.000 дин. 
203. Сања Н. /Србија/ – 3.000 дин. 
204. Le Petit Bistro /Србија/ – 4.720 дин. 
205. Милка О. /Србија/ – 5.000 дин. 
206. Бибер Арт галерија /Србија/ – 14.000 дин. 
207. Анђа Р. /Србија/ – 17.000 дин. 
208. Фамилија 488 /Србија/ – 20.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
209. Влако доо Крушевац/Србија/-35.000 дин. 
210. Теленор-СМС 7763 /Србија/ – 37.163 дин. 
211. Nonstop Fitness 

Serbia /Србија/ – 40.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

212. Никола К. /Србија/ – 50.000 дин. 
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213. Телеком-СМС 7763 /Србија/ – 81.000 дин. 
214. Немања М. /Немачка/ – 20 € 
215. Славица М. /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за Ракиће код Ваљева) 
216. Декомис доо /Србија/ – 10 € 
217. Миленко П. /В. Британија/ – 10 € 
218. Горан П. /Немачка/ – 10 € 
219. Наталија М. /Русија/ – 15 € 
220. Иво В. /Канада/ – 20 € 
221. Кристијан П. /Аустрија/ – 30 € 
222. Анонимно /Аустрија/ – 50 € 

(за Ђокиће из Шековића) 
223. Анђелко Ј. /Аустралија/ – 50 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
224. 3 на 3 Аделаида /Аустралија/ – 260 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
225. Алекса Дракул /Канада/ – $ 10 CAD 

(за Ракиће код Ваљева) 

226. Јулијана Окука 
Тодоровић /Канада/ – $ 30 CAD 

227. Спасоје Стаматоски /Канада/ – $ 50 CAD 
228. Abbvie /САД/ – $ 20 
229. D&D International Importers /САД/ – $ 25 
230. СД /САД/ – $ 25 
231. Ник Ј. /САД/ – $ 25 
232. Benevity One World /САД/ – $ 29,87 
233. Pepsico /САД/ – $ 32 
234. AT&T /САД/ – $ 94,55 
235. Милорад Б. /САД/ – $ 100 
236. Смиљан и Далиборка С. /САД/ – $ 100 
237. Ethno Express /САД/ – $ 300 

(за породицу Смуков код Руме) 
238. Александар О. /Србија/ – 30 дин. 
239. Владимир В. /Србија/ – 500 дин. 
240. Радмила Л. /Србија/ – 1.000 дин. 
241. Дејан Х. /Србија/ – 1.000 дин. 
242. Породица Станојевић/Србија/-1.000 дин. 

(за породицу Тотић из Врања) 
243. Породица Станојевић/Србија/-1.000 дин. 

(за породицу Станишић из Милића) 
244. Породица Станојевић/Србија/-1.000 дин. 

(за породицу Илић из Чачка) 
245. Ведран Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
246. Коста Ј. /Србија/ – 2.000 дин. 
247. Зоран П. /Србија/ – 3.630 дин. 

248. Кафана Сељачка 
прича /Србија/ – 4.100 дин. 

249. Neo Todi /Србија/ – 5.000 дин. 

250. Dancing bar Hogar /Србија/ – 8.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

251. Ресторан Цер /Србија/ – 11.750 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

252. Жуст д.о.о. /Србија/ – 12.400 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

253. Mozzart /Србија/ – 20.000 дин. 
(Тројка из блока-Кош за срећу) 

254. Фамилја 488 /Србија/ – 50.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

255. Журка из блока у Градској 
кафани /Србија/ – 197.650 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

256. Игор С. /САД/ – $ 5 
257. Миле Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ 
258. Ненад Ф. /Р. Српска/ – 40 КМ 
259. Јелена А. /Аустралија/ – 10 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
260. Марко М. /Србија/ – 10 € 
261. Анонимно /Белгија/ – 15 € 
262. Данка Т. /В. Британија/ – 15 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
263. Владимир Ж. /Србија/ – 30 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
264. Александар И. /Канада/ – 100 € 
265. Јованка П. /САД/ – 100 € 
266. Габријела С. /Швајцарска/ – 30 CHF 
267. Пикадо из блока у 

Глатбругу /Швајцарска/ – 260 CHF 
(за пројекат Тројка из блока) 

268. Schw. Mobiliar 
Versicherung /Швајцарска/ – 500 CHF 
(за пројекат Тројка из блока) 

269. Анђелка Г. – $ 25 
270. Игор К. /Норвешка/ – 50 NOK 
271. Маја Г. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Ракиће код Ваљева) 
272. Светлана Ц. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Ракиће код Ваљева) 
273. Сања К. /Норвешка/ – 200 NOK 
274. Невена Д. /Норвешка/ – 200 NOK 
275. Милан Т. /Србија/ – 700 дин. 
276. Милена А. /Србија/ – 1.000 дин. 
277. Mabax аутопревозник/Србија/-1.000 дин. 
278. Павле К. /Србија/ – 2.000 дин. 
279. Снежана М. /Србија/ – 2.000 дин. 
280. Кафе Зенит /Србија/ – 2.030 дин. 
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281. Весна В. /Србија/ – 3.000 дин. 
(за Косово и Метохију) 

282. Дејан Ч. /Србија/ – 4.000 дин. 
283. Ћевабџиница 

Пинк Пантер /Србија/ – 9.600 дин. + 1 € 
284. Православни богословски 

факултет /Србија/ – 12.280 дин. 
285. Милош П. /Аустралија/ – 30.000 дин. 
286. Тројка из блока у 

Убу /Србија/ – 70.910 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

287. ПИП д.о.о. /Србија/ – 500.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

288. Бранка К. /Р. Српска/ – 10 КМ 

289. Пикадо из блока у 
Брчком /Р. Српска/ – 810 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

290. МТел-ПОЗОВИ 17763/Р.Српска/-3.308,7КМ 
291. Предраг А. /Србија/ – 10 € 
292. Дејан Ђ. /Р. Српска/ – 10 € 
293. Милован М. /Аустралија/ – 10 € 
294. Даниел П. – 15 € 
295. Драган М. /Србија/ – 15 € 
296. Бојан С. /САД/ – 30 € 

(за Крговиће код С. Митровице) 
297. Владимир У. /УАЕ/ – 100 € 
298. Милован 99 /Швајцарска/ – 40 CHF 
299. Анонимно /Немачка/ – 50 € 
300. Славиша К. /САД/ – $ 10 
301. Хелена У. /Канада/ – $ 15 
302. Лазар Ш. /САД/-  $ 20 
303. Милан З. /САД/ – $ 25 
304. Весна К. /САД/ – $ 25 
305. Vozi Inc. /САД/ – $ 100 

306. Слободан и Борка 
Вуковић /Канада/ – $ 250,18 CAD 
(слава Ђурђевдан) 

307. Радоје Илић /Канада/ – $ 100 CAD 
308. Милош и Наташа 

Костић /Канада/ – $ 500 CAD 
309. Ненад Милидраг /Канада/ – $ 100 CAD 
310. Борика Вучинић /Канада/ – $ 200 CAD 
311. Бојан Радуловић /Канада/ – $ 100 CAD 

312. Лидија Боројевић и 
Jeff MаcLarty /Канада/ – $ 40 CAD 

313. Марија и Рик Живић/Канада/-$100 CAD 
(у сећање на Милку Ћук) 

314. Зорица Васић /Канада/ – $ 50 CAD 
(Милош и Наташа Костић слава) 

315. Сретен Мариловић /Канада/ – $ 50 CAD 
(Милош и Наташа Костић слава) 

316. Сања Цвијетић /Канада/ – $ 25 CAD 
(Милош и Наташа Костић слава) 

317. Милош и Наташа 
Костић /Канада/ – $ 300 CAD 
(у сећање на Тању Костић) 

318. Милош и Наташа 
Костић /Канада/ – $ 500 CAD 
(у сећање на Јована Зиројевића) 

319. Зоран Јоксимовић /Канада/ – $ 100 CAD 
(Милош и Наташа Костић слава) 

320. Душица Вукосав /Канада/ – $ 100 CAD 
(Милош и Наташа Костић слава) 

321. Никола и Васка Swann/Канада/-$100 CAD 
(Милош и Наташа Костић слава) 

322. Драган Тодоровић /Канада/ – $ 30 CAD 
(Милош и Наташа Костић слава) 

323. Хелена Андресен /Канада/ – $ 100 CAD 
(Милош и Наташа Костић слава) 

324. Јасмина Тамиџић /Канада/ – $ 50 CAD 
(Милош и Наташа Костић слава) 

325. Дороти Ковач /Канада/ – $ 50 CAD 
(Милош и Наташа Костић слава) 

326. Милена и Валтер 
Мишић /Канада/ – $ 50 CAD 
(Милош и Наташа Костић слава) 

327. Мирослава Марјановић/Канада/-$50CAD 
(Милош и Наташа Костић слава) 

328. Ђорђе Јовановић /Канада/ – $ 50 CAD 
(Слободан и Борка Вуковић слава) 

329. Саша и Сања Џекић /Канада/ – $ 50 CAD 
(Слободан и Борка Вуковић слава) 

330. Дејан и Мирјана 
Димитријевић /Канада/ – $ 50 CAD 
(Слободан и Борка Вуковић слава) 

331. Радомир Нишавић /Канада/ – $ 80 CAD 
(Слободан и Борка Вуковић слава) 

332. Alpine Machining 
Technologies Ltd. /Канада/ – $ 100 CAD 
(Слободан и Борка Вуковић слава) 

333. Glavan consulting Ltd./Канада/-$100 CAD 
(Слободан и Борка Вуковић слава) 

334. Бранислав Јекић /Канада/ – $ 100 CAD 
(Слободан и Борка Вуковић слава) 
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335. Златко и Гордана 
Урошевић /Канада/ – $ 70 CAD 
(Слободан и Борка Вуковић слава) 

336. Ненад и Биљана 
Лазовић /Канада/ – $ 100 CAD 
(Слободан и Борка Вуковић слава) 

337. Feroza Masani /Канада/ – $ 20 CAD 
338. Озрен Олбина /Канада/ – $ 200 CAD 
339. Љубица Фораи /Канада/ – $ 20 CAD 
340. Божидар Стајић /Канада/ – $ 20 CAD 
341. Перо и Анкица Тинтор/Канада/-$500 CAD 
342. Brian Mitchell /Канада/ – $ 100 CAD 
343. Драган Ковачевић /Канада/ – $ 50 CAD 
344. Босиљка Рајић /Канада/ – $ 10 CAD 
345. Миодраг Николић /Канада/ – $ 40 CAD 
346. Божидар Вукичевић /Канада/ – $ 20 CAD 

347. Немања и Алекса 
Пјанић /Канада/ – $ 50 CAD 

348. Васо и Вида Кошевић/Канада/-$25 CAD 
349. Ристо Росуљаш /Канада/ – $ 100 CAD 
350. Душан и Ђујка Симић/Канада/-$40 CAD 
351. Дана Мрваљевић /Канада/ – $ 100 CAD 
352. Катарина Лукић /Канада/ – $ 25 CAD 

353. Александар и Нада 
Павлица /Канада/ – $ 50 CAD 

354. Дара и Милош Гидак/Канада/-$100 CAD 

355. Нада и Жарко 
Трвојевић/Канада/ – $ 25 CAD 

356. Драгица Зиројевић /Канада/ – $ 50 CAD 
357. Dana Mitchell /Канада/ – $ 400 CAD 
358. Богдан и Радмила 

Пјанић /Канада/ – $ 100 CAD 
359. Нада и Никола Тијанић/Канада/-$50 CAD 

360. Љубодраг 
Радосављевић /Канада/ – $ 1.000 CAD 

361. Татјана Ђуковић /Канада/ – $ 100 CAD 
362. Ђорђе Вуковић /Канада/ – $ 100 CAD 
363. Бранка Дуровић /Канада/ – $ 50 CAD 
364. Радован и Рада Рикић/Канада/-$100 CAD 
365. Михајло и Тања 

Кангрга /Канада/ – $ 50 CAD 
366. Александра Савић /Канада/ – $ 100 CAD 
367. Ана Радојчић /Канада/ – $ 200 CAD 
368. Бојана Перишић /Канада/ – $ 100 CAD 
369. Васиљ и Весна 

Петровић /Канада/ – $ 50 CAD 
370. КСС Краљица 

Александра /Канада/ – $ 200 CAD 

371. Палачинка журка у Мисисаги 
донаторска кутија /Канада/ – $ 2.920,45 

372. Ана В. /Србија/ – 1.000 дин. 
373. Слађана Т. /Србија/ – 14.800 дин. 
374. Андреј Ђ. /Србија/ – 2.400 дин. 
375. Данило К. /Србија/ – 11.700 дин. 
376. Горан Ш. /Србија/ – 200 дин. 
377. Славица И. /Србија/ – 3.900 дин. 
378. Мирослав П. /Србија/ – 5.000 дин. 
379. Стево М. /Србија/ – 1.000 дин. 
380. Тренинг из блока у 

Суботици /Србија/ – 10.600 дин. 
(за породицу Стојановић из Алексинца) 

381. Група кадета /Србија/ – 16.000 дин. 
(за Косово и Метохију) 

382. Pin Bet кладионица /Србија/ – 7.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

383. Јелена П. /Србија/ – 1.000 дин. 
384. Коста М. /Србија/ – 500 дин. 
385. Милош Ј. /Србија/ – 150 дин. 

(за Ракиће код Ваљева) 
386. AliQuantum /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
387. Тениски клуб Газела/Србија/-12.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
388. Кућа кобасица /Србија/ – 25.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
389. Ненад П. /Србија/ – 3.000 дин. 
390. Мирко П. /Србија/ – 1.300 дин. 
391. Илија Т. /Р. Српска/ – 50 КМ 
392. БХ Телеком- 

-ПОЗОВИ 17763 /Р. Српска/ – 20 КМ 
393. Кафана Два чокања /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
394. Way Seven /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
395. Хотел Хајдучке воде /Р. Српска/ – 117 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 

396. Котлићијада у 
Козарској Дубици /Р. Српска/ – 338,2 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

397. Анонимно /Србија/ – 10 € 
(за Косово и Метохију) 

398. Б.С. /Аустрија/ – 30 € 
399. Бојан Ј. – 40 € 
400. Анонимно /Аустрија/ – 50 € 

(за Ђокиће из Шековића) 
401. Ратко М. /Швајцарска/ – 20 CHF 
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402. M.K. /Швајцарска/ – 50 CHF 
403. Маја Б.Ц. /Немачка/ – 5 € 
404. Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ – 20 € 
405. In Concept /Немачка/ – 333 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
406. Немања Пјанић /Канада/ – $ 1 CAD 

407. Драган Вујић 
(слава Ђурђевдан) /Канада/ – $ 300 CAD 

408. Гордана Вукшић /Канада/ – $ 1 CAD 
409. Раде Петрић /Канада/ – $ 20 CAD 
410. RB Door Systems Ltd. /Канада/ – $ 200 CAD 
411. Радоје Рајевац /Канада/ – $ 50 CAD 
412. Матеја и Филип С. /САД/ – $ 15 
413. Јела Н. /САД/ – $ 15 
414. Оља М. /САД/ – $ 25 
415. Данијел П. /САД/ – $ 25 
416. Милан Д. /САД/ – $ 25 
417. Nellie B. /САД/ – $ 50 
418. Дино М. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Ракиће код Ваљева) 
419. Александар С. /Норвешка/ – 80 NOK 
420. Саша М. /Норвешка/ – 200 NOK 
421. Никола Д. /Норвешка/ – 102 NOK 
422. Предраг А. /Норвешка/ – 200 NOK 
423. Бојан Р. /Норвешка/ – 200 NOK 
424. Награда града Београда за 

Херојско дело /Србија/ – 200.000 дин. 
425. Локација /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
426. Elpe trade /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
427. Младен С. /Србија/ – 5.000 дин. 
428. Андрија М. /Србија/ – 1.000 дин. 
429. Александар Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
430. Вукота К. /Србија/ – 600 дин. 

431. ЈАЗИП-обустава од пензија и 
зарада /Србија/ – 589 дин. 

432. Саша В. /Србија/ – 1.200 дин. 
(за Кузмановиће код Модриче) 

433. Марко Б. /Србија/ – 10.000 дин. 
(за Кузмановиће код Модриче) 

434. Тијана Н. /Србија/ – 2.000 дин. 
435. Љубица Н. /Србија/ – 6.000 дин. 
436. VIP mobile-СМС 7763/Србија/-181.000дин. 
437. Веселинка К. /Србија/ – 1.000 дин. 
438. Марија Б. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Кузмановиће код Модриче) 

439. Урош В. /Србија/ – 1.000 дин. 
(за Кузмановиће код Модриче) 

440. Милена К.М. /Србија/ – 1.000 дин. 
(за Кузмановиће код Модриче) 

441. Јелена С. /Србија/ – 500 дин. 
(за Кузмановиће код Модриче) 

442. Драган Р. /Р. Српска/ – 20 КМ 
443. Моја пекара 

Сладојевић /Р. Српска/ – 200 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

444. Триатлон из блока у 
Требињу /Р. Српска/ – 226,70 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

445. Срђан С. /Р. Српска/ – 10 КМ 
(за Кузмановиће код Модриче) 

446. Ранко Г. /Р. Српска/ – 20 КМ 
(за Кузмановиће код Модриче) 

447. Милијана В. /Немачка/ – 5 € 
448. Бранка И. /Финска/ – 10 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
449. Брат за Брата /Русија/ – 10 € 

(за Косово и Метохију) 
450. Тадислав П. /Немачка/ – 10 € 
451. Виолета Ш. /Аустрија/ – 10 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
452. Николина /САД/ – 10 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
453. Милица М. /Италија/ – 15 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
454. Анонимно /Словенија/ – 15 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
455. Марјан С. /Аустрија/ – 15 € 
456. Милош С. /САД/ – 15 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
457. Драгана /Канада/ – 15 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
458. Дражен П. /Аустрија/ – 20 € 

(за развој и јачање СЗС организације) 
459. Аца Ј. /Аустрија/ – 20 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
460. Анонимно /САД/ – 20 € 
461. Анонимно /Аустрија/ – 30 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
462. Анонимно /Аустралија/ – 30 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
463. Анонимно /Чешка Република/ – 30 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
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464. Небојша Ј. /Аустралија/ – 30 € 
(за Кузмановиће код Модриче) 

465. Душан С. /Србија/ – 30 € 
(за Косово и Метохију) 

466. Анђелко Ј. /Аустралија/ – 30 € 
(за Кузмановиће код Модриче) 

467. Анонимно /Словенија/ – 30 € 
(за Кузмановиће код Модриче) 

468. Вук Р. /Аустрија/ – 33 € 
(за Кузмановиће код Модриче) 

469. Исидора В. /САД/ – 40 € 
(за Пржиће са Косова и Метохије) 

470. Кевин М. /Швајцарска/ – 50 € 
471. Драган М. – 50 € 
472. Наталија Н. /САД/ – 50 € 

(у сећање на Радета Весића) 
(за Кузмановиће код Модриче) 

473. Татјана Д. /Аустралија/ – 50 € 
(за Кузмановиће код Модриче) 

474. Анонимно /Аустралија/ – 50 € 
(за Кузмановиће код Модриче) 

475. Александар М. /Аустрија/ – 50 € 
(за Пржиће са Косова и Метохије) 

476. Сладана В.М. /Канада/ – 50 € 
(за Кузмановиће код Модриче) 

477. Анђела М. /Аустрија/ – 50 € 
(за Кузмановиће код Модриче) 

478. Јадранка И. /САД/ – 50 € 
479. Маја К. /Аустралија/ – 50 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
480. Мирко Р. /Словенија/ – 50 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
481. Анонимно /САД/ – 70 € 

(за Нешиће из Владичиног Хана) 
482. Анонимно /Србија/ – 80 € 

(за Косово и Метохију) 
483. Др Александар М. /Немачка/ – 100 € 

(за Косово и Метохију) 
484. Анонимно /Аустралија/ – 100 € 
485. Драгана Ц. /Швајцарска/ – 100 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
486. Striker99 /В. Британија/ – 100 € 

(за породицу Лујанов из Алибунара) 
487. Дијана Х.Ђ. /Швајцарска/ – 400 CHF 

(за Кузмановиће код Модриче) 
488. Intera Bodenbelage/Швајцарска/-500CHF 

(за пројекат Тројка из блока) 
489. Данијела М. /Немачка/ – 10 € 

490. Драган З. /Немачка/ – 10 € 
491. Дејан С. /Немачка/ – 30 € 
492. Милица Рачић /Канада/ – $ 50 CAD 
493. Породица Карамарковић са 

пријатељима /Канада/ – $ 1.100 CAD 
(за Пржиће са Косова и Метохије) 

494. Марија Глишић /Канада/ – $ 50 CAD 
495. Дејан Бељић /Канада/ – $ 20 CAD 
496. Лозо Лозо /Канада/ – $ 50 CAD 
497. Недељко Цалија /Канада/ – $ 30 CAD 
498. Јулијана Окука 

Тодоровић /Канада/ – $ 30 CAD 
(за Кузмановиће код Модриче) 

499. Вељко С. /САД/ – $ 10 
500. Мика Б. /САД/ – $ 10 
501. Саша М. /САД/ – $ 10 
502. Protecta El. Sеrvices /Аустралија/ – $ 15 
503. Vuyas /САД/ – $ 15 
504. Марко Ђ. /САД/ – $ 25 
505. Бобан В. /САД/ – $ 30 
506. Драгомир С. /Канада/ – $ 50 
507. Вујица Ж. /САД/ – $ 50 
508. Александар Д. /САД/ – $ 50 
509. Синиша Ј. /САД/ – $ 50 
510. Милица З. /САД/ – $ 50 

(за Кузмановиће код Модриче) 
511. Раде Г. /САД/ – $ 100 

(за Кузмановиће код Модриче) 
512. Љубица М. /САД/ – $ 100 

(за Кузмановиће код Модриче) 
513. Милош Х. /САД/ – $ 200 
514. Heliosco /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
515. Ресторан Традиција /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
516. Јован Б. /Србија/ – 2.000 дин. 
517. Недељко Б. /Србија/ – 7.000 дин. 
518. СТР 3М /Србија/ – 6.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
519. Игор Л. /Србија/ – 1.400 дин. 
520. Татјана И. /Србија/ – 5.000 дин. 

(за Кузмановиће код Модриче) 
521. Душан С. /Србија/ – 2.000 дин. 
522. Сузана Т.Ђ. /Србија/ – 2.500 дин. 

(за Кузмановиће код Модриче) 
523. Жељко Н. /Србија/ – 1.000 дин. 
524. Небојша Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
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525. Дарко П. /Србија/ – 500 дин. 
(за Крајину) 

526. Стефан Б. /Србија/ – 500 дин. 
527. Никола В. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Кузмановиће код Модриче) 
528. Жељко Ш. /Србија/ – 300 дин. 
529. Алекса Е. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Кузмановиће код Модриче) 
530. Милош У. /В. Британија/ – 10 € 
531. Бојан З. /Р. Српска/ – 5 € 
532. Теодора Б. – 20 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
533. Николина Р. /Црна Гора/ – 5,6 € 
534. Тијана Ј. /Црна Гора/ – 20 € 
535. Данијела Т. /Р. Српска/ – 10 КМ 

(за Кузмановиће код Модриче) 
536. Весна Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ 
537. Фармофит Рапић /Р. Српска/ – 500 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
538. Мићо Ј. /Р. Српска/ – 50 КМ 
539. Владимир О. /Р. Српска/ – 1 € 
540. Велимир М. – 1 € 
541. Тамара В. /Словенија/ – 5 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
542. Татјана М. /САД/ – 10 € 
543. Радован А. /Немачка/ – 10 € 
544. Милка Д. /Немачка/ – 10 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
545. Balkan Ethno – 10 € 
546. Ненад Trading /Аустрија/ – 10 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
547. Јелена М. /Канада/ – 15 € 

(за Крајину) 
548. Анонимно /Аустрија/ – 15 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
549. Иван Д. /Шведска/ – 15 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
550. Анонимно /Канада/ – 15 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
551. Анонимно /Аустрија/ – 20 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
552. Александра С. /Србија/ – 30 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
553. Анонимно /САД/ – 30 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
554. Радмила Б. /САД/ – 50 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
555. Били Питон /Шпанија/ – 50 € 

556. Бојан Б. – 50 € 
557. Горан Ћ. /Аустралија/ – 50 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
558. Јован С. /Србија/ – 50 € 
559. Ана Н. /В. Британија/ – 80 € 
560. Момо М. /Швајцарска/ – 100 € 
561. Милан П. /Аустралија/ – 100 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
562. Недељко Цалија /Канада/ – $ 30 CAD 
563. Аца М. /Немачка/ – 20 € 
564. Ивана В. /Немачка/ – 24 € 
565. Небојша С. /Немачка/ – 30 € 
566. Ивана В. /Немачка/ – 40 € 
567. Марија З. /САД/ – $ 10 

(за Кузмановиће код Модриче) 
568. Биљана Х. /САД/ – $ 10 

(за Кузмановиће код Модриче) 
569. Драгиша С. /САД/ – $ 20 
570. Александар Ј. /САД/ – $ 20 

(за Кузмановиће код Модриче) 
571. Владимир М. /САД/ – $ 25 
572. Дарко П. /САД/ – $ 25 
573. Милица Ц. /САД/ – $ 30 
574. Немања М. /САД/ – $ 40 
575. Давид Г. /САД/ – $ 50 
576. Александар Ђ. /САД/ – $ 50 

(за Кузмановиће код Модриче) 
577. Зоран Г. /САД/ – $ 1.000 
578. Данило /Словенија/ – 100 € 

(за Косово и Метохију) 
579. Кнеле /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
580. Микица и Иван /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
581. Agi Pasta Away /Србија/ – 13.450 дин. 
582. Пица бар Umbrella /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
583. Александар Г. /Србија/ – 3.000 дин. 
584. Анонимно /Србија/ – 3.000 дин. 
585. Урош П. /Србија/ – 1.000 дин. 
586. Стеван О. /Србија/ – 1.000 дин. 
587. Горан Ш. /Србија/ – 200 дин. 
588. Бранко М. /Србија/ – 500 дин. 
589. Дејан Р. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Црну Гору) 
590. Драган Н. /Србија/ – 1.200 дин. 
591. Иван Ј. /Србија/ – 6.000 дин. 
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592. Марко С. /Србија/ – 3.000 дин. 
(за Кузмановиће код Модриче) 

593. Данијела К. /Србија/ – 3.170 дин. 
594. Дашчара /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
595. Анонимно /Србија/ – 5.000 дин. 
596. Пекара Ранд М /Србија/ – 3.630 дин. 
597. Ненад Ц. /Србија/ – 2.000 дин. 
598. Ресторан МБ /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
599. Кафе Скаска /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
600. Ђ.Т. /Србија/ – 33.000 дин. 
601. Анонимно /Србија/ – 3.000 дин. 
602. Никола Љ. /Србија/ – 5.000 дин. 
603. Уна Д. /Србија/ – 500 дин. 
604. Claris Plus /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
605. Анонимно /Србија/ – 3.000 дин. 
606. Zebrano Caffe /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
607. Срђан М. /Шведска/ – 10.000 SEK 

(за Кузмановиће код Модриче) 
608. Бојан Т. /Р. Српска/ – 10 КМ 
609. Миодраг П. /Р. Српска/ – 20 КМ 
610. Маја Ј. /Р. Српска/ – 10 КМ 
611. Сувак Метал /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
612. Мљечаница болница/Р.Српска/-100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
613. Кафе бар Аркадиа /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
614. Општина Градишка/Р.Српска/-1.000 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
615. Сузана В. /Немачка/ – 5 € 
616. Оливера Т. /Србија/ – 5 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
617. Бојана С. /Аустрија/ – 8 € 
618. Живко Д. /Аустрија/ – 10 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
619. Славко З. – 10,15 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
620. Биљана В. /Македонија/ – 15 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
621. Анонимно /Холандија/ – 15 € 
622. Милана М. /САД/ – 15 € 
623. Стана А. /Аустралија/ – 15 € 

624. Неђо С. /Аустрија/ – 20 € 
(за Кузмановиће код Модриче) 

625. Биљана и Ранко Б. /Словенија/ – 20 € 
626. Миодраг В. /Швајцарска/ – 25 € 
627. Дарко С. /Аустрија/ – 30 € 
628. Јелена Л. /Шведска/ – 30 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
629. Весна Д. /УАЕ/ – 30 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
630. Јован С. /Немачка/ – 40 € 
631. Борис В. /Немачка/ – 50 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
632. Петар Ђ. /Аустралија/ – 50 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
633. Анонимно /Србија/ – 50 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
634. Јована Б. /САД/ – 50 € 
635. Анонимно /В. Британија/ – 70 € 
636. Радован и Ивана П. /САД/ – 70 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
637. Милош Н. /Аустралија/ – 100 € 
638. Далибор С. /Швајцарска/ – 20 CHF 

(за Кузмановиће код Модриче) 
639. Далибор С. /Швајцарска/ – 20 CHF 
640. Vanessa G. /Швајцарска/ – 20 CHF 
641. Радмила Р. /Швајцарска/ – 50 CHF 

(за Кузмановиће код Модриче) 
642. Роман М. /Немачка/ – 20 € 
643. Тања С. /Немачка/ – 20 € 
644. Татјана Б.Т. /Немачка/ – 50 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
645. Јелена Д. /Немачка/ – 50 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
646. Стеван П. /Немачка/ – 60 € 
647. Пошаљи SZS на 81190/Немачка/- 335,56€ 
648. Зана Зеленовић /Канада/ – $ 50 CAD 

(за Кузмановиће код Модриче) 
649. Никола О. /САД/ – $ 15 
650. Драшко Г. /САД/ – $ 20 

(за Кузмановиће код Модриче) 
651. Никола М. /САД/ – $ 25 
652. Марта С. /Канада/ – $ 25 
653. Бојан Ј. /САД/ – $ 25 
654. Срђан М. /САД/ – $ 25 
655. Синиша С. – $ 50 
656. Матеја Б. /САД/ – $ 50 
657. Наталија Т. /САД/ – $ 100 

(за Кузмановиће код Модриче) 
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658. Ресторан Радовање /Србија/ – 7.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

659. Симс-Монт /Србија/ – 8.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

660. Калди /Србија/ – 15.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

661. Енергоглобал /Србија/ – 10.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

662. Риба риби гризе реп/Србија/-7.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

663. Бранислав П. /Србија/ – 6.000 дин. 
664. Пицерија Кухињица /Србија/ – 5.900 дин. 
665. Љубиша Л. /Србија/ – 5.000 дин. 
666. Бранислав Ш. /Србија/ – 5.000 дин. 
667. Наша Тврђава /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
668. Aqua Doria /Србија/ – 28.440 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
669. Кафе Коцка /Србија/ – 730 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
670. Кафе Хогар /Србија/ – 1.330 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
671. Кафе Панда /Србија/ – 380 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
672. Наша Тврђава /Србија/ – 11.900 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
673. Ђ.Т. /Србија/ – 20.000 дин. 
674. Зоран М. /Србија/ – 3.000 дин. 
675. Кафана Код Даче /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
676. Пекара Код Жике /Србија/ – 5.930 дин. 
677. Никола В. /Србија/ – 1.700 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
678. Тања Р. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Кузмановиће код Модриче) 
679. Александар М. /Србија/ – 500 дин. 
680. Лазар Ј. /Србија/ – 500 дин. 
681. Теодора и Николија В. /Србија/ – 20 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
682. Тројка из блока у 

Младеновцу /Србија/ – 16.330 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

683. Metropol Assistans /Шведска/ – 3.000 SEK 
(за пројекат Тројка из блока) 

684. Aqame Bygg /Шведска/ – 1.000 SEK 
(за пројекат Тројка из блока) 

685. Тројка из блока у 
Стокхолму /Шведска/ – 8.700 SEK 
(за пројекат Тројка из блока) 

686. Зоран Е. /Аустралија/ – 5 € 
(за Кузмановиће код Модриче) 

687. Ђорђе С. /САД/ – 10 € 
688. Анонимно /Шведска/ – 10 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
689. Александра и Бранко Б./Словенија/-10€ 
690. Анонимно /Србија/ – 10 € 

(за Републику Српску) 
691. Синиша Ђ. /Србија/ – 10 € 
692. Стефан Ј. /Црна Гора/ – 10 € 

(за породицу Лујанов из Алибунара) 
693. Стефан Ј. /Црна Гора/ – 10 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
694. Стефан Ј. /Црна Гора/ – 10 € 

(за Лукиће из Горњег Јеловца) 
695. Стефан Ј. /Црна Гора/ – 10 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
696. Златко К. /Немачка/ – 15 € 
697. Ненад и Наташа Д. /САД/ – 15 € 
698. Породица Нинковић/Аустралија/-30,63€ 

(за Кузмановиће код Модриче) 
699. Драган Р. /Аустрија/ – 50 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
700. Анонимно /Аустрија/ – 50 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
701. Иван Г. /Србија/ – 100 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
702. Davigo Installationen/Аустрија/ – 200 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
703. Дејан И. /Швајцарска/ – 10 CHF 
704. Стојан Ј. /Швајцарска/ – 20 CHF 
705. Здравка П.К. /Швајцарска/ – 5 CHF 
706. Остоја П. /Швајцарска/ – 5 CHF 
707. Новица В. /Швајцарска/ – 5 CHF 
708. Никола А. /Швајцарска/ – 10 CHF 
709. Марко А. /Швајцарска/ – 10 CHF 
710. Andre S. /Швајцарска/ – 10 CHF 
711. Александар М. /Швајцарска/ – 50 CHF 
712. Породица Андрић/Швајцарска/-50 CHF 
713. Небојша Л. /Швајцарска/ – 8 CHF 
714. Мирослав С. /Немачка/ – 20 € 
715. Милена Ј.Ј. /Немачка/ – 50 € 

716. Марковдански сабор у 
Констанцу /Немачка/ – 1.090 € 
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717. Горица Д. /Норвешка/ – 50 NOK 
(за Кузмановиће код Модриче) 

718. Александра Л.Ј. /Норвешка/ – 100 NOK 
719. Никола Л. /Норвешка/ – 500 NOK 

(за Кузмановиће код Модриче) 
720. Бојан Р. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за Кузмановиће код Модриче) 
721. Лазар И. /Норвешка/ – 150 NOK 

(за Кузмановиће код Модриче) 
722. Дејан Ђ. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за породицу Тотић из Врања) 
723. Милена Б. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за Кузмановиће код Модриче) 
724. Ведрана Ј.С. /Норвешка/ – 150 NOK 

(за Кузмановиће код Модриче) 
725. Марина П. /Норвешка/ – 50 NOK 
726. Нина Ђ. /Норвешка/ – 150 NOK 
727. Жарко П. /Норвешка/ – 300 NOK 

728. Тројка из блока у 
Пошгруну /Норвешка/ – 5.900 NOK 
(за Кузмановиће код Модриче) 

729. Ђорђе В. /Норвешка/ – 100 NOK 
730. Вања Л. С. /Норвешка/ – 150 NOK 

(за Кузмановиће код Модриче) 
731. Милена М. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за Кузмановиће код Модриче) 
732. Драгана К. /Норвешка/ – 200 NOK 
733. Павле П. /Норвешка/ – 50 NOK 
734. Павле П. /Норвешка/ – 150 NOK 
735. Новица М. /Норвешка/ – 50 NOK 
736. Бојана К. /Норвешка/ – 200 NOK 
737. Марина П. /Норвешка/ – 50 NOK 
738. UK Online Giving Foundation/САД/-$15,13 
739. Ранко М. /САД/ – $ 25 
740. Benevity Giving Platform /САД/ – $ 215,13 
741. Сигма–Електро /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
742. Симил /Р. Српска/ – 150 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
743. Dubicotton /Р. Српска/ – 200 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
744. Ресторан Книн /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
745. Кафана Библиотека /Србија/ – 3.120 дин. 
746. (за пројекат Тројка из блока) 

747. Медицински факултет у 
Новом Саду /Србија/ – 5.750дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

748. Каспер бар /Србија/ – 1.140 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

749. Анонимно /Србија/ – 50.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

750. Хотел Нови Сад /Србија/ – 10.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

751. Иван В. /Србија/ – 1.000 дин. 
752. Певиалте /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
753. Bella ST. /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
754. Теленор-СМС 7763 /Србија/ – 149.831 дин. 
755. Анонимно /Србија/ – 2.000 дин. 
756. Ненад С. /Србија/ – 2.500 дин. 
757. Кош за срећу – Фит пас дани 

спорта 2018 /Србија/ – 8.050 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

758. Тројка из блока у 
Новом Саду /Србија/ – 61.390 дин. 

759. Бошко Р. /Шведска/ – 20 € 
760. Миленко Р. /Р. Српска/ – 10 КМ 
761. Иван Ђ. /Аустрија/ – 5 € 
762. Ђорђе Н. /Аустрија/ – 10 € 
763. Анонимно /Србија/ – 10 € 
764. Радислав Ђ. /Италија/ – 10 € 
765. Анонимно /Хрватска/ – 10 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
766. Небојша Ј. /Аустралија/ – 30 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
767. Бојан С. /САД/ – 30 € 

(за породицу Варга из Славоније) 
768. Бојан С. /САД/ – 30 € 

(за Барбариће из Славоније) 
769. Лазар О. /Белгија/ – 30 € 
770. Анонимно /Аустралија/ – 50 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
771. Анонимно /Аустралија/ – 50 € 

(за Крајину) 
772. Анонимно /Аустралија/ – 50 € 

(за Косово и Метохију) 
773. Татјана В. /Катар/ – 50 € 
774. Анастасија /Румунија/ – 100 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
775. Анонимно /Србија/ – 100 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
776. Срђан Л. /Шведска/ – 100 € 
777. Ненад П. /Канада/ – 200 € 
778. Александар Л. /Швајцарска/ – 100 CHF 
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779. Игор Б. /Швајцарска/ – 50 CHF 
780. Дејан Н. /Швајцарска/ – 50 CHF 
781. Слађана А. /Швајцарска/ – 10 CHF 
782. Никола М. /Швајцарска/ – 30 CHF 

783. Александар и 
Славица У. /Швајцарска/ – 20 CHF 

784. Габријела С. /Швајцарска/ – 30 CHF 
785. Дејан М. /Швајцарска/ – 5 CHF 
786. Лара М. /Швајцарска/ – 20 CHF 
787. Дејан С. /Немачка/ – 5 € 
788. PayPal Giving Fund /САД/ – $ 13,37 
789. Анкица Д. /САД/ – $ 25 
790. Синиша и Мирјана П. /САД/ – $ 50 

791. Пикадо из блока у 
Бару /Црна Гора/ – 200 € 
(за пројекат Тројка из блока) 

792. Пикадо из блока у 
Котору /Црна Гора/ – 382 € 
(за пројекат Тројка из блока) 

793. Михајло Ж. /Србија/ – 10.000 дин. 
794. Лазар А. /Србија/ – 17.762 дин. 
795. Ђ.Т. /Србија/ – 40.000 дин. 
796. Спортисимо /Србија/ – 2.010 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
797. Ципелград /Србија/ – 6.060 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
798. Предраг Н. /Србија/ – 5.000 дин. 
799. Немања М. /Србија/ – 1.200 дин. 

800. ЈАЗИП-обустава од пензија и 
зарада /Србија/ – 622 дин. 

801. Нада Н. /Србија/ – 2.000 дин. 
(за Кузмановиће код Модриче) 

802. Војислав С. /Србија/ – 1.500 дин. 
803. Мирјана В. /Србија/ – 1.200 дин. 
804. Стублина /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
805. Анонимно/Србија/ – 10.000 дин. 
806. Александар Т. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Кузмановиће код Модриче) 
807. Весна П. /Србија/ – 2.000 дин. 
808. Анонимно /Србија/ – 4.000 дин. 
809. Александар Т. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Гачиће код Приједора) 
810. Алмир Х. /Србија/ – 250 дин. 
811. Стеле и Мартин /Србија/ – 7.500 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
812. Вук Т. /Србија/ – 8.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 

813. Милош П. /Аустралија/ – 30.000 дин. 
814. Спорт Кафе 23 /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
815. Look Optic /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
816. Бањаључки сплав /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
817. Подрум Панић /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
818. Beli–Borna /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
819. Kafe bar Qtak /Р. Српска/ – 110 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
820. Самопослуга Ђурић /Р. Српска/ – 200 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
821. Мала Пивница /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
822. Дејанац промет /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
823. Бетон Градишка /Р. Српска/ – 150 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
824. Драган Р. /Р. Српска/ – 200 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
825. ЦД Шоп Екс-Ју /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
826. Стари Храст /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
827. Наш Кафић /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
828. Дрво Г /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
829. Кафе Сењак /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
830. Фризерски салон Јована/Р.Српска/-50КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
831. Апотека Еурофарм /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
832. Ноћни клуб Амнезија/Р.Српска/-100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
833. Кафе Кајак /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
834. Крчма код Вуле /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
835. Далибор Ђурђевић /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
836. ДМД МС /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
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837. Мјењачница Слађана /Р. Српска/ – 50 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

838. Анонимно /Србија/ – 10 € 
839. Ђоле и Оља /Шведска/ – 10 € 
840. Michael D. /Аустрија/ – 15 € 
841. Миљан Д. /Шведска/ – 15 € 
842. Стефан Г. /Италија/ – 15 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
843. Данка С. /Србија/ – 20 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
844. Анонимно /Швајцарска/ – 30 € 
845. David Stockinger /Аустрија/ – 40 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
846. Александар П. /САД/ – 50 € 

(за Кузмановиће код Модриче) 
847. Милан О. /Аустрија/ – 100 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
848. Милка Х.Р. /Швајцарска/ – 10 CHF 

849. Журка из блока у 
Цириху /Швајцарска/ – 550 CHF 
(за пројекат Тројка из блока) 

850. Тројка из блока у 
Цириху /Швајцарска/ – 8.008 CHF 
(за пројекат Тројка из блока) 

851. Сергеј Ч. /Швајцарска/ – 20 CHF 
852. Братислав С. /Швајцарска/ – 5 CHF 
853. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ – 40 CHF 
854. Горан М. /Швајцарска/- 75 CHF 

(за Косово и Метохију и Р. Српску) 
855. Дејан и Оливера Л./Швајцарска/-50CHF 
856. Milevski Fruits /Немачка/ – 350 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
857. Komtra Gmbh /Немачка/ – 250 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
858. Др Бранислав П. /Немачка/ – 10 € 

859. Benevity Community Impact 
Fund /Канада/ – $ 95,98 CAD 

860. Сербоси Калгари /Канада/ – $ 100 CAD 

861. Српски Фестивал у 
Калгарију /Канада/ – $ 165 CAD 

862. Александар Танасић /Канада/ – $ 35 CAD 
863. Биљана Цвијетковић /Канада/ – $ 50 CAD 
864. Оливер и Оливера 

Лепки /Канада/ – $ 25 CAD 
865. Ирина Балабан /Канада/ – $ 50 CAD 
866. Српски доборовољци/Канада/-$100 CAD 
867. Elizabeth J. Dorota /Канада/ – $ 25 

(у сећање на Мирка Маодуша) 

868. Helen Bartram /Канада/ – $ 25 CAD 
(у сећање на Мирка Маодуша) 

869. Анонимно /САД/ – $ 5 
(за Крајину) 

870. Samuel P. /САД/ – $ 15 
871. Саша С. /САД/ – $ 20 
872. Бранкица П. /САД/ – $ 25 
873. Александар С. /САД/ – $ 25 
874. Дејан Д. /САД/ – $ 50 
875. Зоран М. /САД/ – $ 100 
876. Никола В. /Србија/ – 2.000 дин. 
877. Телеком-СМС 7763 /Србија/ – 127.100 дин. 
878. Ненад М. /Србија/ – 1.000 дин. 

879. Промоција књиге 
Небо на длану /Србија/ – 4.070 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

880. Кафић Жарден /Србија/ – 4.300 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

881. Правни факултет /Србија/ – 2.620 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

882. Турнир у фудбалу 
Рекреативa 021 /Србија/ – 16.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

883. Тамара Г. /Србија/ – 1.000 дин. 
884. Наталија П. /Србија/ – 6.000 дин. 
885. Digital Logic RND /Србија/ – 12.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
886. Дејан В. /Р. Српска/ – 1 € 
887. Гордана С. /Данска/ – 50 € 

(Видовданска акција на КиМ) 
888. МД Пром /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
889. Атика Фитнес /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
890. Life Centar /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
891. Комерц Мали /Р. Српска/ – 200 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
892. Азбука укуса /Р. Српска/ – 300 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 

893. Књижара галерија 
Ризница /Р. Српска/ – 50 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

894. Ресторан Бајка /Р. Српска/ – 100 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

895. Меридијан /Р. Српска/ – 100 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

Списак СЗС 

донатора 
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896. Српско сабрање 
Баштионик /Р. Српска/ – 100 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

897. Г принт штампарија /Р. Српска/ – 100 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

898. Кошута маркет /Р. Српска/ – 136 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

899. Бојан О. /Р. Српска/ – 0,51 € 
900. Дејан К.П. /Србија/ – 3 € 
901. Анонимно /Србија/ – 5 € 

(Видовданска акција на КиМ) 
902. Анонимно /Србија/ – 5 € 
903. Игор Г. /Р. Српска/ – 10 € 

(комби за српску децу у Сребреници) 
904. Анонимно /Шведска/ – 10 € 

(Видовданска акција на КиМ) 
905. Николина К. /Аустрија/ – 10 € 
906. Анонимно /Белгија/ – 15 € 
907. Бранко Г. /Р. Српска/ – 15 € 
908. Анонимно /Србија/ – 20 € 

(за Симеуновиће из Нове Вароши) 
909. Никола Б. /САД/ – 30 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
910. Дејан О. /Немачка/ – 30 € 

(за Крајину) 
911. Биљана В. /Македонија/ – 30 € 

(Видовданска акција на КиМ) 
912. Анонимно /Аустрија/ – 50 € 
913. Даца Д.А. /УАЕ/ – 50 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
914. Петар Г. /Швајцарска/ – 50 € 

(Видовданска акција на КиМ) 
915. Гордана Л. /Канада/ – 50 € 

(за Косово и Метохију) 
916. Александар И. /Канада/ – 100 € 
917. Андреј В. /Швајцарска/ – 50 CHF 
918. Данијел С. /Швајцарска/ – 10 CHF 
919. Protax Gmbh /Швајцарска/ – 50 CHF 
920. Милош М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
921. М.П. /Швајцарска/ – 40 CHF 
922. Martin H. /Швајцарска/ – 15 CHF 
923. Саша и Татјана С. /Швајцарска/ – 10 CHF 
924. Р.М. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF 
925. Н.Т. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF 
926. Породица Деветак /Швајцарска/ – 40 CHF 
927. Сања и Петар А. /Швајцарска/ – 100 CHF 
928. Нада И.М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
929. Јованче Т. /Швајцарска/ – 100 CHF 
930. Душан и Вања Ђ. /Швајцарска/ – 10 CHF 

931. Анонимно /Немачка/ – 50 € 

932. Палачинка вече у 
Хамбургу /Немачка/ – 610 € 

933. Тројка из блока у 
Ослу /Норвешка/ – 10.178,65 NOK 
(за пројекат Тројка из блока) 

934. Борко И. /Норвешка/ – 500 NOK 
935. Јелена Г. /Норвешка/ – 100 NOK 
936. Давид М.П. /Норвешка/ – 50 NOK 
937. Саша Ц. /Норвешка/ – 30 NOK 
938. Драгана К. /Норвешка/ – 200 NOK 

939. Тројка из блока у 
Стокхолму 2 /Шведска/ – 1.260 SEK 
(за пројекат Тројка из блока) 

940. Ана Е. /САД/ – $ 20 
(Видовданска акција на КиМ) 

941. Милан В. /САД/ – $ 30 
942. Илија Б. /САД/ – $ 50 
943. Здравко Д. /САД/ – $ 50 

(Видовданска акција на КиМ) 

 
 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У МАЈУ: 78.736 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Списак СЗС 

донатора 
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Преглед новчаних токова за мај 2018. године 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД НОК СЕК ЕУР

Почетно стање – 30.04. 4.067.696 2.197 87.675 6.365 1.340 37.275 8.133 30.903 0 14.144
Примљене донације 3.437.342 608 11.459 11.981 6.108 5.375 13.749 23.441 13.960 9.974
Трошкови донација 0 0 0 -3 -6 -91 0 0 0 -270

Донирана средства -4.014.698 0 -11.089 -933 -3.026 0 0 0 0 -12.765
Помоћ за породицу Алексић, Куршумлија - грађевински материјал за кућу, г.радови, олуци -997.447

Помоћ за породицу Арсић, Косово и Метохија - мотокултиватор -285.000

Помоћ за породицу Угреновић, Косово и Метохија - цреп и грађа за кров куће -284.520

Помоћ за породицу Столић-Бацковић, Прокупље - предузимачки радови -282.720

Помоћ за породицу Дашић, Косово и Метохија - бела техника и намештај -237.100

Помоћ за породицу Симић, Косово и Метохија - грађевински материјал -237.100

Помоћ за породицу Чукарић, Косово и Метохија - термоизолација за кућу -213.390

Помоћ за породицу Џаврић, Косово и Метохија - млин за кукуруз -177.890

Помоћ за породицу Богосављевић, Косово и Метохија - овце -88.460

Помоћ за породицу Савић, Косово и Метохија - овце -88.460

Помоћ за породицу Вукадиновић, Косово и Метохија - овце -88.460

Помоћ за породицу Андријевић, Косово и Метохија - овце -88.460

Помоћ за породицу Павић, Косово и Метохија - овце -88.460

Помоћ за породицу Петровић, Косово и Метохија - овце -88.460

Помоћ за породицу Стојковић, Косово и Метохија - овце -88.460

Помоћ за породицу Јанковић, Косово и Метохија - овце -88.460

Помоћ за породицу Арсенијевић, Косово и Метохија - овце -88.460

Помоћ за породицу Лукић, Мали Зворник - материјал за купатило -85.671

Помоћ за породицу Апостоловић, Прешево - грађ.материјал за кућу -63.860

Помоћ за породицу Ђокић, Косово и Метохија - козе -58.985

Помоћ за породицу Марковић, Косово и Метохија - козе -58.975

Помоћ за породицу Ђурић, Косово и Метохија - козе -58.975

Помоћ за породицу Јанковић, Косово и Метохија - козе -58.975

Помоћ за породицу Поповић, Косово и Метохија - козе -58.975

Помоћ за породицу Јоцић, Косово и Метохија - козе -58.975

Помоћ за породицу Пржић, Могила, Косово и Метохија - изградња куће 2. део -6.000

Помоћ за породицу Барбарић, Крајина - изградња и опремање купатила -3.335

Помоћ за породицу Поткоњак, Крајина - кухиња, бела техника и намештај -1.200

Помоћ за породицу Штула, Крајина - кухиња са шпоретом и фрижидером -1.000

Помоћ за породицу Драча, Крајина - витло за извлачење дрва -920

Помоћ за породицу Рајковић, Крајина - веш машина -310

Помоћ за породицу Лалић, Крајина - соларни панели -2.026

Помоћ за породицу Радељевић, Крајина - грађевински материјал за кућу -1.000

Помоћ за породицу Лончар, Крајина - професионални тример -933

Помоћ за породицу Рубеж, Хан Пјесак, Р.Српска - г.материја, г.радови, хидро и водо.инст. радови -9.821

Помоћ за породицу Нишевић, Крајина - материјал за уређење дешје собе -1.267

Oперативни трошкови -1.220.420 -2 -3.417 -4.204 -1.022 -1.543 -2.242 -578 0 -1.401
Израда рекламних мајица за потребе турнира Тројка из блока -188.940

Трошкови горива за текуће потребе организације -122.923

Израда пехара и медаља за хум. турнире у склопу пројекта Тројка из блока -81.765

Закуп штанда на 63. Међународном сајму књига у Београду - 1. део -43.819

Трошкови озвучења за турнире Тројка из блока -33.000

Израда спонзорских застава за потребе турнира Тројка из блока -27.675

Трошкови турнира Тројка из блока у Стокхолму -22.395

Набавка кошаркашких лопти за хуманитарне турнире Тројка из блока -22.275

Трошкови пута у Црну Гору за потребе турнира Тројка из блока -22.100

Набавка кошаркашких лопти за хуманитарне турнире Тројка из блока -13.860

Израда спонзорских застава за потребе турнира Тројка из блока -13.500

Трошкови озвучења за турнире Тројка из блока -11.100

Израда рекламних мајица за потребе турнира Тројка из блока-Рукомет из блока -10.368

Трошкови турнира Квиз из блока, Тројка из блока у Нишу -9.851

Трошкови турнира Тројка из блока у Убу -9.516

Трошкови турнира Тројка из блока у Новом Саду -6.812

Трошкови турнира Тројка из блока у Мледеновцу -5.929

Трошкови пута у Нови Сад за потребе пројкета Тројка из блока -2.990

Накнада за заштиту и унапређење животне средине -1.673

Трошкови горива за потребе организације у Р. Српској -1.000

Куповина покретног коша за потребе турнира Тројка из блока -400

Израда сталака за лопте за потребе турнира Тројка из блока -300

Набавка моталица за потребе турнира Тројка из блока -271

Трошкови обиласка породица у Републици Српској -96

Трошкови турнира Тројка из блока у Цириху -2.805

Трошкови дозволе за одржавање турнира Тројка из блока Нирнберг -380

Трошкови пута у Хамбург -323

Трошкови пута у Констанцу -150

Набавка донаторских кутија -91

Трошкови турнира Тројка из блока у Чикагу -864

Трошкови турнира Тројка из блока у Њујорку -568

Трошкови Палачинка журке у Мисисаги -546

Трошкови изнајмљивања терена за Одбојку из блока у Торонту 2.део -509

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -7.478 -2 -46 -7 -18 -59 -578 -24

Трошкови плата запослених -308.912 -723

Обавезни намети државе на плате запослених -188.373 -384

Трошкови закупа канцеларија -25.000 -1.292

Трошкови књиговодства у Србији -12.000

Трошкови комуналија у канцеларијама -9.046

Административни трошкови огранака организације -17.728 -144 -100 -9 -250

Набавка опреме за потребе канцеларије

Наканада за коришћење PayPal платформе -1.392 -88

Наканада за коришћење Вивеум платформе -90

Наканада за коришћење Skrill платформе

Накнада за коришћење Vipps апликације

Трошкови сервера за слање електронске поште, домена и хостинга -10 -20

Трошкови СМС сервиса -55 -51 -100

Трошкови маркетинга -791 -1.267

Интерни трансфери новца 928.555 0 0 0 0 0 -10.000 1.098 -13.960 0
Трансфер новца из Шведске у Србију 143.890 -12.700

Трансфер новца из Шведске у Норвешку 1.098 -1.260

Трансфер новца из Канадe у Србију 784.665 -10.000

Крајње стање – 30.04. 3.198.475 2.803 84.628 13.205 3.394 41.017 9.640 54.864 0 9.682

НемачкаСрбија Црна Гора
Република 

Српска
Швајцарска САД Канада Норвешка

Аустрија и 
остале 

Шведска

 

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

 
 

Број примљених донација из света (више од 5 донација) 
 

ДРЖАВА БРОЈ 
ДОНАЦИЈА 

Србија  282 
Сједињене Америчке Државе 132 

Канада 117 
Република Српска  78 

Швајцарска 71 
Немачка 59 

Норвешка 43 
Аустрија 41 

Аустралија 30 
Шведска 15 

Црна Гора 8 
Велика Британија 8 

Словенија 8 

Холандија 6 

Италија 5 

УАЕ 5 

Остале државе 35 

Финансијски 

извештај 



 
 
 

Месечни извештај за мај  2018.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 89 

 

Прикупљене донације у 2018. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2018. години 

 

 
 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације за мај од 2006. – 2018. године 
 

 
 

Број примљених донација за мај 
 од 2006. – 2018. године 

 

 

Финансијски 

извештај 

Финансијски 

извештај 
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Могућности 

донирања СЗС 
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Хуманитарна организација  
СРБИ ЗА СРБЕ 

 

www.srbizasrbe.org 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 

Charity organization Serbs for Serbs 
www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE! 

„Наслеђе“ – Милан Ракић 

 

Ја осећам данас да у мени тече 

Крв прегака мојих јуначких и грубих, 

И разумем добро у то мутно вече зашто бојне 

игре у детињству љубих. 

 

И презирем тугу, заборављам бољу, 

Јер у мени тече крв предака мојих, 

Мученика старих и јунака који 

Умираху чутје н астрашноме кољу. 

 

Јест ја сам се дуго са природом хрво 

Успео сам, све се може кад се хоће, 

Да на ово старо и сурово дрво 

Накалемим најзад благодарно воће. 


