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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Велики број дешавања наставља да краси активности 
организације из месеца у месец. Пријатељи и 
поштоваоци наше организације се труде да кроз 
најразличитија дешавања „из блока“ прикупљају 
неопходна средства за актуелне пројекте, а то чине 
изузетно успешно. Сезона светски познатог турнира 
Тројка из блока је успешно започета на неколико 
локација. Обављено је чак дванаест информативних 
посета породицама које ће бити у плану за помоћ ове 
године, док је за две породице већ обезбеђена 
обећана помоћ. Као што је то годинама уназад 
случај, достојанствено је обележена слава 
организације Св. Василије Острошки широм земаља 
где постоје наши огранци. 
 
 Редом ћемо побројати бројна дешавања у 
организацији наших активиста, као и суме 
прикупљене на тим дешавањима. Почело је Журком 
из блока у Грачаници где смо скупили 21.700 дин. 
Затим је одржано и неколико Туцијада из блока у 
склопу Васкршњих празника. Прва туцијада била је у 
Кувајту – прикупљено 2.300€, затим на Малти – 
600€, у Словенији (Љубљани) – 190€, далекој Кини – 
6.160 јуана, у Ослу – 3.119 НОК. На нешто ближим 
локацијама одражне су три Туцијаде и то у Бијељини 
где је прикупљено 577,75км, Власеници 74км и у 
Руми где је добијено 12.760 дин.  
 
Несмањеним интезитетом ређала су се дешавања на 
најразличитијим локацијама. Шетња из блока у 
Теслићу прикупила је 200км, Вишебој на Видиковцу 
донео је 30.562 дин, Јамб из блока у Лозници 
допринео је са 23.550 дин. Опет је предњачила 
Република Српска са дешавањима. Тако је на Стоном 
тенису у Власеници прикупљено 278км, на неколико 
Журки из блока у РС пристигло је чак 6.339,05км, 
Пикадо у комбинацији са роштиљем у Бањалуци 
донео је 821 км, а бележимо и једну промоцију 
организацијских активности у Козарској Дубици. 
Настављено је и са новим пројекцијама филма „Ви 
идите – ја нећу“ на шест нових локација, док је нови 
тип догађаја из блока – Библиотека из блока донела 
100€ у Словенији. 
 
Поново је прорадила палачинкарница у Канади, која 
нам је донела значајних 7.400$ донација.  

На Дружењу из блока у Ахену прикупљено је 2.635€, 
док је на Квизу из блока у Грацу прикупљено 624€. 
Спортски турнир у организацији студената ФОН-а, 
обезбедио је 102.020 дин за текуће пројекте. 
Два најпопуларнија и најзаступљенија дешавања из 
блока су такође одржана на неколико локација. 
Пикадо из блока је прво одржан у Ариљу – 51.420 
дин, затим у Шапцу 12.210 дин, у Пожеги је 
прикупљено 16.100 дин, у Бачу у комбинацији са 
стоним фудбалом прикупили смо 22.200 дин и на 
крају са Футошког пикадо турнира пристигло је 
15.570 дин. Караван Тројки из блока започет је у 
Обреновцу где је сакупљено 518.000 дин донација. 
Следећа станица Миљаковац, опет успешан турнир 
са прикупљених 470.905 дин и на крају победник у 
погледу прикупљених донација био је турнир у 
Новом Саду, где је пристигло чак 1.240.579 дин.  
 
 Настављено је и са бројним обиласцима 
породица за помоћ. Овај пут посетили смо чак 12 
породица. Прво је посећена породица Стојановић из 
Мрчајеваца са четворо деце, затим Крстићи из Бачке 
Паланке са истим бројем деце. Даље смо посећивали 
Ђуриће из Врбе код Краљева са петоро деце, 
породицу Богдан из Беле Цркве са шесторо деце, 
затим троје малих Филиповића из Оџака које одгајају 
деда и баба, а након тога и најбројнију породицу у 
овој етапи посета – Ђуриће са дванаесторо деце из 
Црвенке.  
У београдском насељу Раковица обилазимо 
Васиљевиће са седморо малишана, недуго затим и 
Ђекиће код Тополе где самохрани отац одгаја троје 
дечице, након њих стижемо и до самохране мајке 
Драгићевић из Буђановаца са петоро деце, 
Стојменовића из Бујановца са троје деце, 
Мацановића из Земуна са три хендикепиране ћерке и 
на крају посете из протеклог месеца закључујемо 
посетом породици Гарић из Калесије која се налази 
на територији Федерације БиХ. 
 
 Поред свих наведених активности, нисмо 
заборавили на нашу основну делатност, а то је помоћ 
најугроженијима. Тако је за породицу Шућуровић са 
чак деветоро деце обезбеђена помоћ у вредности од 
1.474.610 која је подразумевала доградњу соба, 
замену крова и олука, постављање подова и 
столарије и опремање намештајем.  

Писмо 

донаторима 
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 Помоћ је стигла и на адресу Николића из 
Факовића у Републици Српској, који броје четворо 
малишана. С обзиром да је породица већ добила 
конкретну помоћ од наше организације у претходном 
периоду, цела акција је заокружена обезбеђивањем 
фасаде за кућу у вредности од 6.289,92км.  
 Обезбеђена је помоћ за народну кухињу у 
Бијелом Пољу у Црној Гори. Том приликом је 
испоручен један гасни казан за храну у износу од 
3.500€. 
 Широм света свечано је обележена слава 
организације Св. Василије Острошки, са надом и 
молитвом да нам и даље буде помоћник у нашем 
раду и молитвени заступник пред престолом 
Васкрслога Господа. 
 Поред самих тешких животних услова које 
одликују велики број породица које посећујемо и 
даље је српски народ на друштвеним маргинама у 
државама из окружења, односно да не 
окарактеришемо ситуацију неким тежим речима. 
Борба за достојанствен живот наших сународника, а 
поготово оних најмлађих пред којима је живот мора 
да буде свакодневни императив свих нас. Зато је 
акценат на посебној помоћи породицама из бивших 
југословенских република, посебно из горе 
наведених разлога. Очувањем нашег становништва 
на својим вековним огњиштима, чувамо и наше 
светиње, земљу, језик и културу. Наставићемо 
заједничким снагама да померамо границе у нашем 
добротворном раду, а све зарад јединог циља због 
ког смо се и окупили – борбе за биолошки опстанак 
и боље сутра нашег народа. 
 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

 

 

 
 

 
 

 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Писмо 

донаторима 



 
 
 

Месечни извештај за мај  2019.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 6 

 

 
 
Почетком априла чланови Хуманитарне 
организације Срби за Србе посетили су породицу 
Стојановић из Мрчајеваца код Чачка. Слободан 
Стојановић заједно са својом супругом Горданом 
води рачуна и својски се труди да својим ћеркама 
Милијани (21), Јелени (18), Ивани (15) и Марији 
(9) обезбеди што боље услове за живот и безбрижно 
одрастање. 
 

 
 
Ова вишечлана породица живи у кући која је, према 
речима Слободана, направљена давне 1958. године. 
Иако стара, кућа је очувана. Међутим, то није случај 
и са стварима. Када је бушна, веш машина је 
дотрајала и једва да врши неку функцију, а шпорет и 
замрзивач су такође веома стари. 
 
Главни извор прихода породице Стојановић јесте 
зарада коју Слободан остварује радећи хонорарно и 
бавећи се пољопривредом, као и дечији додатак од 
8.200 динара. 
Супруга Гордана је 2016. године претрпела тежак 
мождани удар услед чега је дошло до оштећења 
мозга од 80%. Десна страна тела јој је укочена. 

Оштећен је и бубрег, због чега је приморана да иде 
на дијализу, а последице су се такође одразиле и на 
вид. 
 

 
 
Због свега тога Гордана нажалост више није у стању 
да брине о себи и својим ћеркама, већ њено стање 
захтева константну бригу и особу која ће јој 
помагати. Кућна нега јој је одбијена уз образложење 
да је млада.  Део ове породице је и Слободанов отац 
Миодраг (81) који се слабо креће након прелома ноге 
и кука. 
 
Оно што даје наду породици Стојановић јесу 5 
хектара обрадивог земљишта, башта, као и стока чије 
гајење и обрађивање прехрањује породицу. 
Слободан постиже да сам одржава користећи старе 
машине и трактор стар 33 године. 
Упркос свим обавезама и издацима, овај вредни 
човек успешно васпитава своје ћерке од којих је 
најстарија ћерка Милијана студент Богословског 
факултета у Београду. 
 
Слободан је учествовао у рату у Хрватској, као и у 
одбрани наше земље током НАТО агресије 1999. 
године. Од претрпљеног стреса је почео да муца, а 
кичма је претрпела оштећење. Kроз разговор са 
њим сазнали смо да су тренутно овом скромном 
домаћину и његовој породици најпотребније 
животиње, односно крмаче и козе, ситнилица за 
трактор, а доста би значило и да се, посебно 
узимајући у обзир женску децу, замене када и бела 
техника. 
Хуманитарна организација Срби за Србе 
потрудиће се да, заједно са донаторима из свих 
крајева света, овом борцу помогне да стане на 
ноге и да својој породици пружи што 
квалитетније услове за живот. 

СЗС посетили 

Стојановиће 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе, почетком априла посетили су породицу 
Крстић из Бачке Паланке коју чине деда Милорад, 
отац Никола, мајка Рајка, и четворо дивне деце: 
Милорад (11 година), Драгана (9), Анђела (6) и 
Лена (3). 
 

 
 
Отац Никола који има здравствених проблема са 
плућима је тренутно незапослен и повремено ради на 
сезонским пословима. Мајка Рајка, која је избегла  из 
села Суваје у Лици током погрома српског 
становништва у акцији „Олуја”, је привремено 
запослена. Рајка је у трудноћи са малом Леном 
добила сепсу. Син Милорад нечује на лево ухо, док 
мала Лена има на челу хемангион. Деда Милорад је 
незапослен и нема пензију, па чува три овце, два 
јарца, три јагњета и шеснаест кокошака које Крстићи 
користе за своје потребе. Социјалну помоћ су 
добијали док мајка није почела да ради, док дечији 
додатак не примају. 

 
 
Породица Крстић тренутно живи у две собе, у једној 
је деда Милорад, док у другој соби живе Никола и 
Рајка са децом и сви спавају на спојеном дечијем 
кревету и двоседу. Друга соба је тренутно празна јер 
је лоша столарија и велика влага. Ова соба планирана 
је да буде дечија соба, али родитељи немају довољно 
средстава за сређивање собе. Купатило је такође у 
лошем стању и није у функцији, а у  поткровљу се 
током 2018. године запалио оџак. Крстићи су успели 
да донекле санирају штету поправивши оџак који је 
поново у функцији, док остатак потрковља и даље 
није у функцији. 
 

 
 
Мајка Рајка се до скора бавила чувањем коза, од 
чијег млека је правила разне производе за потребе 
породице, али је због лоше финансијске ситуације 
морала да прода козе. Средином марта ове године 
Крстићима је искључена струја због дуга од 31.000 
динара, али су колеге из Рајкине фирме скупиле и 
платиле један део, па им је струја поново укључена. 
Такође, Крстићи имају и велики дуг за воду, који је 
80.000 динара, због чега су потписали споразум о 
репрограму дуга. 

СЗС у посети 

код Крстића 
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Крстићи су у разговору са члановима Хуманитарне 
организације Срби за Србе истакли да би им од 
помоћи највише значило да среде унутрашњост куће 
– посебно дечију собу, да се купе кревети за децу, да 
се среди купатило, столарија и да се реши проблем 
влаге у кући. Такође, значила би им и куповина коза, 
како би мајка Рајка могла да настави да их чува. 
 

 

 
 

 
 
Како бисмо овој вредној и скормној породици 
обезбедили оно што им је највише потребно, 
неопходно је да се сви укључе у акцију помоћи 
породици Крстић. Улепшајмо живот још једне 
многочлане породице, и тиме наставимо да стварамо 
боље услове за живот српске деце широм Балкана! 
 

 

СЗС у посети 

код Крстића 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе успешно су привели крају још једну велику 
акцију! Прилику за нови и срећнији почетак добила 
је породица Шућуровић из Стублице, села које је 
двадесет километара удаљено од Трстеника. 
 

 
 
Помоћ за породицу Шућуровић обухватала је: 
доградњу две собе и ходника, постављање крова, 
олука и лимарије, развлачење електричних 
инсталација, постављање подова (ламината и 
плочица) и столарије, куповину кревета и ормара. 
 
Укупна вредност помоћи износила је 1.474.610 
динара, што је било сасвим довољно да се овој 
скромној и вредној породици омогуће нормални 
услови за живот, посебно имајући у виду да 
породица Шућуровић броји чак деветоро деце, па ће 
обезбеђена помоћ сасвим сигурно допринети 
правилнијем и успешнијем развоју њихове деце. 
 

 
 
Ову велику породицу са оцем Драганом и мајком 
Иваном чини још деветоро мале деце: Анђела (13 
година), Милица (12), Јован (11), Урош (10), 
Емилија (6), Наталија (5), Тамара (4), Вељко (3) и 
Илија (2). 
 

 
 
Као што смо и писали након прве посете, отац 
Драган и мајка Ивана нису стално запослени и као 
породица не примају социјалну помоћ, а малу и 
недовољну помоћ добијају у облику дечјег додатка. 
Породица се издржава радом оца Драгана који се 
бави пољопривредом на свом земљишту и колико је 
у могућности повременим надничењем по селу. 
 
За разлику од ситуације која нас је дочекала током 
првог обиласка, када смо имали прилике да 
сведочимо веома тешком животу ове породице, 
овога пута у дому породице Шућуровић дочекала 
нас је веома позитивна атмосфера! 
 

Радост у дому 

Шућуровића 
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У прављењу овакве атмосфере посебно су се истакла 
деца, која су нас „натерала”, да одмах обиђемо 
њихове нове собе, како би нам показала ко спава у 
којој соби, и ко је узео горњи а ко доњи кревет. 
 
Oно што нас је посебно дирнуло су цртежи који су 
нам уручени као захвалнице. Деца су нам приликом 
уручивања поручила да су цртежи захвалности 
намењени и свим нашим донаторима, поготову 
онима који су им помогли да остваре своје дечије 
снове. 
 

 
 
После оваквог сјајног дочека, нама није остало 
ништа друго него да „поделимо срећу” са породицом 
Шућуровић и кренемо у нове победе! Ове године 

остало нам је још нешто мање од 200 угрожених 
породица које планирамо да помогнемо. Позивамо 
вас да наставите да подржавате наше акције, како 
бисмо заједно могли да испишемо још пуно оваквих 
прича! 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Радост у дому 

Шућуровића 
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Средином априла чланови Хуманитарне 
организације Срби за Србе обишли су породицу 
Ђурић из места Врба код Краљева. Седмочлано 
домаћинство чине родитељи Иван и Светлана и 
њихова деца Елена (12), Лазар (10), Алекса (9), 
Сара (6) и најмлађа Лана (5). 
 

 
 
Породицу Ђурић наша организација је већ једном 
помагала за време поплава, када смо им обезбедили 
замрзивач и веш машину. Глава породице, отац 
Иван, је по занимању тесар, али повремено ради и на 
пословима грађевине и на тај начин приходује за 
целу породицу, док је мајка Светла незапослена. 
Мали Лазар (10) има проблеме са видом и тренутно 
чека операцију, па је то једна од већих брига за ову 
фамилију. 
 
Ђурићи живе у кући Иванових бабе и деде, који 
тренутно живе у Београду. Кућа је страдала за време 
поплава, али је била санирана уз помоћ добрих људи. 
Баба и деда би се вратили у ту кућу. 

 
 

 
 
Потребна помоћ за породицу би била помоћ у 
завршетку нове куће, тачније да се ураде плоча и 
кров, како би се Иван и Светлана преселили и 
живели у својој кући. Такође, потребни су и кревети 
за децу, као и плакари. 
 

 
 
Позивамо све донаторе наше организације да својим 
донацијама омогуће да скромно помогнемо овој 
младој породици. 
 

СЗС у посети 

Ђурићима-КВ 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
посетили су у месту Кајтасово код Беле Цркве 
осмочлану породицу Богдан. У дому породице живе 
родитељи Павел и Зорица и њихово шесторо деце 
Мирослав (19), Миодраг (17), Новица (15), Андри 
(13), Радослав (12) и Славиша (7). Породицу 
Богдан прошле године је задесила породична 
трагедија, када су остали без своје ћерке која је 
преминула након што је добила високу 
температуру. 
 

 
 
Услови у којима живи ова породица су веома лоши. 
Кућа је стара и у лошем стању. Кров је доста пропао, 
влага у кући је велика, а плафон који је од трске на 
неколико места је већ почео да отпада. Велики 
проблем за ову породицу представља и то што 
немају купатило у кући. Такође, бела техника и 
намештај који се налазе у кући, су већ стари и 
дотрајали. 
 

Породица Богдан има и мало земље на којој узгајају 
кромпир, а такође имају и седам коза, једну свињу и 
четири кокошке. Породица није у стању да сама 
реши и побољша услове живота јер нико у породици 
нема стално запослење. 

 
 
Отац Павел повремено надничи, а од осталих 
прихода имају социјалну помоћ у износу од 22.000 
динара и дечији додатак у износу од 11.000 динара. 
 

 
 

Помоћ која је неопходна за ову породицу јесте да 
се направи купатило, да се среде собе и да се 
набаве кревети и шпорет на дрва. 
 

 
 
Позивамо све донаторе и људе добре воље да 
својим донацијама омогуће да улепшамо живот још 
једне породице. 

СЗС посетили 

Богдане 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
средином априла посетили су породицу Филиповић 
из села Ратково у близини Оџака. Деда Милован и 
баба Драгица и троје унука Ненад (20), Милован 
(14) и Александар (12) чланови су домаћинства 
Филиповић. 
 

 
 
Ова скромна и тиха породица у срцима носи веома 
тешку животну причу. Када је мајка Филиповића, 
као малолетна била трудна, Ненадов отац их је 
оставио, па је након његовог рођења, дете оставила 
на чување деди Миловану и баба Драгици. 
 
После неколико година, мајка се удала за другог 
човека са којим је добила Милована и Александра. 
На жалост, отац је био насилан према њима и 
мајци, што смо имали прилику да приметимо код 
Милована и Александра где су последице још 
увек видљиве. Након преживљеног пакла, и њих 
двојица су дошла да живе са бабом и дедом, док се 
мајка удала поново и сада живи у Јагодини где има 
ћерку. 

 
 
Ипак дечаци и њихови старатељи у виду баба 
Драгице и деда Милована нису клонули духом и на 
све начине покушавају да се извуку из незавидне 
ситуације.  
 
Живе у старој кући, па Филиповићи имају пуно 
проблема везаних за кућу. Купатило им је у јако 
лошем стању, плафони су делом од трске, делом од 
гипса. Такође, и што се тиче покућства ствар је 
слична, све је јако старо и дотрајало. 
 

 
 
Проблеме са кровом и земљаним подом који су 
гризли пацови решили су тако што је деда Милован 
узео кредит да би поправио кров и променио под.  
 
Пре негог времена имали су великих проблема јер им 
је струја била искључена па су користећи свеће 
случајно запалили собу и део штале. 
 
 

СЗС код 

Филиповића 
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Оно што нам је било интересантно да видимо, са 
колико љубави деда Милован сређује своју башту, 
која изгледа као „под конац”. У њој Филиповићи гаје 
поврће и воће, које је довољно за њихове потребе. 
 
У разговору са њима, Филиповићи су истакли да би 
волели да прошире кућу, како би било довољно 
простора за децу, да среде купатило и комплет 
изолацију, да се штала поново реновира како би 
могли да чувају живину, да се деци обезбеде нови 
кревети,  да се плафон среди, да се постави нова 
столарија, кухињски елементи итд. 
 

 
 
Њихове жеље и надања једнога дана могу постати 
реалнос, али да би се то догодило потребна нам је 
помоћ свих наших донатора. Позивамо вас да се 
прикључите акцији помоћи овој веома напаћеној 
породици, да коначно добију оно што су заслужили 
– сигурно и нормално детињство у свом 
реновираном дому! 

 
 

 
 

 
 

 

СЗС код 

Филиповића 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
почетком априла посетила је четрнаесточлану 
породицу Ђурић, која живи у месту Црвенка у 
близини Куле. Ова многочлана породица у Црвенку 
је дошла 2018, године када су им пре пола године 
Светосавци из Франкфурта купили кућу. 
 

 
 
Породицу Ђурић чине отац Зоран и мајка Гордана, 
и њихово дванаесторо деце: Јелена (28 година), 
Љиљана (26), Ивана (25), Иван (22), Јована (22), 
Зорана (16), Анђела (13), Милош (11), Тијана (9), 
Милица (8), Огњен (3) и Божидар (1). Јелена, 
Љиљана и Ивана су се удале и отишле из породичног 
дома. Тренутно Зоран и Гордана имају петоро 
унучади. 
 
Што се тиче месечних примања ове скромне и 
многочлане породице, осим месечне пензије, коју 
Зоран као инвалид прима, а која износи 24.000 дин, 
Ђурићи немају стабилне приходе.  

У време сезонских послова мајка Гордана, Иван и 
Јована раде сезонске послове и на тај начин 
покушавају да повећају скормни породични буџет. 
Породица не испуњава законске услове за примање 
социјалне помоћи и дечијих додатака. 
 

 
 
Од земље за обрађивање, Ђурићи имају само башту у 
склопу своје куће. На једном делу куће није 
завршена спољна изолација. Највећи проблем 
Ђурићима представља унутрашњојст куће. Имали су 
одређених проблема са влагом, али је то успешно 
санирано, осим у купатилу где и даље имају проблем 
са влагом. Што се тиче покућства, оно је генерално у 
лошем стању.  
 
Највећи проблем Ђурићи имају са креветима, којих 
је у кући недовољно за сву децу, па су деца 
принуђена да по неколико спавају на једном кревету. 
 

 
 

СЗС код 

Ђурића 
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Ђурићи су истакли у разговору са члановима наше 
организације, да им је најпотребнија помоћ у виду 
сређивања три собе – постављања ламината, 
сређивање зидова и плафона. Такође потребно је 
променити столарију, купити нове кревете и ормаре 
за децу, фрижидер, комбиновани замрзивач и шпорет 
на струју. Од спољних радова потребно  је довршити 
спољну изолацију и дозидати оџак. 
 

 
 

 

 
 

 
 
Позивамо све наше донаторе да се укључе у акцију 
помоћи многочланој породици Ђурић. 

Хуманитарна организација Срби за Србе у 2019. 
години планира да помогне преко 200 породица 
широм Балкана. Надамо се да ћемо као и до сада 
имати вашу подршку како бисмо још једном 
показали да слогом и љубављу можемо да 
променимо животе многих угрожених породица. 
 

 

СЗС код 

Ћурића 
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Породицу Николић смо у једној од наших акција 
помогли куповином куће. Пошто им је породична 
кућа изгорила, заједно са Општином Братунац смо 
успјели смјестити ту вриједну седмочлану 
породицу у засеок Факовићи. 
 

 
 
Нажалост тиме се њиховој трагедији није био крај 
јер им је несрећним случајем кћерка Слађана 
преминула. 
Иако се непрекидно боре да дјеци нови дом среде, 
Златан и Невенка не успијевају пуно урадити па је 
Невенка била приморана да нам се опет обрати са 

молбом да им помогнемо oко фасаде. Доста тога на 
тој кући недостаје али родитељи знају да им фасада 
може уштедјети огрев а тиме и новац који им треба 
за много других ствари неопходних дјеци. 
 

 
 
Захваљујући нашим донаторима успјели смо још 
једном помоћи Јовани, Бојани, Видоју и Стефану. 
За фасаду смо издвојили 6.289,92 КМ. 
 

У кући недостају још подови. Тренутно је у свим 
просторијама само бетон који се са временом круни а 
његове честице јако штете здрављу. Столарија им је 
јако лоша и када је лоше вријеме кроз њу пуше 
вјетар као да је нема. Унутрашње степениште није 
завршено такође а о намјештају да не причамо. 
Родитељи надниче, отац у Црној Гори а мајка код 
комшија и од надница тешко да ће моћи нешто од 
поменутог урадити. За четворо дјеце, четворо 
школараца, се свакодневно треба издвојити одређена 
сума новца за најосновније потребе. 
 

 

Нова фасада 

за Николиће 
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Ипак, Николићи се и даље боре. Набавили су 
прасиће и 20 кокошки, а на имању гдје им је кућа 
изгорила засијали су малину. Посијали су и најмањи 
комад земље који посједују са поврћем за власите 
потребе и опет једноставно им не истекне новца да 
би могли макар набавити материјал за радове на 
кући. 
 

 
 

Породица Николић, а посебно мајка Невенка  је 
бескрајно захвална свим донаторима на помоћи 
коју је наша организација опет реализовала. 
 

 

 
 

 
 
Захвалама се придружујемо и ми и уједно молимо 
све оне који су у могућности да помогну породицу 
Николић да заврше макар дио унутрашњих радова. 

Да можда поподе само дјечје собе или промјене на 
њима столарију, као и који комад намјештаја да 
уљепшају свој кутак. 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Нова фасада 

за Николиће 
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Многобројну породицу Василијевић чине родитељи 
Страхиња и Јелена и њихово седморо деце, 
Василије (12 година), Магдалина (11), Ђорђе (9), 
Андреј (8), Арсеније (7), Јулија (5) и Давид (3). 
Јелена је трудна, па ће се породица ускоро 
проширити и добити још једног члана. Једини 
запослени је отац Страхиња који ради као црквењак 
и уз дечији додатак на који имају право, за четворо 
деце, то су једини извори прихода за ову породицу. 
 

 
 
Василијевићи живе у кући, која је генерално у 
добром стању, али која још увек, као што се види на 
сликама, није завршена. Посебно се то односи на 
горњи део куће и поткровља. 
 
Овој многочланој породици, из београдске општине 
Раковица, један од главних проблема представља 
слаба водоводна мрежа. Наиме, у летњем периоду 
воде малтене да нема, тако да су Василијевићи 
принуђени да у летњим месецима користе 
цистерну за воду и на тај начин реше проблем 
снабдевања водом. 

 
 
Проблеми са водом погађају целу породицу, а 
нарочиту Јелену која, како каже, на дневном нивоу 
мора да опере велику количину веша, па је 
приморана да веш носи код пријатеља на прање. 
Кућа у којој живе Василијевићи има и лепо 
двориште које је погодно за гајење и узгој домаћих 
животиња. Међутим двориште није ограђено и то 
омогућава да лисице, творови и пси улазе у 
двориште, па тренутно нису у могућности да држе 
неку од животиња. 
 

 
 
За Василијиће је неопходна помоћ у изради 
потпорног зида, набавци домаћих животиња у 
виду коза, кокошки, патки и постављање ограде 
око дворишта, како би животиње биле заштићене и 
како би породица могла несметано да гаји и води 
бригу о животињама, које би им много значиле. 
 
Позивамо све људе добре воље да својим 
донацијама омогуће да се скупе потребна средства 
и да спроведемо у дело акцију помоћи за још једну 
вишечлану породицу. 

СЗС код 

Василијевића 
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Доња Трешњевица – мало село крај Тополе, 
класично је шумадијско село. У њему живи тек 
нешто више од 200 становника, који се захваљујући 
плодној земљи и доброј клими, углавном баве 
пољопривредом. Ипак, стигавши до последња куће у 
селу, снови о сеоској идили као да нагло престају, а 
прича која следи никога неће оставити равнодушном. 
 

 
 
„Ја сам деци и отац и мајка” 

 
У дворишту затичемо Милисава, пожртвованог оца 
који живи са својом децом Срђаном (15), Слађаном 
(13) и Ненадом (7). Поздравивши се с нама, 
започиње своју веома тешку животну причу: 
 
„Од када нас је моја супруга напустила, пре скоро 
три године, ја сам деци и отац и мајка. Суд је донео 
одлуку да супруга плаћа алиментацију од 15.000 
динара, али упркос томе она то и даље одбија.“ 

 
 

 
 
Ушавши у стару сеоску кућу у којој живе Ђокићи, 
сусрећемо се са страшним условима у којима ова 
породица живи. Једна „функционална” соба у којој 
сви Ђокићи бораве, две спаваће собице на спрату 
које нису условне, као и неуређена магаза – само је 
део проблема које смо имали прилику да видимо. 
 
„Као што видите кућа је у лошем стању. Столарија је 
потпуно пропала, подови су земљани, зидови су 
напрсли и пуни су влаге... Белу технику сам успео да 
позајмим од комшија, али сваког тренутка могу да је 
траже назад. Што се тиче купатила, њега немамо у 
кући, па су деца принуђена да користе пољски тоалет 
и да се купају напољу. Имамо техничку воду из 
бунара, а пијаћу воду смо принуђени да донесимо од 
комшија“ – описује њихову ситуацију Милисав. 
 

 
 

„Кад кажу тати да су гладни, мени се срце кида” 

 
Породица Ђокић нема право на социјалну помоћ јер 
поседују хектар и тридесет пет ари земље, а ни 
дечији додатак не примају јер отац Милисав нема да 
плати 13.000 динара како би оверио здравствену 
књижицу. 

Тужна прича 

самохраног оца 
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„До пре две године сам радио као радник на путу 
Топола-Рудник, али сам повредио кичму и од тада 
не могу да радим теже послове. Сада идем у надницу 
и радим сваки посао који могу да издржим због 
кичме. И поред мог труда, некад немамо ни за храну, 
па су деца принуђена да прескачу оброке. Тешко је 
кад дођу тати и кажу „тата, ја сам гладан”, а мени 
се срце кида. Тај мој бол нико не види.“ 

 
Упознавши се са децом, која оскудевају готово у 
свему материјалном, увиђамо да имају пуно 
разумевања и љубави према свом оцу. 
 
„Тата се труди колико год може и ми га волимо. 
Нажалост, Слађана је као мала преживела фрас, а 
Ненад има бронхитис, па се и ја као најстарији син 
трудим да помогнем колико могу и њима и свом 
оцу“ – прича нам петнаестогодишњи Срђан. 
 

 
 
„Од механизације имам Југића” 

 

Ђокићи држе две козе и труде се да обрађују земљу 
коју поседују. Међутим, због немања механизације, 
Милисав послове углавном обавља ручно, а оно што 
не може, комшије му излазе у сусрет позајмљујући 
механизацију на по неколико сати. 
 
„Тешко је увек позајмљивати од других. Деси се да 
позајмим на по два-три сата, а враћам радом од по 
два-три дана. Од своје „механизације”, верујте, да 
имам само старог Југића с којим сам чак и дрва 
вукао, па су се људи смејали. Не бисмо могли овде 
без кола да опстанемо. Њиме возим децу до школе у 
суседно село до којег има пет-шест километара. До 
Тополе идемо за све друге потребе, али ево рецимо 
сада немам ни динар за гориво. Осим куће, за нас би 
спас било кад бисмо имали свој трактор, плуг, 
дрљачу и кад бих нашао неки посао.“ 

 

 
 
На срећу ове породице, недуго након посете чланова 
Хуманитарне организације Срби за Србе када су и 
настале ове фотографије, емисија „С Тамаром у 
акцији” им је помогла око уређења куће и услови су 
данас много бољи. Ипак, помоћ је и даље потребна. 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе овом 
приликом покреће хуманитарну акцију за породицу 
Ђокић, па позивамо све донаторе да нам се 
прикључе. Жеља нам је да за Ђокиће обезбедимо 
трактор, прикључне машине и другу неопходну 
помоћ и да омогућимо оцу Милисаву да ради и да се 
бори за своју децу. Пошто је организација 
регистрована у десет земаља, донације се уз назнаку 
„за Ђокиће“ могу слати на разне начине. Помозимо 
и ми да Ђокићи започну једно ново животно 
поглавље! 

Тужна прича 

самохраног оца 
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– „Да ли си се навикао на све оно што имаш прилике 
да видиш док обилазиш породице?” Питање је које 
ме пријатељи обично питају када говорим о 
породицама које посећујемо. Десет година активног 
обиласка породица широм Балкана, заиста ме натера 
да повремено сам себи поставим идентично питање. 
Да ли је могуће не навићи се, после година 
сусретања са тешким животним условима, 
немаштином и болестима са којима се по правилу 
сусрећемо готово код сваке породице коју посетимо? 

 

 
 
Када почнем да размишљам о свим породицама које 
смо помогли, а тај број је у овом тренутку преко две 
хиљаде и триста, не могу, а да не приметим да 
никада нисмо имали две породице које се налазе у 
сличној ситуацији. Свака породица је имала своју 
аутентичну причу, и свака је носила другачији крст 
на својим плећима. Живот на овом трусном 
подручју као да се потрудио да несрећа долази у 
хиљаду различитих облика, па је навићи се на 
тако нешто готово немогуће. 

 
 
То је и разлог зашто ми је толико тешко било када 
сам први пут ушао у двориште породице 
Драгићевић из Буђановaца код Руме. Кућа коју сам 
угледао, била је у лошем стању, па сам само могао да 
наслутим шта нас чека када се врата породичног 
дома Драгићевића буду отворила. 
 

 
 
На улазу, дочекала нас је Николина (13 година) која 
се припремала да оде у посету другарици, али када 
нас је угледала, постиђено нас је поздравила и 
пожелела нам добродошлицу. Дрвена прљаво-бела 
улазна врата са стакленим окнима кроз које смо 
могли јасно да видимо ходник, само су потврдила 
моју сумњу да оно што ћемо видети заиста 
превазилази сва наша најцрња очекивања. 
 
Остали чланови породице Драгићевић – мајка 
Сунчица и четворо преостале деце Јелена (21), 
Немања (19), Никола (15) и Милица (11) дочекали 
су нас у кући, поздрављајући се срдачно са сваким од 
наших чланова.  

Туга породице 

Драгићевић 
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Искуство ме је научило, да се на људима велике 
животне тешкоће могу и физички уочити, па ми је 
сам поглед на децу која су и поред топлог осмеха 
добродошлице имала и неку дубоку тугу у очима и 
благи грч на лицу, јасно указао на сву тежину живота 
коју ова деца носе на својим нејаким плећима. 
 
Из разговора, сазнали смо тужну причу породице 
Драгићевић. Мајка Сунчица и њен муж Урош, који 
је преминуо пре шест месеци, упознали су се у 
прихватном центру близу Владичиног Хана, када је 
он после операције „Олуја” побегао из Обровца у 
Далмацији. Високи комесаријат ОУН за избеглице 
обезбедио им је ову кућу. Петоро деце коју су овде 
подигли и свакодневна борба за голи живот нису им 
дали простора да реновирају тада већ стару кућу, па 
је кућа с годинама потпуно пропала. 
 

 
 
Ипак, и поред велике трагедије која их је задесила, 
Драгићевићи су велики борци, па како нам каже 
мајка Сунчица, када год има посла сви иду у надницу 

што им је поред скромне социјалне помоћи и 
Немањине плате, једини извор прихода. У скромној 
башти са окућницом налази се штала у којој 
тренутно немају животиње, али наводе како у истој 
обично чувају свиње. 
 

 
 

На питање како бисмо могли да им помогнемо, 
као што се да наслутити, Драгићевићи одговарају 
да би им само значила помоћ око куће. Наравно, 
за то нам је неопходна помоћ наших донатора јер 
овако велике хуманитарне акције захтевају 
учешће великог броја људи. 
 
На крају, након разговора и фотографисања затечене 
ситуације, поздравили смо се са Драгићевићима, уз 
жељу да наставе да се боре, а да ћемо ми свакако, као 
и до сада, учинити све што је у нашој моћи да им 
помогнемо. До капије, најупорнија да нас испрати 
била је најмлађа Милица којој је наша посета била 
најинтересантнија и са којом смо успоставили 
најбољи контакт, па нам је топлим дечијим осмехом 
пожелела сретан пут. 
 
Овај Милицин осмех, успео је да ми поправи 
расположење, и као да ми је улио наду, да ће ускоро 
њен осмех и осмех браће и сестара красити и наш 
сајт у делу „Помогли смо”. Ипак, за тако нешто, као 
што сам и напоменуо, биће потребно да се укључи 
велики број донатора, па овим текстом званично 
започињемо акцију помоћи породици Драгићевић 
и позивамо вас све да нам се прикључите! 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Туга породице 

Драгићевић 
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Хуманитарна организација Срби за Србе са 
великом радошћу обавештава јавност и своје 
донаторе да смо после више година поново 
спровели акцију на северу Црне Горе. Овог пута је 
помогнута новоотворена народна кухиња у 
Бијелом Пољу куповином гасног казана за 
спремање великих количина хране у вредности од 
3.500 евра. 
 

 
 
Рад ове народне кухиње покренут је уочи Божића 
2019. године под окриљем Црквене општине 
Бијело Поље и њеног управитеља протојереја 
Дарка Пејића. Носи назив „Милева Војводић” која 
је била председник Кола српских сестара између 
два рата и својим радом оставила је дивне успомене 
у овој општини. Данас се у њој свакодневно 
прехрањује преко 60 особа. 

 
 
То је, иначе, друга народна кухиња на подручју 
Епархије будимљанско-никшићке и четврта у Црној 
Гори. Преостале три су у Беранама, Подгорици и на 
Цетињу. Све раде у оквиру Добротворног фонда 
„Човекољубље”. Подсећамо да смо у 2018. години 
значајно помогли и народној кухињи у Подгорици. 
 
Помоћ наше организације (гасни казан V=150l, 
херметик) ће пуно значити за народну кухињу и 
њене кориснике с обзиром да је до сада храна 
спремана у казану који је трошио доста струје, па је 
било јако тешко покривати те трошкове из месеца у 
месец. Оно што нас додатно радује јесте што 
договорили сарадњу са протојерејем Дарком 
Пејићем који не само да је намесник за подручје 
Бијелог Поља и Мојковца, него врло предано и 
пожртвовано већ годинама ради и на пружању 
помоћи угроженим породицама у том крају. Надамо 
се да је ово само прва у низу акција наше 
организације у Бијелом Пољу и околини која је 
увек тежила да буде присутна у свим крајевима 
где живи српски народ. 
 
Позивамо све добре људе широм света да подрже 
својим донацијама наше будуће активности на 
северу Црне Горе, као и све акције наше 
организације пошто је циљ да у овој години поново 
помогнемо преко 200 породица широм Балкана! 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Х.О. СЗС за 

народну кухињу 
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Мала Ања Стојменовић из Жбевца код Бујановца 
води своју животну борбу – борбу против 
леукемије. Борбу за здравље! 
 

 
 
Њену породицу чине млади брачни пар Милош и 
Марија и још двоје деце – Мартин (12) и Тамара 
(7). Ова скромна породица живи јако тешко, а на све 
то Ањи је прошле године откривена леукемија. Од 
тада се Стојменовићи свим снагама боре да јој буде 
боље. Она је тренутно у процесу хемотерапије и 
остало јој је још годину дана лечења. Зато је 
неопходно да увек носи заштитну маску на лицу. 
 

Али шта помаже маска кад је кућа у којој живе у 
катастрофалном стању? 

 

 
 
Стојменовићи кућу, на жалост, нису успели да 
сазидају до краја, па је дневна соба у којој проводе 
највише времена потпуно импровизована – ограђена 
циглама и покривена неком врстом 
надстрешнице (кровом се то не може назвати!). У 
соби дува са свих страна, што је посебно опасно 
по малу Ању! 
 
С појавом Ањине болести све наде да ће успети да 
заврше кућу пале су у воду... 
 
Поред дечијег додатка и социјалне помоћи, отац 
Милош у свом дворишту поправља аутомобиле без 
алата и радионице, под ведрим небом и често по 
лошим временским условима, али нема другог 
избора. Јер како би другачије обезбедио средства за 
живот своје породице, Ањино лечење, лекове, честе 
одласке код лекара у Ниш и Београд?! 
 
Труде се Стојменовићи колико год могу и уз помоћ 
добрих људи прикупљају за лечење. Али кућа 
остаје непромостив проблем... Завршити кућу 
велики је издатак за сваку породицу, а посебно у 
породицама у којима је неко од деце тешко болесно! 
 
Ипак, малој Ањи су ХИТНО потребни бољи 
услови за живот! 
 
Не само да је кућа незавршена, него чак сви спавају 
на једном кревету и душеку. Њих петоро! 
 

Ањина борба 

за здравље  
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Нова нада у дому породице Стојменовић створила 
се посетом чланова Хуманитарне организације 
Срби за Србе који су решили да ову породицу 
приоритетно укључе у програм помоћи. 
 
Ања, Богу хвала, има брижне родитеље и брата и 
сестру који ни једног тренутка не дозвољавају да се 
она осети запостављено. Држе се сложно, 
дружељубиви су и воле да се играју. Позитивном 
енергијом дају снагу и родитељима да наставе да се 
боре за њих.  
 
Зато и не чуди осмех који не силази са њеног лица, 
као ни одговор који смо добили на питање шта би 
она волела највише да има. Рекла нам је да јој је 
највећа жеља да има свој ормар како би могла у 
њему да слаже своје ствари и да се стално игра 
као остала деца. 
 

 
 

 
 

 
извор: Фејсбук 
 

Наша организација је од сада преузела бригу да се 
стамбени проблем породице Стојменовић реши што 
пре како би ону најтежу битку за здравље могли да 
воде у нормалним условима. Време је да покажемо 
да смо одговорно друштво и да бринемо о нашој 
деци. За ову акцију нису потребни посебни 
позиви. Просто поделите апел и донирајте! 
 

 
 

Ањина борба 

за здравље  
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Недуго након што смо добили позив, упутили смо се 
у мјесто Гојчин у Федерацији Босне и 
Херцеговине, гдје живи заједница српских 
повратника која нас је позвала да се упознамо са 
њима и чујемо њихову причу о тешким условима у 
којима живе и боре се да остану и опстану на својим 
огњиштима. 
 

 
 
Гојчин је мало мјесто у општини Калесија, које је 
након рата територијално припало Федерацији БиХ и 
које се налази на самој граници са Републиком 
Српском. Прије рата, ово је било већински српско 
мјесто, да би мјештани у љето 1995. године били 
принуђени да напусте своје куће и имања. Након 
година проведених у избјеглишту, сачекали су их 
попаљене куће, растурена имања и морало се 
кренути испочетка. 
 
Тако се и Милисав Гарић вратио на своје огњиште 
2000. године. Како је кућа била запаљена, били су 

принуђени да живе у једном контејнеру, који су 
добили као донацију и који и данас стоји у њиховом 
дворишту и свједочи о том времену. 
 

 
 
Жеља да се створи нешто у животу, прије свега 
породица, а онда одржи и прошири имање била је 
његова звијезда водиља која га водила и која га води 
и држи и до данашњег дана и која је, Богу хвала 
донијела многоструки плод. 
 

 
 
Након једног случајног сусрета у Сарајeву, гдје су 
присуствовали семинару, Милисав се упознао са 
својом будућом женом Данијелом и недуго након 
тога одлучили су се да заједно наставе живот и 
заснују своју, сада већ велику породицу. 
 
Данас, Гарићи имају петоро дјеце и то четири сина: 
Марко (13), Миљан (11), Никола (8), Новак (4 
мјесеца) и ћерку Марију (4). Живе у кући коју су 
саградили уз помоћ донација, али и својих средстава 
која су као кредите морали да подигну. 

Тежак живот 

повратника  
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Како дјеца расту, а како се богами и породица шири, 
простора у кући постаје све мање, па су нас замолили 
да као организација помогнемо у адаптацији спрата 
куће који је тренутно ненамјештен. 
 
Гарићи се, као и већина Срба повратника, баве 
пољопривредом јер услова за запослење у Калесији 
нема. Током година успјели су уреде имање и 
увећају сточни фонд, али до значајнијих средстава 
која су потребна за уређење куће тешко могу да 
дођу, а прва процјена радова на кући износи око 
17.000,00 КМ. 
 
Даље, кроз разговор Милисав нам прича да су се сви 
Срби који живе у Гојчину прије неколико година 
удружили и основали удржење „Агроразвој” преко 
којег покушавају да својој заједници обезбиједе што 
боље услове и преко пројеката прибаве пријеко 
потребну помоћ. И тако су прије неколико година 
успјели да добију један трактор са прикључцима који 
задружно користе сви у удружењу, а стизала је 
помоћ и у виду сјемена, књига за дјецу и осталог. 
Лијеп начин функционисања који се показује као 
једини могућ у условима у којима живе. 
 
Такође, свакодневни велики проблем повратницима 
представља и превоз дјеце у школу, јер да би учили 
по програму намјењеном српској дјеци, дјеца у 
школу одлазе у оближње Осмаке који су удаљени 10-
так километара и територијално припадају 
Републици Српској. 
 
Много пута до сада су се повратници из Калесије 
обраћали локалним институцијама за помоћ, али без 
одговора.  

 
 
Тражили преко медија, протествовали, због тога 
доспјели чак и на суд али све узалуд. Тада су 
покушали да се обрате и институцијама Републике 
Српске у Бањалуци, али ни од њих није било 
позитивног одговора уз образложење да се налазе на 
територији која није у њиховој надлежности. И тако 
вртећи се у круг наставили су да живе како знају и 
умију. 
 
Но тамо гдје је тешко и гдје институције затаје, труде 
се да ускоче Срби за Србе и да на дјелу још једном 
посвједоче своје име и покажу да су ту за све оне 
којима је помоћ потребна. У овој првој акцији 
помоћи, трудићемо се да обезбиједимо помоћ за 
породицу Гарић у виду опремања једног спрата 
куће. И ту наша помоћ породицама из Гојчина неће 
стати јер и другим породицама намјеравамо да 
помогнемо у наредним годинама. А свакако има 
простора и да помогнемо удружењу „Агроразвој” 
куповином пољопривредних машина или комбија за 
превоз дјеце, који ће, сасвим сигурно, бити на корист 
читавој заједници. 
 
А да би знали због чега као организација све ово 
радимо и за кога се боримо, пренијећемо 
размишљање Милисава Гарића којим он крчи пут 
напријед, себи и својој породици: „Ако би све 
оставили спаљено и запуштено сигурно се нико 
никада не би вратио. Овако, док код се прави нешто 
и одржава сигрно ће ту неко и остати на свом 
огњишту.” 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Тежак живот 

повратника  

Тежак живот 

повратника  
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Прослављени српски кошаркашки репрезентативци 
Марко Кешељ и Мирослав Радуљица, у сарадњи 
са Хуманитарном организацијом Срби за Србе, 
покрећу нову велику хуманитарну акцију за 
изградњу куће социјално угрожене породице Савић 
са шесторо малолетне деце из села Коретиште на 
Косову и Метохији. 
 

 
 
Савићи тренутно живе тешким материјалним 
условима у великој породичној задрузи која 
тренутно броји 32 члана. 
 

Храну добијају из епархијске Народне кухиње, док 
се труде да кроз пољопривреду обезбеде себи друге 
основне потребе и услове за живот. 
 
Цена улазнице је 12.000 динара која се може 
обезбедити кроз донацију на рачун Хуманитарне 
организације Срби за Србе бр. 160-279491-71, са 
напоменом „Донаторско вече за Савиће” или на 
самом догађају. 
 

 

 
 
Пошто је број места на донаторској вечери 
ограничен, сви који желе да учествују у овој 
хуманитарној акцији потребно је изврше резервацију 
путем електронске поште на 
organizacija@srbizasrbe.org или путем телефона 
+381 64 175 7751 најкасније до 15. јуна. 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе већ 
пуних 14 година пружа помоћ за социјално угрожене 
породице широм Балкана, током којих је прикупила 
3,5 милиона евра донација и са њима обезбедила 
вредну материјалну помоћ за више од 2,400 
породица, 12,000 деце, као и помоћ за више 
десетина пројеката који су за циљ имали помоћ 
читавим заједницама. Све информације о раду 
организације потражите на www.srbizasrbe.org. 
 
„Организовањем ове велике донаторске вечере и 
покретањем читаве акције помоћи Савићима, српски 
репрезентативци Марко Кешељ и Мирослав 
Радуљица придружили су се све већем тиму 
спортиста који у сарадњи са нашом организацијом 
обезбеђују вредну материјалну помоћ за породице и 
децу који немају основне услове за пристојан живот 
и одрастање, попут Николе Миротића, кошаркаша 
Милвоки Бакса, који је почетком ове године 
обезбедио нови дом за социјално угрожену породицу 
из Вуковара” – истиче Игор Рашула, председник 
организације. 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Донаторско 

вече  
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Животна прича храбре породице Мацановић из 
Земуна, спада у оне приче, које су пуне невоља и 
недаћа, које као да оправдавају ону српску 
пословицу да „невоља никад сама не долази”. 
 

 
 
За оца и главу породице Бранислава први проблеми 
почели су још 1991. године. Тада је Бранислав 
повредио кичму и од тада је инвалид. Као да то само 
по себи није било довољно, Бранислава су сачекали 
нови здравствени проблеми у виду два инфаркта 
2010. и 2012. године, што је имало за последицу три 
уграђена стента. Ипак, Бранислав је наставио да се 
бори, и након рада у фирми која му и даље дугује 
седамнаест заосталих плата, успео је да нађе посао у 
Паркинг сервису. 
 
Што се тиче осталих укућана, а Бранислав поред 
жене Мирославе има и три ћерке – Зорицу (24) и 
близнакиње Милицу (21) и Јелицу (21), ни њих 
невоља није заобишла.  

Све три ћерке су слепе и слабовиде од рођења. 
Ипак, ове храбре девојке својим осмехом и 
позитивном енергијом, успевају да победе ове 
недостатке. Најстарија Зорица ради у фирми Слога и 
на тај начин финансијски помаже својој породици. 
Што се тиче близнакиње Јелице, која једина види 
на једном оку испод 20%, она је редовни студент 
Факултета безбедности, тренутно на другој 
години факултета са просеком преко девет! 
 

 
 
Мацановићи живе у кући коју су добили на отплату 
и месечно морају да издвоје 5.500 динара за рату. 
Као додатно оптерећење и трошак породици 
представља и отплата кредита, који су морали да 
подигну, да би Бранислав купио кола и могао да вози 
децу. Месечна рата кредита износи 12.000 динара. 
Од прихода, Мацановићи добијају и помоћ на име 
туђе неге у износу од 27.000 динара. 
 
Кућа се налази у добром стању и ова вредна и 
скромна породица се труди да тако и остане. Оно 
што је неопходно у овом тренутку су замрзивач, 
усисивач, веш машина као и шоља и водокотлић, 
који су у лошијем стању и спремни су за замену. 
Поред тога добро би им дошла и столица за 
љуљање, које користе деца, јер је стара већ 
дотрајала. 
 
Позивамо све донаторе и људе добре воље, да 
својим донацијама омогуће да се прикупи довољно 
средстава и на тај начин обезбеди помоћ за ову 
храбру, добру и скромну породицу. 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

СЗС код 

Мацановића  
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Дана 26. марта у кафани Старо место у 

Грачаници, успешно је организована Журка из 
блока! 
 
Велики број младих људи из Грачанице и околних 
места окупио се како би још једанпут дао подршку 
нашој хуманитарној организацији у борби против 
сиромаштва. 
 
Овога пута укупно је сакупљено 21.700 динара. 
 
Овом приликом Хуманитарна организација Срби 
за Србе захваљује свима који су подржали овај 
догађај.   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Журка у 

Грачаници 
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На највећи хришћански празник, 28. априла у 
просторијама Православне Цркве у далеком 
Кувајту одржана је прва Туцијада из блока. Уз 
помоћ пријатеља и волонтера Хуманитарне 
организације Срби за Србе, успешно је одржан 
први хуманитарни догађај наше организације у 
Кувајту. 
 

 
 
У свечаној и празничној атмосфери, далеко физички 
од Србије али емотивно и психички веома близу, 
сложно су се окупили Срби који живе и раде у 
Кувајту, како би заједнички прославили Васкрс и 
помогли угроженим многочланим српским 
породицама широм Балкана. 
 
Овом приликом, од донација самих учесника и оних 
који из оправданих разлога нису могли да 
присуствују овом догађају, сакупљено је укупно 
2.300 евра! 
 

 
 
Oно што даје посебну драж самом окупљању, велики 
број такмичара били су млади људи и деца, што буди 
оптимизам свих нас да у дијаспори живи велики број 
младих Срба који ће тек у годинама које следе на 
прави начин помоћи својој матици, да се избори са 
свим недаћама и тешким ситуацијама. 
 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе посебно 
се захваљује свим учесницима и донаторима 
првог хуманитарног догађаја у Кувајту, надамо се 
да је ово само почетак једне лепе приче, и да ће у 
месецима који следе бити још лепих вести из ове 
блискоисточне земље!   
 

 

Туцијада из 

блока - Кувајт 
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У недељу, 21. априла, са почетком од 9 часова, 
успешно је организована Шетња из блока у 
Теслићу. Хуманитарна шетења организована је у 
склопу обележавања „Дана Општине Теслић” када 
се одржава традиционална шетња коју организују 
пријатељи из планинарског друштва Адреналин. 
 

 
 
На наш позив одазвало се преко сто шетача који су 
се придружили хуманитарној акцији и својим 
учешћем увеличали овај догађај. Оно што нам је 
посебно драго, већину учесника су чинили млади 
људи и деца, па је овакав догађај посебно добио на 
тежини. 
 
Укупно на самом догађају скупљено је 200 КМ, што 
je посебан успех имајући у виду да је већина деца 
донирала новац од свог џепарца. 
 
Стаза која је била одабрана за овогодишњу Шетњу 
из блока, налази се „изнад” Теслића и дугачка је 
нешто више од девет километара. Планинарским 
речником ради се о „лаганој” стази која је 
прилагођена за све узрасте. Оно што посебно 
оставља без даха је невероватна природа која је у ово 
доба године, када све цвета посебно лепа. 

 
 
Овога пута, хуманитарном акцијом спојили смо две 
лепе ствари – хуманост и промовисање здравог 
начина живота. Као што се види на самим сликама, 
најмлађи учесници понели су искуства које ће дуго 
памтити, а ми се надамо да ће оваква шетња постати 
нешто традиционално, и да ће сваке године 
окупљати све више људи. 
 

 
 
Овим путем, захваљујемо се свим шетачима, 
планинарском друштву Адреналин, као и свима 
онима који су подржали прву Шетњу из блока. 
Ово је само један од хуманитарних догађаја који 
се одржава у Теслићу у склопу пројекта Тројка из 
блока, па позивамо све становнике Теслића да 
наставе да нас прате и подржавају! 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

Шетња из 

блока - Теслић 
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Дана, 29. априла од 18 часова, у пивници „ММ”, 
успешно је одржан први турнир Пикада из блока у 
Ариљу. Уз помоћ пријатеља и волонтера 
организације, а за помоћ многочланим породицама, 
хумани становници Ариља сакупили су 51.430 
динара! 
 

 
 
Хуманитарни догађаји наше организације коначно су 
дошли и до Aриља! Захваљујући волонтерима  
Хуманитарне организације Срби за Србе, Ариље 
се придружио великој породици градова који већ 
више од седам година праве незаборавну 
атмосферу, непролазне тренутке посвећености и 
позитивне енргије на свим хуманитарним 
догађајима који су под окриљем „Тројке из 
блока”. 
На самом турниру учествовала су 52 такмичара, 
која су показала да становници Ариља и те како 
брину о својим сиромашним сународницима, и да 
„ако се по јутру дан познаје” у наредном периоду 
нас тек очекују лепе вести из овог града и још 
оваквих хуманитарних догађаја! 

 
 

Комбинација спорта и хуманости дала је најбоље 
резултате, па је атмосфера на самом турниру била 
фантастична! Велика жеља свих присутних да се 
окупе око племенитог циља уродила је плодом, 
тако да ће се овај дан дуго памтити.   
 
У игри „501”, класичним системом елиминација, 
такмичари су поред своје хуманости, показали и 
завидну спретност у пикаду, па је турнир тек после 
нешто више од три сата завршен. Редослед 
победника је био следећи: 

1. Бојан Поледица  
2. Жарко Бојовић  
3. Марко Стојић 

 

 
 
Најуспешнијим такмичарима уручени су пехари и 
медаље. Након тога уследио је један џентлменски 
потез када је победник Бојан Поледица свој пехар 
поклонио другарици Наталији, која је као једина 
дама стигла до финала турнира. 

Пикад из 

блока - Ариље 
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Дана, 14. априла од 18 часова, одржан је, сада већ 
традиционални, априлски Вишебој из блока на 
Видиковцу у пивници „Beertija”. Уз помоћ чланова, 
пријатеља и волонтера организације, а за помоћ 
многочланим породицама укупно је сакупљено 
30.562 динара! 
 

 
 
Што се тиче самог турнира, он је подељен у четири 
различите дисциплине – стони фудбал, билијар, 
флипер и фудбалска видео-игра ПЕС, па су 
добропознати такмичари са прошлих окупљања као 
и неки нови који су први пут дошли овога пута, 
имали прилику да изаберу неку од ових четири 
дисциплина и учествују на самом догађају. 
 

Оно што је битно нагласити, да je у разговору са 
власником пивнице Beerija у току турнира 
договорено још оваквих окупљања у наредним 
месецима, па обавештавамо све заинтересоване да 
прате наш званични сајт као и наше странице на 

друштвеним мрежама, како би на време могли да се 
информишу о новим хуманитарним догађајима на 
Видиковцу. 
 

 
 
Што се тиче саме атмосфере на турниру, она је као и 
увек када се ради о пивници Beertija, на високом 
нивоу, па је комбинација велике жеље присутних да 
допринесу борби против сиромаштва и позитвне 
атмсфере дала очекиване резултате! 
 

 
 

На крају, захваљујемо се свим члановима, 
такмичарима, волонтерима и пријатељима 
Хуманитарне организације Срби за Србе који су и 
на овај начин подржали рад наше организације. 
Посебно се захваљујемо власницима пивнице 
Beertija на, као и увек, веома топлом 
гостопримству. 
 

ДЕЦА СУ НА НАША БУДУЋНОСТ! 
 

Вишебој из 

блока у БГ-у 
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Дана, 21. априла од 17 часова у кафеу „Локал” 
успешно је одржан први Јамб из блока у Лозници. 
Уз помоћ пријатеља и волонтера организације и 
хуманих Лозничана, за помоћ многочланим 
породицама укупно је сакупљено 23.550 динара! 
 

 
 
Након мартовских хуманитарних догађаја у Лозници 
– „Биоскоп из блока” и „Пикадо из блока” у 
априлу Лозница се поново активирила у 
организовању хуманитарних догађаја, овога пута 
једним интересантним догађајем – Јамб из блока. 
 
Овај догађај окупио је педесетак људи расположених 
да бацањем коцкица помогну онима којима је помоћ 
најпотребнија. Подељени у четрнаест екипа, играло 
се класичним системом елиминација, па је турнир 
трајао неколико сати. Најбољи пар био је Никола и 
Јована Видовић, друго место заузела је екипа Стела 
Роса (Ања Самарџија и Петар Суботић) а треће 
место освојио је пар Стефан Спајић и Андреа 
Гајић!  

За организаторе турнира уприличен је ревијални меч, 
па је Дарко Божић популарни Генерал са својим 
саборцем Владаном Караклићем извојевао победу 
над екипом Куријака са Мераје (Александар 
Вучетић и Иван Лукић). Поражена екипа обавезала 
се да ће донирати 1000 динара на следећем турниру. 
 

 
 
Атмосфера на турниру, као и увек када је у питању 
Лозница, била је позитивна и опуштена, тако да ће 
ова „вишечасовна борба” у Јамбу, остати свима у 
лепом сећању. 
 

 

Јамб из блока 

у Лозници 
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Дана, 13. априла од 18 часова у кафеу „Мали 
Метропол” организован је Пикадо из блока у 
Шапцу. Уз помоћ пријатеља и волонтера 
организације, а за помоћ многочланим породицама 
укупно је сакупљено 12.210 динара! 
 

 
 
Након прошлогодишњих хуманитарних догађаја у 
Шапцу – „Билијар из блока” и „ПЕС из блока”, 
овогодишња хуманитарна окупљања у Шапцу 
започела су Пикадом из блока. 
 
У пријатној атмосфери кафеа Мали Метропол, нешто 
више од тридесет такмичара учестовало је у самом 
догађају.  
 
У игри „501”, класичним системом елиминација, 
такмичари су поред своје хуманости, показали и 
завидну спретност у пикаду, па је турнир тек после 
нешто више од два сата завршен. 
 

 
 

Редослед победника је био следећи:  
1. Милош Шимшић 
2. Младен Пејаковић 
3. Младен Пешић 

 

 
 

На крају, захваљујемо се свим такмичарима, 
волонтерима и пријатељима Хуманитарне 
организације Срби за Србе који су и на овај 
начин подржали рад наше организације. Посебно 
се захваљујемо власницима кафеа Мали 
Метропол на веома пријатном гостопримству. 
 

 
 

Пикадо из 

блока у Шапцу 
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Дана, 28. априла од 12.30 часова у бару 
„Breakwater” успешно је одржана прва Туцијада из 
блока на Малти. Овом приликом уз помоћ учесника 
и пријатеља организације, за помоћ вишедетним 
породицама, сакупљено је 600 евра! 
 

 
 
Волонтери организације Срби за Србе су убрзо након 
„Биоскопа из блока” поново активирали наше 
људе, што показаје да на Малти постоји 
интересовање за хуманитарне догађаје. Сви 
заинтересовани поново су се одазвали, тако да је на 
самом турниру учестовало 34 такмичара. 
Захваљујемо се свим такмичарима, као и онима који 
су подржали нашу акцију, а нису били у могућности 
да учествују на самом турниру. Поред донација које 
су дали, захваљујемо се и на подршци и 
доприносу у ширењу свести да широм Балкана 
постоје више десетина хиљада српских породица 
који живе у јако тешким условима. 
 

 
 
Редослед победника је био следећи:  

1. Лука Маглов  
2. Андреа Мицановић  

 
Најуспешнији такмичар је добио пехар и специјално 
украшено јаје са тробојком. 
 
Захваљујемо се свим хуманим Србима на Малти, 
који су показали још једном развијену свест о 
тешкој ситуацији у којој се налазе наши 
сународници, па су својим учешћем подржали 
овај хуманитарни догађај.  
 

Надамо се да ће у наредном периоду број људи 
који подржава хуманитарне активности на 
Малти бити све већи, како бисмо на тај начин 
помогли што више угрожених српских 
вишедетних породица.  
 
Захваљујемо се Српској Православној Цркви на 
Малти на пруженој подршци, а посебно његовом 
Преосвештенству Владики Андреју на посети 
нашој манифестацији и благослову. 
 

Туцијада из 

блока - Малта 
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Хуманитарни догађаји у склопу пројекта Тројка из 
блока полако али сигурно почињу да се шире 
Словенијом! Након Хуманитарног дружења уз 
палачинке, Пикада из блока у Љубљани и Крању, 
Биоскопа из блока и Библиотеке из блока, 
волонтери Хуманитарне организације Срби за 
Србе, организовали су један занимљив хуманитарни 
догађај – Туцијаду из блока. 
 

 
 
На сам Васкрс, после Свете литургије у Цркви св. 
Ћирила и Метода у Љубљани, радосним 
хришћанским поздравом – „Христос васкрсе!” 
почела је прва Туцијада из блока у Словенији. 
Велики број такмичара, обасјан хришћанском 
радошћу, својим учешћем значајно је допринео 
нашој борби за боље сутра угрожених многочланих 
породица широм Балкана. 
Празничку атмосферу ни временске (не)прилике у 
виду константне кише и ветра нису пореметиле, те је 
после нешто више од сат времена учесници Туцијаде 
из блока се нису дали, те је после нешто више од 
пола сата турнир завршен. 

 
 
Што се тиче „реквизита” за сам турнир, волонотерке 
наше организације скувале су преко сто васкршњих 
јаја, која су била украшена и посебно офарбана у 
бојама српске заставе, што је на одушевљење 
учесника дало посебну драж самом турниру. 
 
Победник турнира био је Марко П, док је на самом 
догађају од пријава и донација скупљено 190 евра. 
 

 
 
Наша организације се посебно захваљује Цркви св. 
Ћирила и Метода, због уступљеног простора и 
велике жеље и посвећености да се наши 
хуманитарни догађаји организују у њиховим 
просторијама. 
 
Такође, посебно нас радује све већи број 
волонтера, донатора и пријатеља организације у 
Словенији који су за само неколико месеци 
организовали велики број догађаја. 
 

Туцијада у 

Љубљани 
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Дана 29. априла од 17 часова у средњошколском 
центру „Милорад Влачић” у Власеници по први 
пут је одржан турнир Стони тенис из блока.  
 
На турниру је учествовало 54 такмичара и 
сакупљено је 278 КМ која ће бити искориштена за 
помоћ породици Станишић из Милића којој наша 
организација у склопу Васкршње акције купује 
нови дом. 
 

 
 
Захљваујемо се свим такмичарима, као и онима коју 
су својим присуством подржали ову акцију и што 
пружају допринос ширењу идеје Срби за Србе.  
 
Такође захваљујемо се и руководству 
Средњошколског центра који је од прве године 
аквитног рада организације у Власеници, 
препознао и пружао подршку у прикупљању 
помоћи за оне најугроженије. 
 

 
 
Сви учесници турнира одмјеравали су снаге на два 
добијена сета све до полуфинала, када су они 
најбољи морали мало више да се потруде, и на три 
добијена сета изборе финале. 
 

 
 
Побједник турнира био је Александар Дачић, друго 
мјесто освојио је Милош Милошевић док је треће 
мјесто припало Ранку Зекићу. 
 

На крају се захваљујемо свим хуманим 
Власеничанима, који из године у годину показују 
да нису заборавили на своје сународнике . 
 
Овом приликом их позивамо да и даље наставе да 
се одазивају на наше догађаје и да активно 
учествују у борби за боље сутра наше дјеце! 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Стони тенис 

у Власеници 
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У периоду од 28. марта до 18. априла одржано је 
девет хуманитарних журки у шест раличитих 
градова.  Студентима универзитета у Источном 
Сарајеву и Бањој Луци који су у пет градова Бања 
Луци, Источном Сарајеву, Теслићу, Палама и 
Бијељини учествовали у организацији журки 
прикључили су се и студенти из Граца и тако су 
заједничким снагама прикупили 6.339,05 КМ које ће 
бити усмјерене за помоћ породици Станишић из 
Милића. 
 

 
 
Волонтери Хуманитарне организације Срби за Србе, 
уз помоћ представника студената два универзитета у 
Републици Српској дошли су на идеју да активирају 
студенте широм наше државе. Организовањем 
првог блока студентских журки за нашу 
организацију је први пут чуло и упознало се са 
нашим радом, заједно са онима који већ дуже 
вријеме прате рад организације, преко 1.500 
студената. 

 
 
Захвљаујемо се свим студентима и њиховим 
представницима који су подржали и учествовали у 
организовању ове велике акције наше организације и 
том приликом прикупили значајна средства за 
осмочлану породицу Станишић. 
 
Списак локала у којима су одржане журке:  

1. Бања Лука: клуб Опиум, клуб К4 и клуб 
Мистик 

2. Источно Сарајево: клуб Спарта 
3. Пале: клуб Скандал и клуб Дон 
4. Теслић: кафе бар TNT 
5. Бијељина: Моја кафаница 

 
Такође, користимо прилику да се захвалимо 
медијима, који су помогли у промовисању догађаја:  

• БН телевизија 
• Алтернативна телевизија 
• И многи други локални медији 

 
На крају, захваљујемо се свим хуманим студентима, 
који су показали велику свијест за своје сународнике, 
и који су својим учешћем подржали овај догађај. 
 

Други блок хуманитарних студентских журки 
одржаће се у другој половини 2019. године, те вас 
позивамо да и ове наредне догађаје подржите и да 
се заједно боримо против сиромаштва! 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Журке из блока 

у Р. Српској 
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Хуманиратна организације Срби за Србе 
прославила је у недељу 12. маја своју славу Светог 
Василија Острошког. Представници организације из 
Србије, Републике Српске, Сједињених 
Америчких Држава, Швајцарске, Канаде, 
Немачке, Аустрије, Аустралије, Црне Горе и 
Шведске окупили су се у својим парохијама и 
пресекли славски колач и освештали жито. У 
наставку вести погледајте лепе фотографије и 
извештаје са прославе Светог Василија 
Острошког широм света. 
 

 
 
Представници организације у Црној Гори, заједно са 
пријатељима и волонтерима окупили су се под 
Острогом, како би са осталим верницима 
прославили празник. Припала нам је огромна част да 
на овом светом месту, наш колач пресеку 
Митрополит тернопољски и кременски г. Сергије 
из Украјинске православне цркве Московског 
патријархата и Епископ будимљанско-никшићки 
г. Јоаникије. 

 
 
У Републици Српској део чланова, волонтера и 
пријатеља из Приједора, Дубице, Градишке и 
Бањалуке окупио се у Манaстиру Клисина. Такође, 
међу окупљенима поред чланова „Србског сабрања 
Баштионик”, биле су и две породице из околине 
Приједора које смо помогли у претходним годинама 
– Давидовић и Николић. Други део чланова, 
волонтера и пријатеља организације обележио је 
славу на Палама у Цркви Успења пресвете 
Богородице. 
 
У Србији слава се обележавала у Београду и 
Лозници. У Београду је као и претходних година 
окупљање чланова, волонтера и пријатеља било у 
Храму Светог Симеона Мироточивог. Предвече 
истог дана, слава је прослављена и у 
ресоторану „Red shoеs” на Ади Циганлији. У 
Лозници слава је обележена у Манастиру Троноша. 
Након литургије, волонтери организације у 
гостопримници манастира представили су 
окупљеним верницима организацију и упознали их 
са радом исте. 
 

 

СЗС слава Св. 

Василије О. 
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У Цркви Светог Стефана Дечанског у Гетеборгу, 
шведски огранак Хуманитарне организације Срби 
за Србе обележио је славу. Након литургије у 
заједничкој молитви која је уследила, протојереј-
ставрофор Немања Мијаиловић поменуо је све 
чланове, волонтере и пријатеље организације. 
 

 
 
Нирнберг и Берлин били су градови у Немачкој у 
којима је обележена слава. У Нирнбергу чланови, 
пријатељи и волонтери немачког огранка обележили 
су славу у Цркви Светог Ћирила и Методија, док 
је други део немачког огранка славу обележио у 
Храму Васкрсења Господњег.  
 
Свети Василије Острошки је и храмовна слава, тако 
да је након литургије организован Сабор. 
Хуманитарна организација Срби за Србе имала је на 
самом Сабору штанд са стварима из бутика. 
 
 

У Цириху чланови, волонтери и пријатељи 
организације окупили су се у Храму Свете Тројице. 
Након тога, швајцарски огранак организовао је 
славски ручак. 
 

 
 
У Мисисаги је у Храму Сабора српских 
светитеља, канадски огранак поред обележавања 
славе организовао након литургије и „Палачинка 
журку из блока”, о чему ћемо више написати у 
посебном извештају. 
 

 
 
У Сједињеним Америчким Државама слава се 
обележавала на чак три места – Њу Џерзи, Чикаго и 
Вашингтон. У Вашингтону чланови, волонтери и 
пријатељи организације славу су обележили у 
Цркви Светог Луке. У Њу Џерзију слава је 
обележена у Храму Светог Великомученика 
Георгија, док је у Чикагу слава обележена у Цркви 
Светог Стефана Дечанског. 
 

СЗС слава Св. 

Василије О. 
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У Парохији Светих Кирила и Методија у Грацу, 
аустријски огранак је заједно са пријатељима и 
волонтерима организације обележио славу. 
 

 
 

У Аустралији, чланови, пријатељи и волонтери 
организације обележили су славу у Мелбурну у 
Цркви Свете Георгије. 
 

 
 

 
 

СЗС слава Св. 

Василије О. 
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„Спао ремен”, пивница у срцу бањалучког насеља 
Мејдан угостила је у недјељу 14. априла по први 
пут Пикадо из блока. Поред пикада, вриједна екипа 
наших волонтера из Бањалуке жељела је овај пут да 
организује цјелодневно дружење, па су за све 
такмичаре и госте обезбиједили и јела са роштиља, 
да не би имали изговор раније да пођу кући. 
 

 
 
Читаво недјељно поподне бацале стрелице и 
роштиљало, а све у једну сврху, да се уз игру и 
дружење покуша скупити што више средстава за 
вишечлане породице које наша хуманитарна 
организација помаже. 
 
И у томе су и успјели, а од котизације за учешће на 
пикадо турниру, појединачних донација и прихода 
од продатог пића и хране сакупљено је 821 КМ. 
 
Што се тиче самог турнира у пикаду, пријављено је 
било 26 такмичара.  

Треће мјесто заузео је наш дугогодошњи члан и 
један од организатора догађаја Дамјан Зељковић, 
друга је била Татјана, док је прво мјесто припало 
власнику пивнице Слободану Мићићу коме и овај 
пут морамо да захвалимо на уступљеном локалу за 
одржавање једног оваквог догађаја. 
 

 
 
А што се тиче самог роштиља, није било 
такмичарског дијела, па број поједених ћевапа нисмо 
изборјали. 
 

 
 

Дружење уз Пикадо и роштиљ из блока само су 
наставак хуманитарних активности у Бањалуци 
којих је у априлу било прегршт, а све као 
увертира у централни догађај Тројка из блока 
који ће се одржати у недјељу 2. јуна на 
кошаркашким теренима СЦ „Никола Тесла” (код 
К4). Зато и овдје позивамо све Бањалучане да се у 
што већем броју тај дан појаве турниру, како би и 
овогодишњи турнир прошао велчанствено и како би 
послали јасну поруку да – НЕМА ПРЕДАЈЕ!   
 

Дружење на 

Мејдану  



 
 
 

Месечни извештај за мај  2019.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 46 

 

 
 
На Васкрс, дана 28. априла од 19 часова, у 
кинеском граду Шенжену, успешно је одржан 
турнир Туцијада из блока. Заједничка прослава 
празника и турнир су одржани у ресторану „Brew”. У 
склопу догађаја организован је и „Квиз из блока”, 
као и хуманитарна лицитација карикатура. Овом 
приликом, учесници и присутни су за потребе 
помоћи вишедетним породицама сакупили 6.160 
јуана! 
 

 
 
Млади чланови српске заједнице у Шенжену успели 
су да активирају преко сто сународника да увеличају 
заједничку прославу празника и дају свој лични 
допринос овом несвакидашњем скупу дијаспоре у 
Кини. На самом улазу у локал, сваки члан је донирао 
хуманитарни прилог у кутију са натписом „Срби за 
Србе”. Госте је дочекала домаћа погача и со као знак 
добродошлице. Свако од пристуних је добио по 
српску заставицу, а столови су били препуни 
васкршњих јаја у разним бојама и мотивима. 
Прослава је протекла у празничном расположењу и 
весељу.  

Многи сународници су имали прилику да се по први 
пут уживо упознају, а сви заједно да помогну 
вишедетне породице у матици и учврсте дух 
заједништва. Након такмичарског дела и здравица, 
наступило је весеље уз незаобилазно коло. 
 
Главни део догађаја је свакако била туцијада, која се 
одиграла класичним системом елиминација у четири 
круга. Финалисти су на бини одмерили снаге и 
победило је симпатичо „Црно јаје”. 
 

 
 
Следећа на реду је била лицитација за куповину 
карикатура са мотивима наставника енглеског језика 
у Шенжену и тренера фудбала, две честе професије 
међу српском дијаспором у Кини. Након надметања 
у понуђеним износима, карикатуре су уручене новим 
власницима који су понудили највишу цену. Приход 
од лицитације је додат на укупно сакупљени 
хуманитарни прилог овог догађаја. 

Туцијада и квиз 

у Шенжену  



 
 
 

Месечни извештај за мај  2019.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 47 

 

Завршни такмичарски део је био  „Квиз из блока”. 
Питања су се тицала историје младог града 
Шенжена, али и занимљивости из живота српске 
заједнице у овом граду. Учествовало је шест тимова, 
сваки са по пет чланова. Организатори и водитељи 
квиза су показали завидно умеће и креативност, тако 
да су сви присутни жустро навијали и бодрили своје 
фаворите. 
 

 
 
Победник турнира Туцијада из блока: 
Александар Зечевић  
 
Победничка екипа квиза: Староседеоци  
 

За лични труд којим су оплеменили овај 
догађај захваљујемо се:  

• Петру Станимировићу и Предрагу 
Вукановићу који су приредили квиз 

• Немањи Јовановићу који је насликао и 
даровао карикатуре 

• Ренату Палићу који је ручно израдио 
дрвену плакету ,,Срби за Србе” као 
награду за победника Туцијаде из блока 

• Игору Станковићу који већ дужи низ 
година сакупља прилоге Срба из Кине и 
који је укључио овај прилог у своје 
редовно месечно сакупљање помоћи 

 
Овом приликом се захваљујемо свим 
присутним сународницима који су узели 
учешћа у овом највећем српском празнику и 
највећем окупљању Срба икада забележеном 
у овом граду. Овакви лепи примери би могли 
бити подстрек да се настави са заједничким 
хуманитарним акцијама и дружењима, обзиром 
на растући број Срба у азијским земљама. 
 

Хвала свима који не заборављају да широм 
Балкану има много вишедетних српских 
породица, наших сународника, који чувају 
наше име и нашу традицију, а живе у веома 
суровим животним условима. Њима је свака 
помоћ добродошла  и веома им значи у борби 
за даљи опстанак.  
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Туцијада и квиз 

у Шенжену  
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Дана,  6. априла у Љубљани, Крању и Копру, 
поводом седамдесет осам година од бомбардовања 
Народне библиотеке Србије у сарадњи са Српско-
словеначким културним клубом, организована је 
прва Библиотека из блока. 
 

 
 
У овој специфичној акцији организоване су продаје 
књига и прикупљање добровољних прилога на 
неколико локација у Љубљани, Крању и Копру. У 
знак сећања на овај трагични догађај, Српско-
словеначки културни клуб одрекао се 50% пазара 
од продатих књига тога дана,  па је укупно 
сакупљено 100 евра за помоћ многочланим 
породицама широм Балкана. 
Хуманитарни догађаји наше организације у 
Словенији постају све бројнији. Након првог 
Пикада из блока у Љубљани, хуманитарног 
дружења уз палачинке у Парохијском дому цркве 
Светих Ћирила и Методија, пројекције филма 
„Ви идите – ја нећу” која је такође била у 
Љубљани и првог Пикада из блока у Крању још 
једном су пријатељи и волонтери Хуманитарне 
организације Срби за Србе у Словенији 
организовали догађај у склопу пројекта „Тројка из 
блока”! 

 
 
Овог пута, повод је један од најтрагичнијих догађаја 
у нашој историји. Шестог априла 1941. године 
тадашњи Трећи рајх отпочео је своју агресију на 
Краљевицну СХС, а међу првим метама нашла се и 
једна од најстаријих културних институција у 
Европи, српска Народна библиотека. Последице 
разарања Народне библиотеке Србије биле су 
несагледиве – у пожару је изгорео фонд библиотеке 
од око 350.000 књига. 
 
Библиотека је имала и збирке турских рукописа, 
старих штампаних књига од 15. до 17. века, старих 
карата, гравира, слика, новина.  Осим тога, у њој су 
биле сабране све књиге штампане у Србији од 1832. 
године (година оснивања Народне библиотеке 
Србије), као и оне штампане у суседним земљама, 
али и комплетне библиотеке Вука Стефановића 
Караџића, Лукијана Мушицког, Ђуре Даничића и 
других. 
 
Овај својеврсни „културоцид“ подстакао је 
волонтере и пријатеље наше организације, да једном 
оваквом акцијом, која поред неговања културе 
сећања и обележавања важних датума у српској 
историји, има за циљ и да подигне ниво свести о 
значају читања књига код младих Срба и Српкиња, 
који на жалост, по најновијим истраживањима све 
мање читају књиге. 
 
Захваљујемо се свима који су се одазвали овој 
акцији, обележивши заједно са нама један 
трагичан догађај из наше прошлости. Посебно се 
захваљујемо Српско-словеначком културном 
клубу на сарадњи и логистичкој подршци у 
организовању прве Библиотеке из блока. 
 

Библиотека 

из блока  
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На Велику суботу, 27. априла у Козарској Дубици, 
волонтери и чланови Хуманитарне организације 
Срби за Србе организовали су дељење извештаја и 
упознавање са радом организације у Козарској 
Дубици. 
 

 
 
Овом приликом постављен је штанд са којег су 
волонтери и чланови делили васкршња јаја за шта је 
добијен благослов свештенства Цркве Светих 
Апостола Петра и Павла. Наравно, као и увек акција 
је искоришћена и да се прикупља добровољни 
прилог, па је укупно сакупљено 236,15 КМ. 
 
Тај дан у Козарској Дубици организоване су уличне 
трке, па је већи број људи имао прилике да се упозна 
са радом Хуманитарне организације Срби за Србе. 
Посебно нам је драго што је преданим радом у 
последњих неколико година у Козарској Дубици, 
већина становника донекле упозната са 
организацијом, па су реакције биле веома позитивне. 

 
 

 
 
Обавештавамо вас да је и ова акција у склопу 
припрема за овогодишњу Тројку из блока у 
Козарској Дубици која ће се одржати у 
понедељак, 22. јула. 

Промоција ХО 

Срби за Србе  
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На најрадоснији хришћански празник, у порти 
Храма Светих Апостола Петра и Павла, након 
свете Литургије, волонтери Хуманитарне 
организације Срби за Србе, успешно су 
организовали прву Туцијаду из блока у Бијељини. 
 

 
 
Међу окупљеним парохијанима, након литургије у 
празничној беседи, свештенство Храма Светих 
Апостола Петра и Павла поред похвала на рачун 
наше организације, позвало је све присутне да се 
придруже турниру и тиме дају свој допринос у борби 
против сиромаштва коју наша организација спроводи 
већ више од четрнаест година. 
 
Позиву се одазвао велики број људи, па смо имали 
прилику да видимо преко 40 дечака и девојчица, 
који су се такмичили и својим осмесима чинили да 
овај Васкрс у Бијељини остане свим присутнима 
дуго у сећању. 
 

 
 
Укупно на самом турниру, прикупљено је 577,75 
КМ. Пехар је на крају подигао Лука Суртов, који је 
од самог почетка такмичења показао велику енергију 
и завидну технику разбијања противничких јаја. 
 
Захваљујемо се свим присутнима што су 
подржали још један хуманитарни догађај у 
Бијељини, и позивамо вас да наставите да нас 
пратите и учествујете у заједничкој борби за бољу 
будућност многочланих породица широм 
Балкана. 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Туцијада из 

блока-Бијељина 
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Дана, 29. априла од 19 часова, у кафићу „Old 
House”, успешно је одржан други турнир Пикада из 
блока у Пожеги. Уз помоћ пријатеља и волонтера 
организације, а за помоћ многочланим породицама, 
хумани становници Пожеге сакупили су 16.100 
динара! 
 

 
 
Хуманитарни догађаји наше организације поново су 
дошли у Пожегу! Захваљујући волонтерима 
Хуманитарне организације Срби за Србе, после 
првог Пикада из блока, као и организовања 
пројекције филма „Ви идите – ја нећу!” у склопу 
„Биоскопа из блокa”, овога пута наставило се са 
догађајем који је показао веома добре резултате, па је 
организован други Пикадо из блока. 
 
На самом турниру учествовала су 36 такмичара, 
која су показала да становници Пожеге и те како 
брину о својим сиромашним сународницима, и да 
постоји велики потенцијал да се овакви хуманитарни 
догађаји и даље одржавају у Пожеги. 

 
 
Комбинација спорта и хуманости дала је најбоље 
резултате, па је атмосфера на самом турниру била 
фантастична! Велика жеља свих присутних да се 
окупе око племенитог циља уродила је плодом, тако 
да ће се овај дан дуго памтити. 
 
У игри „501”, класичним системом елиминација, 
такмичари су показали и завидну спретност у 
пикаду, па је турнир тек после нешто више од три 
сата завршен. 
 
Редослед победника је био следећи:  

1. Иван Милекић 
2. Милица Аврамовић  
3. Маријана Николић 

 

 
 
На крају, захваљујемо се свим такмичарима, 
волонтерима и пријатељима Хуманитарне 
организације Срби за Србе који су и на овај 
начин подржали рад наше организације. Посебно 
се захваљујемо власницима кафића Old House на 
веома топлом гостопримству. 

Пикадо из 

блока-Пожега  
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На теренима студентског дома „4. април”, током 
викенда 4. и 5. маја одржан је четврти по реду 
Хуманитарни спортски турнир.  
 
Догађај који сада већ традиционално организује 
Унија студената ФОН-а, упркос киши, као и 
првомајским и васкршњим празницима, успео је да 
окупи велики број људи.  
 
Ове године је Унија одлучила да сва прикупљена 
средства од котизација проследи Хуманитарној 
организацији Срби за Србе. 
 

 
 
У четири спорта учествовало је преко 240 
такмичара. Видели смо много лепих голова, 
закуцавања, као и сервиса. Најбитније од свега, 
студенти су показали хуманост и висок ниво фер-
плеја.  
 
 

Сакупљено је 102.020 динара за помоћ породици 
Филимоновић из Грабовца код Обреновца. 
Желимо да изразимо захвалност свим учесницима 
турнира. 
 
 
За златни пехар у футсалу такмичило се 15 екипа. 
После дуге и неизвесне борбе, прва три места су 
припала следећим екипама: 
 

1. Комша Бетмен 
2. Раде Лацковић 

3. Ноншаланција 
 

 
 

 
 
У баскету се такмичило 14 екипа, од којих су прва 
три места припала следећим екипама: 

1. Април 
2. ББР16578 
3. Три битанге без рибице 

 

Помоћ стигла 

са ФОН-а 
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Одбојку је играло 9 мешовитих екипа, а прва три 
места заузеле су следеће екипе: 

1. Очајне домаћице 
2. Проџект менаџери 
3. 4. Април 

 
 

 

 
 
На столовима за стони тенис, опробало се 19 
такмичара. Редослед победника је био следећи: 
 

1. Иван Вучетић 
2. Душана Ивковића 
3. Алекса Милетић 

 

 
 
Још једном се захваљујемо Унији студената 
ФОН-а и надамо се да ће нас и у будућности 
бирати за сараднике на оваквим догађајима.     
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Помоћ стигла 

са ФОН-а 
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У недељу, 12. маја, 2019. године, након Свете 
Литургије, представници Хуманитарне 
организације Срби за Србе Канада били су 
домаћини шестој, годишњој Палачинка журци у 
Мисисаги, Онтарио, у Канади. Преко 1,500 
палачинки је продато и прикупљено $7,400 за 
помоћ породици Ђурић из Вировца, код Мионице, 
Србија. 
 

 
 
Срби за Србе се захваљују на огромној подршци 
српске заједнице Мисисага/Торонто коју добијамо 
сваке године за овај догађај. 
 

 

 
 

 
 

 
 
Желимо да се захвалимо свим волонтерима и 
гостима, управи цркве Сабора Срба Светитеља и 
Колу срских сестара за коришћење сале и кухиње. 

Палачинка 

журка-Канада 
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У недељу 28. априлa, у порти Цркве Светих 
апостола Петра и Павла у Власеници после 
јутарње васкршње литургије одржана је прва 
Туцијада из блока. Чланови, волонтери и пријатељи 
организације том приликом сaкупили су 74 КМ! 
 

 
 
Помоћ са овог хуманитарног догађаја, у договору са 
организаторима биће прослеђена социјално 
угроженим породицама на Косову и Метохији 
које Хуманитарна организација Срби за Србе 
помаже у склопу традиционалне Васкршње 
акције. 
 
Тридесетак лепо украшених црвених васкршњих јаја 
спремљено је за ову прилику, па је турнир могао да 
почне. Преко двадесет такмичара учествовало је на 
самом турниру, а оно што нас посебно радује да су 
већину такмичара чинила деца. 
 

Победник прве Туцијаде из блока у Власеници била 
је дванаестогодишња Кристина Пелемиш, која је за 
овај успех награђена, за ову прилику, специјално 
направљеним пехаром. 
 

 
 
Захваљујемо се свештенству Цркве Светих 
апостола Петра и Павла на благослову и сарадњи 
око организације турнира, као и дечијем 
црквеном хору при њиховој цркви, који је 
учешћем подржао сам догађај. 
 

 

Туцијада у 

Власеници 
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Дана 28. априла, на најрадоснији хришћански 
празник, након литургије у порти Цркве Светог 
Василија Острошког, чланови Хуманитарне 
организације Срби за Србе из Норвешке успешно 
су одржали прву Туцијаду из блока у Ослу. Уз 
помоћ свих оних који су се одазвали да учествују на 
овом хуманитарном догађају, сакупљено је укупно 
3.119 NOK. 
 

 
 
Васкрс – као празник победе и светлости, био је 
идеалан тренутак за активирање норвешког огранка 
наше организације, који је једном новом и 
занимљивом манифестацијом обележио празник на 
најбољи могући начин. 
 
Овога пута на самој Туцијади из блока, окупило се 
око тридесетак такмичара, који су личним 
примером дали велики допринос у ширењу наше 
организације у Норвешкој, али и показали да борба 
за боље сутра многочланих породица широм Балкана 
има јако упориште у овој скандинавској земљи. 

 
 

 
 

Празнична атмосфера, као што се види на 
сликама, пријала је свим такмичарима, тако да 
ће се овај дан још дуго памтити. Захваљујемо се 
још једном Цркви Светог Василија Острошког на 
помоћи у организацији догађаја, као и свим 
учесницима. 
 

 

Туцијада из 

блока у Ослу 
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Дана, 11. маја од 20 часова у Greenbox-у одржан је 
први „Квиз из блока” у Грацу. Чланови, волонтери 
и пријатељи Хуманитарне организације Срби за 
Србе у Аустрији овом приликом сакупили су 624 
евра! 
 

 
 
Након успешно организованих догађаја – „Дружење 
из блока”, „Пикадо и журка из блока”, „Фифа из 
блока”, „Биоскопа из блока” и „Бир-понг из 
блока” хуманитарни догађаји наше организације још 
једном су организовани у Грацу, а овога пута у 
питању је био веома интересантан догађај – Квиз из 
блока. 
 
Окупљени око племенитог циља, српски студенти у 
Грацу, још једном су показали својим примером, 
колико им је стало да помогну свом народу широм 
Балкана и да за њих нема стајања када су у питању 
хуманитарни догађаји. 

 
 
Уз дванаест пријављених екипа за квиз, остали 
присутни разонуду су нашли у разним друштвеним 
играма као што су шах, домино, уно, не љути се 
човече, брзе чаше, ђенга и друге. Атмосфера је као 
и увек када су млади људи у питању била пријатна и 
опуштена, па смо сигурни да су се сви присутни 
добро провели. 
 
По заврштеку турнира, наша Ивана, којој дугујемо 
захвалност за идеју спорвођења квиза и састављање 
питања, доделила је медаље најбољима: 
 

1. Крајоманија (такмичар из Крајине са 
братом са Романије) 

2. Дрински корпус 

3. Ђоко Шалић 
 
Након завршетка турнира, победницима су уречени 
пехари и медаље, а слављеничка атмосфера дошла је 
до усијања јер се у том тренутку појавила хармоника, 
па смо имали прославу каква се ретко виђа на нашим 
догађајима. 
 
Захваљујемо се свима који су подржали овај 
догађај, и овом приликом најављујемо нови 
хуманитарни догађај у Грацу – „Шах из блока”, 
који ће се одржати 25. маја, па позивамо све 
заинтересоване да дођу и својим учешћем 
допринесу заједничкој борби за боље сутра 
угрожених породица! 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 

Квиз из блока 

у Грацу 



 
 
 

Месечни извештај за мај  2019.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 58 

 

 
 
Дана 11. маја од 17 часова, у кафе бару „Центар” у 
Бачу одржан је први турнир Стони фудбал и пикадо 
из блока. Овом приликом уз помоћ учесника, 
пријатеља организације и спонзора, за помоћ 
вишедетним породицама, сакупљено је 22.200 
динара! 
 

 
 
Први пут у малом месту Бачу, имали смо један 
занимиљив хуманитаран догађај. Волонтери 
Хуманитарне организације Срби за Србе Далибор 
Гајић, Срђан Бабић и Марко Маринковић покренули 
су сада већ чувене „Из блока” хуманитарне турнире. 
 
Хуманитарни догађај почео је уз пријатну 
атмосферу, са 10 парова у стоном фудбалу и 24 
учесника у пикаду. Турнир у стоном фудбалу је 
игран у две групе, где су две првопласиране екипе 
пролазиле у полуфинале у укрштеном систему. 
Пикадо се играо класичним елиминационим 
системом у игри „301” све до последња тр играча 
који су играли плеј-оф.  

Имали смо и најмађег учесника Љубомира Јагодића 
који је са 6 година храбро учествовао са вишеструко 
старијим другарима, и у тој конкуренцији је освојио 
почасну медаљу, коју му је уручио један од освајача 
медаља. 
 

 
 
Турнири су трајали све до 22 часа уз гласно навијање 
у финалу стоног фудбала где је тесну победу и уз 
преокрет однео пар Којадиновић/Драгић. Утешно 
сребро однели су у суседно Дероње одличан дуо 
Небојша Пејчић и Огњеновић Горан. Треће место 
и бронзу понели су кућама Бачлије Саша 
Његошевић и Стефан Тубак. 
 
И турнир у пикаду протекао је одлично. Након 
сјајних игара у елиминацијама Лазић Душко је 
поклекао у финалу где је злато и прво место однео 
Бачлија Коста Ћулибрк. Треће место у пикаду 
освојио је наш активни члан, Ненад Петковић.   
 
Захваљујемо се свим такмичарима као и суграђанима 
Бача који су дали прилоге у кутију. Својим 
учествовањем и самим присуством дали су допринос 
у нашој борби за српски народ у угроженим 
подручјима и ширењу свести о значају помагања 
угрожених српских породица које живе у јако 
тешким условима широм Балкана, од Крајине до 
распетог нам и окупираног Косова и Метохије. 
 
Посебно се захваљујемо:  

• Кафе бару „Центар” и Бојану Влајићу – 
5.000 динара 

• Пекари „Латиновић” – пециво за све 
учеснике. 

 

Стони фудбал 

и пикадо у Бачу 
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Нова сезона Тројке из блока стартовала је и у 
Србији! Осма сезона највећег хуманитарно-
спортског пројекта овога пута кренула је из места 

где је до сада Хуманитарна организација Срби за 
Србе помогла највише породица, тако да је 
Обреновац добио прилику да на најбољи начин 
покаже колико је јако упориште за наше 
хуманитарне пројекте. 
 

 
 
Обреновчани су, као што се и очекивало, оправдали 
указано поверење приредивши најбоље отварање 
сезоне икада! На култним теренима Мала Раба од 18 
часова почела је четврта Тројка из блока у 
Обреновцу. Уз помоћ спонзора, донатора, техничких 
спонзора и учесника сакупљено је укупно 518.000 
динара! У наредних неколико дана очекујемо још 
уплата од спонзора, тако да ово није коначна цифра. 
 
 

 
 
Имајући у виду да је са претходних Тројки из блока 
укупно сакупљено 614.000 динара, овакав скок у 
прикупљеним средствима само показује да 
Обреновчани све више препознају значај самог 
турнира, што даје могућност да након Николића, 
Бошковића, Радосављевић-Милића, 
Миловановића, Поповића и Миљановића које смо 
преко пројекта Тројка из блока помагали претходних 
година, ове године помогнемо још једну породицу. 
 
Овога пута, реч је о четворочланој породици 
Филимоновић из Грабовца која пролази кроз веома 
тежак период, јер су мајка и деца били жртве 
породичног насиља што је оставило психофизичке 
последице на њих, а целу ситуацију додатно отежава 
чињеница да имају великих проблема са кућом, која 
је у јако лошем стању. Прикупљени новац са 
турнира, организација ће у наредном периоду 
искористити да реши њихове горуће проблеме, па 
ће породица Филимоновић постати седма 
породица коју смо помогли у Обреновцу! 
 

 

„Тројка“ у 

Обреновцу 
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Што се самог турнира тиче, владало је никада веће 
интересовање. Пријавило се укупно 165 шутера на 
такмичење у брзом шутирању тројки, док се за веома 
захтевно такмичење у шуту са пола терена овога 
пута пријавило 19 такмичара. 
 

 
 
Како већ традиција налаже, турнир је почео 
интонирањем химне Републике Србије коју су 
отпевали чланови црквеног хора из Обреновца, 
што је на све присутне оставило веома јак утисак, па 
је након громогласног аплауза турнир могао да 
почне. 
 
Што се тиче такмичарског дела он је као и увек био 
веома занимљив. Након првог дела такмичења када 
су учесници шутирали тројке са три позиције, 
уследио је финални део где је у конкуренцији шест 
најбољих тројкаша редослед победника био следећи: 
 

1. Филип Глишић 
2. Реља Томашевић 
3. Лазар Јовановић 

 

 

Оно што је свакако било најинтересантније за све 
присутне, на овогодишњој Тројци из блока у 
Обреновцу је културно-уметнички програм који је 
испраћен уз велики број пиротехнички средстава и 
ватромета, што је подигло атмосферу на највиши 
ниво, па смо сигурни да ће се овај догађај дуго 
препричавати и остати у сећању свима који су тог 
дана били на теренима Мала Раба. За овај део 
турнира посебно се захваљујемо Балетском студију 
Идеа чије су чланице извеле посебну кореографију 
на песму „Пукни зоро”, као и Милици Пејић која је 
отпевала песму „Сини јарко сунце са Косова”. 
 

 
 
Спонзори четврте Тројке из блока у Обреновцу 
били су: 
 

• Општина Обреновац 
• Никола Поповић – ПОП 
• Пекара Пире 
• Сервис Мобилних телефона Пава 
• Мењачница Шилинг 
• Салком 
• Пекара Синђелић 
• Мењачница Александар 
• Алета 
• Месара Ђерић 
• Дунав Осигурање   
• Парфимерија Бамбино 
• С Маркет 
• Ресторан Ђукић 
• Aуто сервис Панта 
• Банбус 
• Ауто школа Бане 
• Misa Jell 
• Пекара код Жике 
• Air Soft 

„Тројка“ у 

Обреновцу 
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Технички спонзори:  
• СКЦ Обреновац 
• Пекара код Жике 
• ТВ Маг 
• Локалне новине 

 
Истакнути спонзори:  

• ПИП 
• Win-win 
• Insa 
• Pevialte 

 

 
 

Такође, захваљујемо се спортским клубовима 
који су својим учешћем подржали турнир:  

• КК Раднички 
• ФК Ројковац 
• ФК Умка 
• ОФК Забрежје 
• КБС Кнез Лазар 
• ШФ Будућност Звечка 
• ШФ Делукс 
• ШФ Забрежје 

 
 

 
 
На крају, још једном се захваљујемо свима који су 
били део овог пројекта, и дали свој допринос да још 
један турнир у Обреновцу буде успешно завршен. 
Караван Тројке из блока креће на следећу 
дестинацију, а то је Миљаковац. Позивамо све који 
су у могућности да нам се прикључе, а Обреновчане 
поздрављамо до следеће године! 
 

 

„Тројка“ у 

Обреновцу 
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Трећа – срећа! Након прошлонедељне Тројке из 
блока у Обреновцу и јучерашње на Миљаковцу 
данас је Тројка из блока дошла у Нови Сад, град који 
је пионир у организовању Тројке из блока, па је ово 
био чак седми турнир који је одржан у другом граду 
по величини у Србији! Наравно, као и претходних 
година Нови Сад је оправдао очекивања, па је велики 
број окупљених имао прилику да још једном ужива у 
„магији” коју Тројка из блока увек носи са собом. 
 

 
 
Плато код хале СПЕНС од 18 часова још једном је 
био место окупљања хуманих тројкаша у Новом 
Саду. Уз помоћ спонзора, донатора, техничких 
спонзора и учесника сакупљено је невероватних 
1.240.579 динара! Посебно се захваљујемо нашем 
истакнутом спонзору ПИП-у који нам је и овог пута 
изашао у сусрет дониравши 600.000 динара. 
 
Имајући у виду да је на прошлогодишњој Тројци 
из блока укупно сакупљено 1.219.990 динара, 

овакав континуитет у сакупљању донација чини нас 
не само веома поносним, него нам даје могућност да 
након Дањека, Перановића, Родића, Страјнића, 
Лујанова и породице Зец, помогнемо још једну 
многочлану породицу. 
 

 
 
Ове године реч је о породици Милутиновић из 
Алибунара. Прикупљеним новцем са данашњег 
турнира, организација ће у наредном периоду 
покушати да реши њихове горуће проблеме, па ће 
породица Милутиновић постати седма породица 
коју смо помогли у склопу овог пројекта! 
 
Што се тиче самог турнира, владало је, као и увек, 
велико интересовање. Пријавило се укупно 245 
шутера. Што се тиче такмичења у брзом шутирању 
тројки, пријавило се 114 тројкаша, док се за шут са 
пола терена пријавио невероватан број људи – 81! За 
игрицу коју смо јуче на Миљаковцу званично 
уврстили у наш програм  – возић елиминације, 
пријавило се 50 такмичара. 
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Што се тиче такмичарског дела он је као и увек био 
веома занимљив. Након првог дела такмичења када 
су учесници шутирали тројке са три позиције, 
уследио је финални део где су тројке шутиране са 
свих позиција, па је после нешто више од два сата, у 
конкуренцији десет најбољих тројкаша редослед 
победника био следећи: 
 

1. Марко Жикић 
2. Данило Лукић 
3. Марко Сарић 

 
Поред медаља и пехара, победницима су уручени 
ваучери Фитнес центра Флекс. 
 
Све време турнира, за добру атмосферу побринуо се 
наш велики пријатељ ди-џеј Kobazz, који је и овог 
пута био задужен за музику. 
 
Спонзори седме Тројке из блока у Новом Саду 
били су:  

• Guma-Belt  
• Кућа Кобасица  
• Claris plus  
• Sims-Mont  
• Energoglobal  
• ПИП  
• Амбар  
• Pevialte  
• Drama Queen  
• Tribex DOO  
• Хемијска Чистионица Bella ST  
• Index House  
• Kaфе центар Врбас 

 
 
Догађаји који су у склопу овогодишњег турнира 
у Новом Саду:  
 

• Пикадо из блока у Адицама  
• Пикадо из блока у Руменци  
• Пикадо из блока у Футогу  
• Пикадо из блока у Оџацима  
• Пикадо из блока Србобран  
• Пикадо из блока Адице  
• Пикадо из блока кафе Феникс  
• Пикадо из блока у Каћу  
• Биоскоп из блока Нови Сад  
• Кароке из блока у Новом Саду 
• Биоскоп из блока у Оџацима  
• Пикадо из блока Ветерник 
• Пикадо из блока Аквилион  
• Пикадо из блока у Бачу  
• Пикадо из блока у Футогу  
• Биоскоп из блока у Врбасу  
• Биоскоп из блока у Кули 
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Технички спонзори:  
 

• Кафе Панда  
• СЗТР Стар плус мм  
• СТР Михајловић  
• Кафана код Ћолета  
• Спенс  
• Удружење Свети Сава  
• Месара Камендин  
• Fitness centar Flex  
• Coca-Cola  
• Beerokrate  
• Caffe the Sting 

 

 
 
Истакнути спонзори:  
 

• ПИП  
• Pevialte 

 

 
 
 

 
 

 
 
На крају, још једном се захваљујемо свима који су 
седму годину заредом били део овог пројекта, и дали 
свој допринос да још један турнир у Новом Саду 
буде успешно завршен. Што се тиче каравана Тројке 
из блока, он наставља своју мисију, следећа 
дестинација је Градишка, што значи да нова сезона 
Тројке из блока креће и у Републици Српској! 
 
Поздрављамо Нови Сад до следеће године, што се 
тиче турнира у брзом шутирању тројки, а што се 
тиче других догађаја у склопу самог пројекта 
позивамо вас да пратите наш сајт и друштвене 
мреже јер је у плану још много хуманитарних 
догађаја у Новом Саду до краја године. 
 

БУДИ И ТИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
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На најрадоснији хришћански празник, у  центру 
Руме, волонтери и пријатељи Хуманитарне 
организације Срби за Србе, успешно су 
организовали Туцијаду из блока. 
 

 
 
Ова традиционална васкршња туцијада, познатија у 
Руми као Zoil open туцијада, овога пута организована 
је у склопу Туцијаде из блока, који се на Васкрс, 
поред Руме организовао у још шест градова широм 
света. 
 
Позиву се одазвао велики број људи, па смо имали 
прилику да видимо преко 70 такмичара, који су се 
такмичили и својом позитивном енеријом учинили 
да још један Васкрс у Руми остане присутнима у 
лепом сећању. 
 
Укупно на самом турниру, прикупљено је 12.760 
динара. Пехар је на крају подигао Вукашин 
Вукадиновић, који је од самог почетка такмичења 
показао велику енергију и завидну технику 
разбијања противничких јаја. 

 
 

 
 

 
 

Захваљујемо се свим присутнима што су 
подржали још један хуманитарни догађај у Руми, 
и позивамо вас да наставите да нас пратите и 
учествујете у заједничкој борби за бољу будућност 
многочланих породица широм Балкана. 
 

Туцијада из 

блока у Руми 
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Након двадесет седам пројекција филма „Ви идите 
– ја нећу” које су одржане у марту широм света, 
Биоскоп из блока настављен је и у априлу када је 
одржано још шест нових пројекција! 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе већ више од 
четрнаест година промовише активан начин борбе за 
светлију и бољу будућност нашег народа, пре свега 
кроз помоћ најугроженијим вишечланим 
породицама, а овом приликом, одлучили смо да ове 
године дамо свој допринос у неговању културе 
сећања и тиме обележимо три важне годишњице: 
 

1. Петнаест година од мартовских прогона 
српског и неалбанског становништа са 
Косова и Метохије 

2. Двадесет година од почетка НАТО 
агресије на СР Југославију 

3. Двадесет четири године од НАТО 
бомбардовања Републике Српске 

Уз помоћ наших волонтера, донатора и пријатеља 
организације, успели смо да ову велику хуманитарну 
акцију организујемо у тридесет три града широм 
света.  
 

Укупна цифра која је тренутно сакупљена у 
акцији Биоскоп из блока је 10.459 евра! 
 
Оно што нам је посебно драго и на шта смо веома 
поносни, филм се приказује са благословом 
Митрополита Амфилохија, а продукција 
Александрија Филм на челу са редитељем филма 
Хаџи-Александром Ђуровићем је исти уступила 
бесплатно за ову хуманитарну акцију.  
 

Сва прикупљена средства биће искориштена за 
помоћ породицама на Косову и Метохији у склопу 
Васкршње акције Хуманитарне организације 
Срби за Србе. 
 
1. Пројекција у Калгарију одржана је у недељу 14. 
априла у сали Српске Цркве Свети Симеон након 
литургије. Јереј Обрад Филипивић је на крају 
литургије рекао окупљенима пар речи о 
Хуманитарној организацији Срби за Србе и 
позвао на пројекцију филма. Сви присутни су били 
јако дирнути и потресени након пројекције, а укупно 
је прикупљено 630 канадских долара. 
 

 
 
2. Пројекција у Суботици одржана је 7. априла на 
Отвореном универзитету (Раднички) од 19 часова. 
Укупно је прикупљено 36.708 динара, а пројекцији 
је присуствовало четрдесетак људи. 
 

Биоскоп и у 

априлу 
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3.Пројекција у Мисисаги одржана је 7. априла у 
Српском центру Мисисага од 12 часова. Укупно је 
прикупљено 1.605 канадских долара, а пројекцији 
је присуствовало четрдесетак људи. 
 

 
 

4. Пројекција у Невесињу одржана је 7. априла у 
Дому културе Невесиње од 19 часова. Укупно је 
прикупљено 600,70 КМ, а пројекцији је 
присуствовало око сто двадесет људи.    
 
5. Пројекција у Дрвару одржана је 7. априла у 
Радничком дому Дрвар у 19 часова. Укупно је 
прикупљено 410 КМ, а пројекцији је присуствовало 
око осамдесет људи. 
 

6. Пројекција у Младеновцу одржана је 8. априла у 
биоскопу Младеновац од 19.30 часова. Укупно је 
прикупљено 30.790 динара, а пројекцији је 
присуствовало седамдесетак људи. 

 
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
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Друга станица Тројке из блока био је Миљаковац! 
Након прошлонедељне Тројке из блока у 
Обреновцу, Миљаковац је данас наставио 
феноменалан почетак осме сезоне Тројке из блока. 
Након веома успешног прошлогодишњег турнира, 
данашња Тројка из блока на Миљаковцу потврдила 
је да у овом београдском насељу живи велики број 
племенитих људи, који су спремни да дају свој 
допринос у заједничкој борби против сиромаштва. 
 

 
 
На теренима код Извора од 17 часова почела је 
друга Тројка из блока у Миљаковцу. Уз помоћ 
спонзора, донатора, техничких спонзора и учесника 
сакупљено је укупно 470.905 динара! 
 
Имајући у виду да је на прошлогодишњој Тројци 
из блока укупно сакупљено 419.198 динара, овакав 
скок нам даје могућност да адекватније помогнемо 
још једну многочлану породицу, која би уз 
шесточлану породицу Иличић из Рипња, била 
друга помогнута породица у склопу пројекта Тројке 
из блока на Миљаковцу. 

 
 
Овe године, у питању је деветочлана породица 
Василијевић из Раковице. Василијевићи који имају 
чак седморо деце ускоро ће добити још једног члана 
пошто је мајка Јелена трудна. Њима је неопходна 
помоћ за израду потпорног зида, куповину домаћих 
животиња, као и за постављање ограде око 
дворишта. Прикупљеним новцем са данашњег 
турнира, организација ће у наредном периоду 
покушати да реши њихове горуће проблеме, па ће 
породица Василијевић постати друга породица 
коју смо помогли у склопу овог пројекта! 
 

 
 
Што се тиче самог турнира, владало је велико 
интересовање. Пријавило се укупно 128 такмичара, 
што се тиче такмичења у брзом шутирању тројки, 
док се за веома захтевно такмичење шута са пола 
терена овога пута пријавило 24 такмичара. 
Данашња Тројки из блока била је идеална за 
премијеру нове игре, пре свега јер смо овде и прошле 
године увели игру „шут са пола терена”. „Возић 
елиминације” – игра веома једноставних правила, у 
којој такмичари један иза другог шутирају бацања, 
па након убаченог бацања такмичар наставља игру и 
иде на крај колоне. За возић елиминације се укупно 
пријавило 30 такмичара. 
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Што се тиче такмичарског дела у брзом шутирању 
тројки, он је као и увек био веома занимљив. Након 
првог дела такмичења када су учесници шутирали 
тројке са три позиције, уследио је финални део где је 
у конкуренцији десет најбољих тројкаша редослед 
победника био следећи: 
 

1. Марко Сарић 
2. Лука Вујичић 
3. Ђорђе Марковић 

 

 
 
Тренутак који ће се памтити приредио је наш велики 
пријатељ – Бошко Ћирковић Шкабо, који је 
отпевао песму „Догодине у Призрену”, која је 
одушевила све присутне, а оне који су поседовали 
пиротехничка средства натерала да их упале и тиме 
пошаљу прелепу слику са Миљаковца. 
 

Спонзори друге Тројке из блока на Миљаковцу и 
два догађаја на којима је сакупљан новац у 
склопу овог пројекта били су: 
 

• Општина Раковица 
• Рибарница Папалина 
• Пикадо из блока, кафе Чирс 
• Два анонимна спонзора 
• Балон за фудбал Маестро 
• Pejkom 
• Цвећара Чичак 
• Queens garden 
• Роштиљ код Мишка 
• Фризерски салон Фризерај 
• Факултет за примењену екологију 

Футура 
• Ресторан Катун 
• ЈП Пословни центар 
• Месара Деда Пеле 
• Вила Ружин дом 
• Влада Марсеј 
• Журка из блока, пивница Beertija  
• Сипај, не питај 
• Сплав Кафана Узбуна 
• Тихомир Ђ. 

 

Технички спонзори:  
• Месара Деда Пеле 
• Рохо бар 
• Пекара Чачанин 
• Ресторан Катун 
• КБК Синђелић 
• Рибарница Папалина 

 

Истакнути спонзори:  
• ПИП 
• Win-win 
• Insa 
• Pevialte 

 
На крају, још једном се захваљујемо свима који су 
били део овог пројекта, и дали свој допринос да још 
један турнир на Миљаковцу буде успешно завршен. 
Караван Тројке из блока креће на следећу 
дестинацију а то је Нови Сад, који нас очекује већ 
сутра, па позивамо све који су у могућности да нам 
се прикључе, а Миљаковац поздрављамо до следеће 
године! 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
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Као и прошле године, у дворишту Храма 
Вазнесења Господњег у Ахену, Протојереј Драган 
Јовановић и група волонтера из ахенске парохије 
организовали су првомајски хуманитарни догађај 
под називом Дружење из блока. 
 

 
 
Дружење које полако постаје традиционално, још 
једном је окупило велики број Срба из Немачке, који 
су поново дали свој допринос у нашој заједничкој 
броби за стварање бољих животних услова 
многочланих породица широм Балкана. 
Да ово дружење буде аутенично српско, побринуо се 
мушки део парохијана који је све време током 
дружења спремао разне специјалитете са роштиља, 
док је женски део за ову прилику спремио разне 
слатке и слане ђаконије, којима су се и овог пута 
највише обрадовала окупљена деца. 

 
 
На дружењу је сакупљено укупно 2.635 евра, а 
целокупна износ намењен је породици Станишић 
из Милића. Подсетимо, породица Станишић има 
шесторо деце, које живе у јако тешким условима, у 
кући која сваког тренутка може да се сруши. 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе, још 
једном се захваљује Протереју Драгану 
Јовановићу на гостопримству. Надамо се да ће 
ово дружење и наредне године окупити велики 
број нашег народа који живи и ради у Немачкој.  
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Дружење из 

блока -Ахен 
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Дана, 18. маја у кафани Код Ћолета, успешно је 
одржан трећи турнир Пикадо из Блока у Футогу. 
 

 
 
Овом приликом уз помоћ учесника, пријатеља 
организације и спонзора за помоћ вишедетним 
породицама сакупљено је 15.570 динара. 
 
Након два успешно организована турнирa, Футог је 
још једном био домаћин овог познатог хуманитарног 
догађајa. Стрелице је укрстило 20 такмичара у 
изузетно пријатној и позитивној атмосфери уз 
традиционалну српску музику. 

 
 
У игри „МАРК 21” у паровима у веома јакој 
конкуренцији турнир је после нешто више од три 
сата завршен. 
 
Распоред победника је био:  

1. Јела Грмеч и Ненад Петковић 
2. Аквилон 
3. Бата и Дадо Крајишник 

 
Поред пехара и медаља за најбоље, домаћин турнира 
је за победнике обезбедио пет литара точеног пива. 
 

 
 
На крају, захваљујемо се свим хуманим људима из 
Футога, Ветерника, Новог Сада и околине који су 
показали велику свест за своје сународнике и који су 
својим учешћем подржали овај догађај. 
 
Позивамо вас да и даље подржавате наше догађаје у 
Футогу. Следећи догађај „Хајдучке игре из Блока” 
биће одржан 9. јуна.     

Пикадо из 

блока - Футог 
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У АПРИЛУ 2.888 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 2.888 порука, а од почетка 
акције укупно 162.341 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 АПРИЛУ 1.496  
ПОЗИВА НА 7763 

 
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 1.496 позива, а 
од почетка акције укупно 19.311 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 

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) 

Донаторске 

кутије 
Донаторске 

кутије 
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• Кафић M-Team – ТЦ Пирамида, Јурија 
Гагарина 151 а (Нови Београд) 

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

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

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

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

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

(Нови Београд) 
• Стрит кафе – Ада Циганлија 

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

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

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

(Палилула) 
• Кафе Барка – Булевар Зорана Ђинђића 99 

(Нови Београд) 
• Спортско удружење Астра – Булевар 

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

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

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

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

(Видиковац) 
• Паб Градска прича – Ђуре Јакшића 3 

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

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

угао Војводе Степе и Боже Јанковића 

• 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) 

Донаторске 

кутије 
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• Ресторан Тара – Зрењанински пут 151б 
(Борча) 

• Кафе My rules – Голубачка 9 (Црвени Крст) 
• Кафе Парк – Пожешка 61а 
• Corner beer – Трговачка 18 (Жарково)  
•  Good food Vračar – Угао Г. Вучића и  
•    В. Илића (Звездара)  
•  Good food Z. Venac – Бранкова 1, плато  
•   (З. Венац)  
• Good food Nbgd– Маршала Толбухина 18г 

(Нбгд)  
•  Good food Bogoslovija–  

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

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

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

(Видиковац)  
• Играоница Четворка – Вртларска 7б 

(Земун)  
• Ресторан Шапат – Бирчанинова 42  

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

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

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

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

(Савамала)  
• Пивница Колонија – Рељковићева 9 

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

(Савамала)  
• Балон Sportzon Звезда Ада – Ада 

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

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

брдо)  
• Кафе Хаус – Миљаковачке стазе 51б 

(Миљаковац)  

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

(Миљаковац) 
• Кафе Coffe Maniac – Вукасовићева 63 

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

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

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

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

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

Видиковац)  
• Кладионица Олимп – Незнаног јунака 4 

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

Јерковић)  
• Кафић Спорт Актив – Заплањска 86в 

(Браће Јерковић) 

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

• Кафе Зенит – Драгослава Срејовића 6з 
(Богословија)  

• Чорба кафе – Браће Крсмановића 5 (Сава 
мала)  

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

(Коњарник)  
• Роштиљ код Марета – Др Зоре Илић 

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

• Кафе Шестица – Бул. Зорана Ђинђића 44 

(Нбгд) 

• Кафе Lorenzo – Космајска 60 (Церак) 

• Спортски центар Кнежевац – Вишевачка 2 

(Раковица) 
• Маркет Круна – Јозе Шћурле 10а  
• Кафана Мед Макс – Ушће бб  

Донаторске 

кутије 
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• Фаст фуд Деда Пеле – Миљаковачке стазе 
24 (Миљаковац)  

• Ресторан Легенда – Обреновачки друм бб 
(Макиш) 

• Мио кафе – Бул. Краља Александра 294 
(Звездара) 

• Le Petit Bistro – Кларе Цеткин 12 (Нбгд)  
• Београдски бистро – Мирочка 3 (Палилула)  
• Висока школа електротехнике и 

рачунарства – Војводе Степе 283  
• Милин етно кутак – Булевар Зорана 

Ђинђића 166а (Нбгд)  
• Оптичарска радња Монокл – Бул. Краља 

Александра 300 (Звездара)  
•  Инфо кафе – Шпанских бораца 22б (Нови 

Београд)  

• •  Наш кафе – Шпанских бораца 22а (Нови 
Београд)  

• Кафе машта – Булевар Зорана Ђинђића 67 
(Нови Београд)  

• Tim-s doo. – Видиковачки венац 81 ( 
Видиковац)  

• Спорт бар 22- Стевана Бракуса 6 (Баново 
Брдо)  

• Сур Сидро – Трговачка 30б (Жарково)  
• Кафе Фортуна – Алексиначких рудара 2  
• Рамс доо технички преглед – Булевар 

Краља Александра 379 (Звездара)  
• Пиле и Прасе – Булевар Краља Александра 

144 (Звездара)  
•  Бркати паб – Нушићева 8  
• Кафе Паша – Ђорђа Кратовца 67  
• Значи Паб – 22 Октобра 16  
• Пекара Лука – Катарине Богдановић 3 

(Жарково)  
• Agi Pasta Away – Светозара Марковића 23-

25 

• Грађевински факултет – Булевар краља 

Александра 73 

• Queens Garden Bar – Вардарска 22 

• Plus Cash&Carry – Zmaj -Аутопут 18 

• Балон Енфилд – Волгина бб (Звездара) 

• Agi Pasta Away – Илије Гарашанина 33 

(Таш) 

• Agi Pasta Away – Булевар Зорана Ђинђића 

71 (Нбгд) 

• Agi Pasta Away – Максима Горког 97 

• Кафе Баштица – Миљаковачке стазе 111в 

(Миљаковац) 

• Magic caffe – Кабларска 2а (Сењак) 

• Сласт и маст доо – Сердар Јанка Вукотића 

1/Ђ 

• Fizio Tim – Владимира Поповића 10 (Нбгд) 

• MC Srbi – Булевар ЈНА 33б 
• Пекара Гак Коњарник – Устаничка 170 

(Коњарник)  
• Avantgarden Gastro Bar – Ратка Митровића 

136 (Церак)  
• Стаза 33 – Пут за Ада Хују бб (Карабурма)  
• Caffe pizzeria Kućica – Батутова 11 

(Звездара) 
• Life active – Трешњиног цвета 1б (Нбгд)  
• Апотека Nina Pharm – Рељковићева 1а 

(Миљаковац)  
• Коноба акустик – Цара Душана 13 

(Дорћол) 

• Фризерски салон Фризерај –  Борска 41в  
• Бен Акиба клуб – Браће Крсмановић 6  
• Угоститељска радња Деа – Љубинке Бобић 

26а  
• SB Gym – Ђуке Динић 14 

 

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

спрат, Сутјеска 2 
• Рода Центар – Руменачка 150 
• Кафе Паб Ладовина – Лазе Телечког 3 
• Кафе Спорт Меџик – Подунавска 12 
• Ресторан Цер – Хероја Пинкија 138 
• Ципелград – Дунавска 8 

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

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

сајма  
• Кафић Каспер – Бул. цара Лазара 42 

• Кафић Нео – Темерински пут 173 

• Кафана „Библиотека“ – Гундулићева 27 
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• Ресторан Наша Тврђава – Проте 

Михалџића 2а 

• Медицински факултет – Хајдук Вељкова 3 
• Кафе Марс – Народног фронта 93 

(Темерин)  
• Fit Code – Сутјеска 2  
• Кафана Код Ћолета – Иве Андрића 13 

(Футог)  
• Madame Piano – Браће Рибникара 21  
• Балкон бар – Данила Киша 13  
• Stringer Plus doo – Католичка порта 6 

• Баш Челик Crossfit – Булевар Деспота 

Стефана 11 

• Фризерски салон Махер – Фејеш Кларе 2А 

• La Torcia – Сомборска 12 

• Бутик Iva Santoryo – Дунавска 13 

• Trattoria Vapene – Фрушкогорска 4 

• Студенски дом Слободан Бајић – Др. Симе 

Милошевића 10 

• Пољопривредни факултет – Трг Доситеја 

Обрадовића 8 
• Brauhaus Brewery – Булевар Михајла 

Пупина 6  
• New York caffe – Владислава Каћанског 2  
• Салон намештаја 26. Октобар – Хајдук 

Вељкова 11  
• Факултет техничких наука – Трг Доситеја 

Обрадовића 6 

 
ОЏАЦИ 

• СЗТР  Стар плус мм – Кнез Михајлова 39  

• СТР Михајловић – Сомборска 37 
 

СТАРА ПАЗОВА 
• Кетеринг Добар ручак – Бранка 

Радичевића 7 
 

• БАЧКА ПАЛАНКА 
• Кафић Жарден – Југословенске армије 

 
 ИНЂИЈА 

• Кафе Порто– Цара Душана 28 

• Restoran Maria Partel – Трг Слободе 

• Кафић Централ – Трг Слободе 16  

• Leonida Sport studio – Српскоцрквена 10 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
• Кафе бар Lavazza – Змај Огњеног Вука бб  
• Бифе Kibicfenster – Занатлијска 6 
•  Теретана Еуроспорт – Водна 6  
• Кафе Асторија – Краља Петра I 21 
•  Пекара Пекарац – Шећер сокак 72 
•  Кафе бар Капана – Кузминска 1 
•  Прица Брица фризерски салон – Трг 

Николе Пашића бб  
• Фризерски студио „by Deki“ – Трг Николе 

Пашића 11  
• Пицерија Балкан – Доситејева 11  
• Ноле берберин фризерски салон – Трг 

Николе Пашића бб  
• Мењачница Макс Еуро – Војводе Степе 4 
• Казино Lucky Spin – Шећер Сокак 74 
•  Бифе Спорт клуб – Масарикова 8 
•  Фаст Фуд Индекс – Светог Димитрија 17  
• Cafe & Billiard Bar Casablanca – Змај 

Јовина 19  
• Чарда ресторан Стари Рубин – Стари мост 

бб  
• Кафић Мајмунац паб – Трг Ћире 

Милекића 6 

• Бурекџинска радња Тодић – Трг 

Војвођанских бригада 11 
• Пицерија Ало Ало – Светог Димитрија 38  
• Rulette club – Пролаз зелено дрво 

 
МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА 

• Сплав Круг – Мачвански кеј бб 
 

БАЧКА ТОПОЛА 
• Big brother plus – Сенћански пут 3 

 

 БАЧ 

• Кафе бар Центар – Трг Зорана Ђинђића 1 

• Апотека Јања – Трг Зорана Ђинђића 1 
 

ЗАЈЕЧАР 
• Ресторан-печењара Друга кућа – 

Албанске споменице 1 

 
ВРШАЦ 

• Пицерија Беба – Зелена пијаца бб 
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            ПАНЧЕВО 
• Туристичка агенција Panuka travel – 

Жарка Зрењанина 9 

 

 ВРБАС 

• Центар кафе – Маршала Тита 102 
 

СУБОТИЦА 
• Suins Sped – Гранични терминал Хоргош 

 

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

Краља Петра I 42 локал 1 

 

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

 

ШАБАЦ 
• Транском Платичево – Железничка бб, 

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

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

Јевремова 39 

• Аман плус – Деспота Стефана Лазаревића бб 

• Палачинкарница Smiley – Трг ђачког 
батаљона 8 

 

МАЛИ ЗВОРНИК 
• Маркет Зворничанка – Светог Саве 2/2 

ЛОЗНИЦА 
• Кафе бар Локал – Миодрага 

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

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

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

• Lady S бутик – Кнеза Милоша 8  
• Vistaoptik – Војводе Путника 8 

• Мењачница Трг – Трг Вука Караџића 

• Butik Exterra – Пашићева 1 

• Аутосервис Ваген 1 – Петра Комарчевића 

бб 

• Аутосервис Ваген 2 – Босанска 15 
 

ВАЉЕВО 
• Кафе Резервација 014 – Насеље 

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

 

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

Пећинци  
• Пекара Див 39 – Партизанска 1, 

Крњешевци  
• Скупштина бар – Крњешевска 72, 

Шимановци  
• Фото Љубиша – Браће Видаковић 6а, 

Пећинци 

• Кафе Република – Вељка Дугошевића 100 

• Кафе Форум – Градски трг 

• Пикадо клуб Харолд – Партизанска 12 

• Кафе Мементо – Градски трг 

• Ресторан Борковац – Орловићева бб 

• Кафе Светионик – Главна 156 

 

 ИРИГ 
• “ Код Николије“ – Рибарски Трг 16 
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             СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
• Ресторан Круна – Трг Патријарха 

Бранковића 5 

 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
• Књижара Моја књига – Првог српског 

устанка 130 
 

                ЧАЧАК 

• Каспер школица спорта – Солунска 30  
• Caffee Mondo – Градско шеталиште бб  
• Кафе Врцало на Морави – Градски бедем 

бб  
• La piaf – Немањина 58  
• Dolce Vita – Градско шеталиште бб 

• Кафе клуб пикадо фамилија – Др Драгише 
Мишовића  

• Српски паб – Браће Глишовић  
• УР Полет бђ – Славка Крупежа 2  
• Играоница Bronx – Пиварска  
• Caffe Calypso – Гвоздена Пауновића бб 

• Кафе Зебра – Миленка Никшића 14 

• Rilex caffe & nargila bar – Моравска 11  

• Паблик клуб – Хајдук Вељкова 20 

 
             ПОЖЕГА 

• Кафе Огњиште – Војводе Мишића 30 

 

АРИЉЕ 
• Кафић Giardino – Светог Ахилија 22 

 
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 
 

               ЗЛАТИБОР 
• МАКС-МОБИЛ- Миладина Пећинара бб  
• Ресторан „Парк код Новице 2017“ – 

Јованке Јефтановић 48  
• Ресторан „Под Бором“ – Рујанска 3  
• Кафе палачинкарница Adagio – Краљев 

трг 
• Дино парк – Улица спортова бб 

 
             БЕЛА ПАЛАНКА 

• Клуб „Усијане главе“ – Стојана Чупића 37/а 
 

• 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 

     
             ПИРОТ 

• Апотека Антић 1 – Живојина Николића 
Брке 16 (Бабушница)  

• Апотека Антић 2 – Ивице Миладиновића 1 
(Бабушница)  

• Апотека Антић 3 – Лава Толстоја 1б 
• Апотека Антић 4 – Трг Републике 134 

 

       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 

• Кафе бар Бумеранг – Стевана Синђелића 

бб 
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• Маркет Кошута – Првог Крајишког 

корпуса бб 

• Хотел Хајдучке воде – Планина Борје 

• Кафе бар Бриљантин – Чечава бб 

• ТЦ Злата – Доњи Ружевић бб 

• Клуб Бродвеј – Првог Крајишког корпуса 

бб 

• Пекара Даша – Градски трг 

• Гирос брза храна – Крајишког корпуса бб 

• Фризерски салон Младен – Стевана 

Синђелића бб 

• Ресторан Фантастик – Светог Саве бб 

• Пекара Рељић – Барић бб 

 

ВЛАСЕНИЦА 
• ТЦ Зворничанка – Илије Бирчанина 24 
 

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

• Роштиљница Силвестер – Светосавска бб 

• Кафе бар Зебрано – Светосавска бб  
• Кафе бар Monza – Видовданска бб 

• Грандкомерц – Видовданска 11 

• Dub-Garden – Краља Петра I 

Ослободиоца 
 

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

(занатски  центар Данило Борковић) 

• Кафе бар Пензија – Обала Војводе Степе 

• Код НИКА-А – Пиланска бб (Горњи 

Подградци) 

 

ПРИЈЕДОР 
• Манастир Клисина – село Ништавци 
• Кафе бар Камењара – Краља Александра 

12  

• Кафе бар Тројка – Козарска бб (Тешинић)  
• Ресторан Монако – Горњи Орловци бб 

 

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

 

БИЈЕЉИНА 
• Маркет Зворничанка – Сремска 1 
• Кафе бар Поко Локо – Нушићева 

• Кафић Ај вамо – Меше Селимовића  
• Маркет Bost 1 – Гаврила Принципа бб  
• Маркет Bost 2 – Трг Ђенерала Драже 

Михајловића 20 

 

БАЊАЛУКА 

• Кафе бар Принцип – Проте Николе 
Костића 34 

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

• Коноба БоМар – Слободана Кустурића 18 

• Pin Up Dream – Средњошколска 4 

• Red Fox – Бул. Војводе Степе Степановића 

101 

• Double L – Мајке Југовића 20 

• Po Lule Duvana – Патре 3 

• Soho – Алеја Светог Саве 12 

• Фитнес центар „4life“ – Живојина Мишића 

10 

 

 ЗВОРНИК 

• Sport Caffe – Каракај бб 

• ЈУ Дом омладине – Трг Краља Петра I 

Карађорђевића 10 

• Билијар клуб Диамонд -Патријарха 

Павла 3ц 

• Кладионица Bet In -Caffe Infinity- Светог 

Саве 3-17 

Донаторске 

кутије 
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              ХЕРЦЕГ НОВИ 
• Локал кафе – Мића Вавића 1  
• Брза храна 63 – Мића Вавића 2 

 

             СКОПЉЕ 

• СКЦ СПОНА – Ћирила и Методија 30 
.......................................................................................... 

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

Avenue, Harwood Heights 
• Црква Св. Николе – St. Nikola Church – 

4301 Prairie Ave., Brookfield 
• Lazich Deli – 7035 West Higgins Ave., 

Chicago 
• ABC Deli – 7701 Lawrence Ave., Norridge 

 

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

River Rd Potomac, MD 
 

ХАМИЛТОН 
• Etno bar & grill – 125 Gailmont Dr, 

Hamilton, ON L8K 4B8 
 

ФРИДРИСХАФЕН 
• Храм Светих Српских новомученика – 

Adelheidstr. 4, 88046 Friedrichshafen 
 

       ХЕРЦОГЕНАУЕР 

• Југословенски клуб – Langenzennerstr 

1, 91074, Hercogenaurah 

 

            ВИРСЕЛЕН 

• Храм Светог Вазнесења Господњег – 

Tannenweg 14 , 52146 Würselen 
 

АРАУ 
• Adonis Bar – Rain 41 

 

ХОРВ  
• Arcadia Cafe – Kantonsstrasse 19 

 

            БУГИБА  

• Ресторан Фамилија – Triq il-Hgejjeg 

 
 

 
 

 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
С ВЕРОМ У БОГА! 

Донаторске 

кутије 

Донаторске 

кутије 

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА МАЈ 2019. 
 

1. Урош Ц. – 10 € 
2. Александар Д. /САД/ – $ 180 
3. Далибор Ш. /Финска/ – 44,40 € 
4. Срђан Т. /Катар/ – 50 € 

5. Туцијада из блока у Кувајту 
/Кувајт/ – 2.300 € 

6. Бојан Р. /САД/ – 10 € 
7. Делије Лозница /Србија/ – 15 € 
8. Данијела К. /Р. Српска/ – 15 € 

(за Косово и Метохију) 
9. С. Шормаз /Аустралија/ – 30 € 
10. ДГ /САД/ – 100 € 
11. Славица П. /В. Британија/ – 15 € 
12. Анонимно /Холандија/ – 100 € 
13. Анонимно /Србија/ – 10 € 

(за Косово и Метохију) 
14. Даца Д. /УАЕ/ – 50 € 

(Тројка из блока Грац) 
15. Синиша А. /Аустралија/ – 20 € 
16. Мирослав Ч. /Шпанија/ – 10 € 
17. Александар Ђ. /Италија/ – 1 € 
18. Дејан Ђ. /Р. Српска/ – 10 € 
19. Жељко М. /Аустрија/ – 10 € 
20. Анонимно /Аустрија/ – 5 € 

21. Од једне САМОсвесне жене 
угроженим људима /Холандија/ – 25 € 
(за Станишиће из Милића) 

22. Од једне САМОсвесне жене 
угроженим људима /Холандија/ – 30 € 
(за Крстиће из Љубовије) 

23. Од једне САМОсвесне жене 
угроженим људима /Холандија/ – 30 € 

24. Danny V. /Холандија/ – 10 € 
25. Nikoletta V. /Холандија/ – 5 € 
26. Svetlana V. /Холандија/ – 5 € 
27. Elizaveta V. /Холандија/ – 5 € 
28. Ekaterina V. /Холандија/ – 5 € 
29. Жељко Ј. /Аустрија/ – 4 € 
30. Давид К. /Аустрија/ – 5 € 
31. Тамара П. /Аустрија/ – 10 € 

(Тројка из блока Грац) 
32. Владимир С. /Аустрија/ – 10 € 

33. Мирослава А.Ф. /Швајцарска/ – 5 CHF 
34. Тамара М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
35. Јована Ђ. /Швајцарска/ – 20 CHF 
36. Данијел Ш. /Швајцарска/ – 10 CHF 
37. Милена О. /Швајцарска/ – 5 CHF 
38. Данијел М. /Швајцарска/ – 5 CHF 
39. Мирослав В. /Швајцарска/ – 10 CHF 
40. Mihael A. /Швајцарска/ – 10 CHF 
41. Љубо и Славка М. /Швајцарска/ – 10 

CHF 
42. Благица А. /Швајцарска/ – 25 CHF 
43. Ратко Т. /Швајцарска/ – 30 CHF 
44. Jean J.B. /Швајцарска/ – 10 CHF 
45. Јелена К. /Немачка/ – 25 € 
46. Весна Д. /Немачка/ – 10 € 
47. Никола О. 99 /Немачка/ – 15 € 
48. Александар Ж. /Немачка/ – 10 € 
49. Мира Д. /Немачка/ – 20 € 

(за Косово и Метохију) 

50. Александар В. и Кристина Б. 
/Немачка/ – 20 € 

51. Даниела Р. /Немачка/ – 10 € 
(за Косово и Метохију) 

52. Татјана Б. /Немачка/ – 20 € 
53. Миле К. /Немачка/ – 30 € 
54. ДЈ Миву /Немачка/ – 10 € 
55. Александар П. /Немачка/ – 10 € 
56. Александар П. /Немачка/ – 20 € 
57. Марија Ж.И. /Немачка/ – 20 € 
58. Милош Л. /Немачка/ – 10 € 
59. Борис и Десанка В. /Немачка/ – 30 € 
60. Анонимно /Немачка/ – 46 € 
61. Слободан С. /Немачка/ – 50 € 
62. Роберт Ћ. /Норвешка/ – 250 NOK 

63. Удружење „Милош Обилић“ 
Jessheim 
/Норвешка/ – 500 NOK 
(за Косово и Метохију) 

64. Млађен Е. /Норвешка/ – 100 NOK 
(за Станишиће из Милића) 

65. Биљана Р. /Немачка/ – 500 SEK 
66. Алекс Ш. /Шведска/ – 100 SEK 
67. Сњежана Ј. /Шведска/ – 1.000 SEK 

Списак СЗС 

донатора 
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68. Породица Милошевић/Шведска/-100 
SEK 

69. Милан И. /Шведска/ – 100 SEK 
(за Станишиће из Милића) 

70. Олга П. /Шведска/ – 100 SEK 
71. Михајло М. /Шведска/ – 100 SEK 
72. Мирослав Н. /Шведска/ – 1.000 SEK 
73. Милена Ш. /Шведска/ – 200 SEK 
74. Бојан Т. /Шведска/ – 20 SEK 
75. Драгана Д. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
76. Драженко С. /Шведска/ – 100 SEK 
77. Горан Ј. /Шведска/ – 100 SEK 
78. Радмила Р. /Шведска/ – 100 SEK 
79. Бранислав А. /Шведска/ – 100 SEK 
80. Предраг П. /Шведска/ – 100 SEK 
81. Ђорђе П. /Шведска/ – 15 SEK 
82. Гојко П. /Шведска/ – 100 SEK 
83. Дејан В. /Шведска/ – 100 SEK 
84. Марко П. /Шведска/ – 300 SEK 
85. Мара Н. /Шведска/ – 50 SEK 
86. Ненад М. /Аустралија/ – $ 25 
87. iSerbApparel.com /САД/ – $ 10 
88. White city logistics /САД/ – $ 50 
89. ДГ /САД/ – $ 200 
90. Срђан Г. /САД/ – $ 15 
91. Марко Г. /САД/ – $ 25 
92. Радоман /САД/ – $ 15 
93. Зоран З. /САД/ – $ 15 
94. Милован М. /САД/ – $ 100 
95. Агенција Крупа /Србија/ – 6.000 дин. 
96. Слободан Б. /Србија/ – 5.500 дин. 
97. Милош У. /Србија/ – 1.000 дин. 
98. Младен Ч. /Србија/ – 1.200 дин. 
99. Драгана Б. /Србија/ – 1.500 дин. 
100. Слободан С. /Србија/ – 1.000 дин. 
101. Предраг К. /Србија/ – 2.000 дин. 
102. Александар А. /Србија/ – 500 дин. 
103. Анонимно /Србија/ – 500 дин. 
104. С.П. /Србија/ – 1.000 дин. 
105. Зоран П. /Србија/ – 3.820 дин. 
106. Катарина Х.В. /Србија/ – 200 дин. 
107. Марко М. /Србија/ – 1.000 дин. 
108. Бранислав К. /Србија/ – 400 дин. 

109. Анонимно /Србија/ – 5.011 дин. 
110. Драгослав М. /Србија/ – 300 дин. 
111. Ненад Ј. /Србија/ – 500 дин. 
112. Породица Стојановић/Србија/-1.000 

дин. 
(за Боћанине из Врњачке Бање) 

113. Дарко П. /Србија/ – 500 дин. 
(за Крајину) 

114. Срђан Р. /Србија/ – 1.000 дин. 
115. Анонимно /Србија/ – 28.000 дин. 
116. Јована Ч. /Србија/ – 2 € 
117. Зборник Аманет /Р. Српска/ – 5 КМ 

(за Петровиће код Параћина) 
118. Зборник Аманет /Р. Српска/ – 5 КМ 

(за Бојовиће из Тутина) 
119. Александар П. /Р. Српска/ – 10 КМ 

(за Грабеже из Језера) 
120. Зборник Аманет /Р. Српска/ – 10 КМ 

(за развој и јачање СЗС 
организације) 

121. Дарко Ј. /Р. Српска/ – 15 КМ 
122. Илија Т. /Р. Српска/ – 50 КМ 
123. Мирослав В. /Р. Српска/ – 100 КМ 
124. Јована М. /Аустрија/ – 10 € 

(за Станишиће из Милића) 
125. Марко П. /Белгија/ – 20 € 
126. Бојан /УАЕ/ – 15 € 
127. Анонимно /Белгија/ – 500 € 
128. Александар К. /Р. Српска/ – 15 € 

(за Станишиће из Милића) 
129. Анонимно /Канада/ – 10 € 

(за Косово и Метохију) 
130. Срби у Кини /Кина/ – 3.000 € 

(за Павићевиће из Даниловграда) 
131. Дејан Ђ. /Црна Гора/ – 15 € 

(за Крајину) 
132. Дејан Ђ. /Црна Гора/ – 15 € 

(за Косово и Метохију) 
133. Владимир П. /Немачка/ – 120 € 
134. Анонимно /УАЕ/ – 15 € 
135. Аћим М. /Србија/ – 100 € 

(за Косово и Метохију) 
136. Анонимно /УАЕ/ – 70 € 

(за Станишиће из Милића) 

Списак СЗС 

донатора 
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137. Данијел М. – 10 € 
138. Никола Р. – 10 € 
139. Предраг К. /Аустрија/ – 30 € 
140. Милан С. /Аустрија/ – 40 € 
141. Ана С. /Исланд/ – 10 € 
142. Анонимно /САД/ – 25 € 
143. Алекс М. /САД/ – 100 € 
144. Тихомир Б. /Италија/ – 10 € 
145. Срдан П. /Шведска/ – 25 € 
146. Банијац /Исланд/ – 15 € 
147. Марко М. /Аустрија/ – 50 € 
148. Гордана /Аустрија/ – 20 € 
149. Александар Г. /Швајцарска/ – 10 CHF 
150. Мирјана и Ранко С. /Немачка/ – 30 € 
151. Миросанда В. /Немачка/ – 5 € 
152. Филип М. /Немачка/ – 50 € 

(за Станишиће из Милића) 
153. Александар Л. /Немачка/ – 75 € 
154. Марко П. /Немачка/ – 5 € 
155. Радмила Ј. /Шведска/ – 100 SEK 
156. Драган Р. /Шведска/ – 500 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
157. Сузана К. /Шведска/ – 100 SEK 
158. Марина М. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Станишиће из Милића) 
159. Бојан Л. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за Станишиће из Милића) 
160. Никола Л. /Норвешка/ – 300 NOK 

(за Станишиће из Милића) 
161. Маја М. /Норвешка/ – 500 NOK 

(за Станишиће из Милића) 
162. Александар С. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Станишиће из Милића) 
163. Биљана Ђ. /Норвешка/ – 500 NOK 

(за Станишиће из Милића) 
164. Lampton Pro /Канада/ – $ 200 CAD 

(Тројка из блока Мисисага) 
165. Весна Васић /Канада/ – $ 50 CAD 

166. Радмила и Богдан Пјанић 
/Канада/ – $ 30 CAD 

167. Др Владимир Протић via PayPal 
Giving Fund /Канада/ – $ 30 CAD 

168. Сандра Васковић /Канада/ – $ 30 CAD 

169. Марта Стојановић /Канада/ – $ 35 
CAD 

170. Јованка Галић /Канада/ – $ 15 CAD 
171. Бриан Станојевић /Канада/ – $ 30 

CAD 
172. Срђан Ђуричић /Канада/ – $ 20 CAD 
173. Владан Јовић /Канада/ – $ 150 CAD 

174. Ангелина и Данило Рачић 
/Канада/ – $ 50 CAD 

175. Лидија и Џеф /Канада/ – $ 50 CAD 
(Слава породице Рачић) 

176. Здравко Д. /САД/ – $ 50 
177. Биљана Б. /САД/ – $ 15 
178. Жељка Б. /САД/ – $ 25 
179. Анонимно /САД/ – $ 30 
180. Иван Р. /САД/ – $ 25 
181. Дејан Д. /САД/ – $ 50 
182. Анонимно /САД/ – $ 20 
183. Тихомир Б. /САД/ – $ 100 
184. Тања Ј. /САД/ – $ 25 
185. Славиша К. /САД/ – $ 25 
186. Вучић М. /САД/ – $ 15 
187. Зоран С. /САД/ – $ 25 
188. Марија З. /САД/ – $ 5 
189. Владан Ј. /Србија/ – 2.000 дин. 

190. Пикадо из блока у Пожези 
/Србија/ – 16.100 дин. 
(Тројка из блока) 

191. Анонимно /Србија/ – 5.200 дин. 
192. Дејан Ј. /Србија/ – 20.000 дин. 
193. Бранислава Б. /Србија/ – 5.000 дин. 
194. Жарко В. /Србија/ – 5.000 дин. 
195. Анонимно /Србија/ – 5.000 дин. 
196. Бојан С. /Србија/ – 1.000 дин. 
197. Милица С. /Србија/ – 2.000 дин. 
198. Александар Ј. /Србија/ – 1.000 дин. 
199. Весна Ћ. /Србија/ – 1.200 дин. 
200. Видоје М. /Србија/ – 2.000 дин. 
201. Владимир К. /Србија/ – 2.000 дин. 
202. Породица Рашула /Србија/ – 1.000 

дин. 
(за развој и јачање СЗС 
организације) 

203. Братислав А. /Србија/ – 2.000 дин. 

Списак СЗС 

донатора 
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204. Изнајмљивање шатора Београд 
/Србија/ – 1.200 дин. 
(за Гајиће из Градишке) 

205. Изнајмљивање шатора Београд 
/Србија/ – 1.200 дин. 
(за Бојовиће из Тутина) 

206. Ђађа Бонито /Србија/ – 1.000 дин. 
(Тројка из блока) 

207. Саша М. /Србија/ – 500 дин. 
208. Дејан Х. /Србија/ – 1.000 дин. 
209. Александар А. /Србија/ – 500 дин. 

(за Косово и Метохију) 
210. Владимир Л. /Србија/ – 200 дин. 
211. Андрија М. /Србија/ – 1.000 дин. 
212. Жељко Ш. /Србија/ – 100 дин. 
213. Богдан Г. /Србија/ – 5.000 дин. 
214. Ненад Н. /Србија/ – 1.500 дин. 
215. Ђорђије Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
216. Огњен Б. /Србија/ – 1.500 дин. 
217. Војислав С. /Србија/ – 5.000 дин. 
218. Весна П. /Србија/ – 2.000 дин. 
219. Љубомир С. /Србија/ – 1.000 дин. 
220. Мирјана М. /Србија/ – 500 дин. 
221. Страхиња М. /Србија/ – 200 дин. 
222. Раде Р. /Србија/ – 5.000 дин. 

(за Станишиће из Милића) 
223. Тихомир Ш. /Србија/ – 1.000 дин. 
224. Александар М. /Србија/ – 1.000 дин. 
225. Драган М. /Србија/ – 2.123 дин. 
226. Радомир Б. /Србија/ – 1.500 дин. 
227. Лазар М. /Србија/ – 2.000 дин. 
228. Никола Р. /Србија/ – 1.000 дин. 
229. Милица К. /Србија/ – 500 дин. 
230. Анђа Р. /Србија/ – 4.000 дин. 
231. Анђела С. /Србија/ – 900 дин. 
232. Павле К. /Србија/ – 2.000 дин. 
233. Транском Чавић /Србија/ – 2.000 дин. 

(Тројка из блока Шабац) 
234. Веселинка К. /Србија/ – 1.000 дин. 
235. Милован А. /Србија/ – 3.000 дин. 
236. Никола М. /Србија/ – 250 дин. 
237. Земун 3х3 /Србија/ – 7.000 дин. 

(Тројка из блока 30. блок) 

238. Роле /Србија/ – 7.000 дин. 
(Тројка из блока 30. блок) 

239. Пекара Moment 1 /Србија/ – 6.040 дин. 
240. Пекара Moment 2 /Србија/ – 4.630 дин. 
241. Пекара Moment 3 /Србија/ – 4.840 дин. 
242. Le Petit Bistro /Србија/ – 4.140 дин. 
243. СКЦ Обреновац /Србија/ – 14.930 дин. 

(Тројка из блока Обреновац) 
244. Agi Pasta Away–Таш /Србија/ – 5.130 

дин. 
245. СТР Меда /Србија/ – 1.040 дин. 

246. Спортски центар Кнежевац 
/Србија/ – 1.060 дин. 

247. Аукција за дрес Александра 
Шћекића 
/Србија/ – 9.010 дин. 

248. Аукција за рекет Душана Лајовића 
/Србија/ – 17.510 дин. 

249. Игор С.О. /Србија/ – 3 € 
250. Александар Д. /Р. Српска/ – 10 КМ 
251. Срђан С. /Р. Српска/ – 10 КМ 
252. Ведрана М. /Р. Српска/ – 20 КМ 

253. Журка из блока у Бањалуци, Мистик 
(Тројка из блока) 

254. Журка из блока у Бањалуци, К4 
/Р. Српска/ – 710,80 КМ 
(Тројка из блока) 

255. Зоран П. /Р. Српска/ – 10 КМ 
256. Раде Н. /Р. Српска/ – 25 КМ 

(за Станишиће из Милића) 

257. Туцијада из блока у Бијељини 
/Р. Српска/ – 577,75 КМ 
(Тројка из блока) 

258. Горан С. /Р. Српска/ – 20 КМ 
(за Косово и Метохију) 

259. Славица М. /Р. Српска/ – 30 КМ 
(за Станишиће из Милића) 

260. Стево Б. /Р. Српска/ – 30 КМ 
261. Анонимно /САД/ – 6 € 

(за Косово и Метохију) 
262. Анонимно /Србија/ – 5 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
263. Михаил К. /Русија/ – 10 € 

(за Крајину) 
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264. Данијела С. /САД/ – 50 € 
265. Младен С. /САД/ – 70 € 
266. Анонимно /Р. Српска/ – 14 € 
267. Владимир У. /УАЕ/ – 100 € 
268. Недељко П. /САД/ – 30 € 
269. Милош С. /Немачка/ – 10 € 
270. Иво В. /Канада/ – 20 € 
271. Горан П. /Немачка/ – 10 € 
272. Горан П. /Аустрија/ – 10 € 
273. Милан Л. /Аустрија/ – 2 € 
274. Момчило С. /Аустрија/ – 20 € 

(Тројка из блока Грац) 
275. Тара Г. /Аустрија/ – 10 € 
276. Зорица С. /Аустрија/ – 10 € 
277. Габриела Ј. /Аустрија/ – 50 € 

(за Станишиће из Милића) 
278. Славиша С. /Аустрија/ – 10 € 
279. Лукијан Л. /Аустрија/ – 10 € 
280. Борис Д. /Аустрија/ – 10 € 
281. Александар Ш. /Аустрија/ – 10 € 

282. ПОШАЉИ SZS 30 на 339 
/Швајцарска/ – 2.743,85 CHF 
(од октобра до 31. децембра) 

283. Живана М. /Швајцарска/ – 20 CHF 
284. Анонимно /Швајцарска/ – 100 CHF 
285. Предраг В. /Швајцарска/ – 10 CHF 
286. Славиша П. /Немачка/ – 30 € 
287. Сања Р. /Немачка/ – 10 € 
288. Маријана Б.Т. /Шведска/ – 200 SEK 
289. Породица Срдић /Шведска/ – 1.000 

SEK 
290. Ђорђе П. /Шведска/ – 100 SEK 
291. Вук В. /Шведска/ – 100 SEK 
292. Александар П. /Шведска/ – 300 SEK 
293. Лазар С. /Шведска/ – 100 SEK 
294. Драгана К. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за Станишиће из Милића) 
295. Марина П. /Норвешка/ – 50 NOK 

(за Станишиће из Милића) 
296. Душан В. /Норвешка/ – 300 NOK 

(за Станишиће из Милића) 

297. Милијана и Недељко Бузанин 
/Канада/ – $ 100 CAD 
(Слава породице Кљакић) 

298. Милијана и Недељко Бузанин 
/Канада/ – $ 100 CAD 
(Слава породице Јакић) 

299. Милијана и Недељко Бузанин 
/Канада/ – $ 100 CAD 
(Слава породице Миличић) 

300. Драган Аћимовић /Канада/ – $ 20 
CAD 

301. Светлана Угљешић /Канада/ – $ 40 
CAD 

302. Драган Вујић /Канада/ – $ 450 CAD 
(Слава-Ђурђевдан) 

303. Вида Радовановић /Канада/ – $ 50 
CAD 

304. Оља М. /САД/ – $ 15 
305. D&D International Importers /САД/ – $ 

25 
306. Бреза /САД/ – $ 50 
307. Звонко И. /САД/ – $ 15 
308. Јелица С. /САД/ – $ 10 
309. AmazonSmile Found /САД/ – $ 40,70 

310. Vip Mobile-ПОШАЉИ СМС НА 7763 
/Србија/ – 63.800 дин. 

311. Пекара Пире /Србија/ – 30.000 дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

312. Драгутин Р. /Србија/ – 6.000 дин. 
313. Момир П. /Србија/ – 5.000 дин. 
314. Мирко П. /Србија/ – 1.400 дин. 
315. Јелена П. /Србија/ – 1.000 дин. 
316. Невена М. /Србија/ – 1.375 дин. 
317. Марко Н. /Србија/ – 1.000 дин. 
318. Борис И. /Србија/ – 1.000 дин. 
319. Никола Н. /Србија/ – 15 дин. 
320. Михајло Ш. /Србија/ – 1.000 дин. 

321. Туцијада из блока у Руми 
/Србија/ – 12.760 дин. 
(Тројка из блока) 

322. San food /Србија/ – 5.740 дин. 
323. Александар И. /Канада/ – 50 € 
324. Жељко В. /Словенија/ – 5 € 
325. Владимир П. /Црна Гора/ – $ 10 CAD 
326. Миле Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ 
327. Бранка К. /Р. Српска/ – 10 КМ 
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328. Анонимно /Канада/ – 50 € 
(за Косово и Метохију) 

329. Никола и Евангелина М. /Србија/ – 50 
€ 

330. Анонимно /Немачка/ – 30 € 
331. Анонимно /Немачка/ – 30 € 
332. Бранко С. /Р. Српска/ – 10 € 
333. Саша Т. /Аустрија/ – 50 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
334. Лепојка Ш. /САД/ – 50 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
335. Д. Томић /В. Британија/ – 50 € 
336. Анонимно /Словенија/ – 10 € 
337. Анонимно /Канада/ – 100 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
338. Анонимно /Аустралија/ – 30 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
339. Charles Cather /САД/ – 106 € 

(за Косово и Метохију) 
340. Зоран К. /Швајцарска/ – 30 € 
341. Анонимно /Катар/ – 50 € 
342. Анонимно /Холандија/ – 20 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
343. Анонимно /Немачка/ – 20 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
344. Анонимно /Канада/ – 50 € 
345. Анонимно /САД/ – 15 € 
346. Жељка В. /САД/ – 50 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
347. Бојан Н. /Аустрија/ – 30 € 

(за Станишиће из Милића) 
348. Анонимно /Норвешка/ – 50 € 
349. Иван П. /Немачка/ – 30 € 
350. Аљоша К. /Р. Српска/ – 15 € 
351. Nemesis Protection /Србија/ – 10 € 
352. Маријана К. /Аустрија/ – 20 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
353. Душан Г. /УАЕ/ – 11 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
354. Ана П. /Аустрија/ – 5 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
355. Милован М. /Аустралија/ – 10 € 
356. Жарко Ш. /Швајцарска/ – 50 € 
357. Милош С. /САД/ – 10 € 

358. Квиз из блока у Грацу /Аустрији/ – 
624 € 
(Тројка из блока) 

359. Душан С. /Шведска/ – 200 SEK 
360. Кристина и Јово /Шведска/ – 200 SEK 
361. Ранко Ђ. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
362. Стеван М. /Шведска/ – 100 SEK 
363. Ненад А. /Шведска/ – 1.000 SEK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
364. Славко М. /Шведска/ – 100 SEK 
365. Далиборка С. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
366. Снежана П. /Шведска/ – 100 SEK 
367. Јелена Л. /Шведска/ – 300 SEK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
368. Драган М. /Шведска/ – 50 SEK 
369. Владо С. /Шведска/ – 100 SEK 
370. Мирјана Р. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
371. Ненад В. /Шведска/ – 50 SEK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
372. Небојша Л. /Шведска/ – 100 SEK 
373. Јована М. /Шведска/ – 100 SEK 
374. Милош Ј. /Шведска/ – 100 SEK 
375. Тања Н. /Шведска/ – 100 SEK 
376. Анонимно /Шведска/ – 100 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
377. Милан А. /Шведска/ – 100 SEK 
378. Inge V. /Шведска/ – 100 SEK 
379. Горан М. /Шведска/ – 50 SEK 
380. Sadeta K. /Шведска/ – 150 SEK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
381. Дијана И. /Шведска/ – 50 SEK 
382. Јелка К. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
383. Петар М. /Шведска/ – 50 SEK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
384. Марија В. /Шведска/ – 100 SEK 
385. Драгана М. /Шведска/ – 50 SEK 
386. Весна Ц. /Шведска/ – 100 SEK 
387. Горан П. /Шведска/ – 100 SEK 
388. Јовица Б. /Шведска/ – 50 SEK 
389. Ивана Д. /Шведска/ – 50 SEK 
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390. Душан Б. /Шведска/ – 100 SEK 
391. Милан М. /Шведска/ – 250 SEK 
392. Никола В. /Шведска/ – 100 SEK 
393. Биљана Ц. /Шведска/ – 100 SEK 
394. Емил Е. /Шведска/ – 50 SEK 
395. Предраг Т. /Шведска/ – 200 SEK 
396. Драгана С. /Шведска/ – 200 SEK 
397. Дане Г. /Шведска/ – 50 SEK 
398. Игор Т. /Шведска/ – 100 SEK 
399. Маријана Р. /Шведска/ – 50 SEK 
400. Марија Р. /Шведска/ – 100 SEK 
401. Раденка Б. /Шведска/ – 50 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
402. Danmak /Шведска/ – 50 SEK 
403. Душан Ф. /Шведска/ – 1.000 SEK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
404. Гојко П. /Шведска/ – 100 SEK 
405. Џенита П. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
406. Кристина С. /Шведска/ – 100 SEK 
407. Сузана П. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
408. Радмила Живковић /Канада/ – $ 25 

CAD 
409. Младен Латиновић /Канада/ – $ 35 

CAD 
410. Милош Цојановић /Канада/ – $ 60 

CAD 
411. Јован Б. /САД/ – $ 15 
412. Милан З. /САД/ – $ 25 
413. Анонимно /САД/ – $ 20 
414. Немања С. /САД/ – 50 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
415. Ружица Ч. /САД/ – $ 25 
416. Дарко П. /САД/ – $ 25 
417. Весна К. /САД/ – $ 25 
418. Милан Р. /САД/ – $ 60 
419. Владислав Т. /САД/ – $ 75 
420. Хелена У. /Канада/ – $ 15 
421. Парфимерија Бамбино/Србија/-20.000 

дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

422. ЈП Пословни центар Раковица 
/Србија/ – 50.000 дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

423. Спортска кладионица Milenium-
Панчево 
/Србија/ – 8.410 дин. 

424. Ђукић ресторан /Србија/ – 10.000 дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

425. Маркет Сјај 2 /Србија/ – 19.000 дин. 
(Тројка из блока Лозница) 

426. С Маркет /Србија/ – 10.000 дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

427. Monza Racing caffe /Србија/ – 7.000 
дин. 
(Тројка из блока 30. блок) 

428. Горан М. /Србија/ – 1.000 дин. 
429. Мирјана М. /Србија/ – 5.000 дин. 

430. Балон за фудбал Маестро 
/Србија/ – 7.000 дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

431. Момчило Т. /Србија/ – 1.000 дин. 
432. Небојша С. /Србија/ – 2.500 дин. 
433. Анонимно /Србија/ – 3.300 дин. 
434. Саша Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
435. Вера Ђ. /Србија/ – 1.000 дин. 
436. Драган Н. /Србија/ – 1.300 дин. 
437. Жељко Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
438. Стево М. /Србија/ – 1.000 дин. 
439. Јована Ч. /Србија/ – 1.000 дин. 
440. Ведран Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
441. Марија М. /Србија/ – 3.000 дин. 
442. Дара Ђ. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
443. Предраг Г. /Србија/ – 500 дин. 
444. Љиљана В. /Србија/ – 500 дин. 
445. Данило М. /Србија/ – 100 дин. 
446. Милош С. /Србија/ – 200 дин. 
447. Лазар К. /Србија/ – 500 дин. 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
448. Бранислав К. /Србија/ – 300 дин. 
449. Бојана В. /Србија/ – 400 дин. 
450. Милан Т. /Србија/ – 500 дин. 
451. Бојана В. /Србија/ – 100 дин. 
452. Јелена Е. /Србија/ – 14.000 дин. 
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453. Servis mobilnih telefona PAVA 
/Србија/ – 7.000 дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

454. Ђ.Т. /Србија/ – 50.000 дин. 
455. Милорад П. /Србија/ – 5.000 дин. 
456. Снежана М. /Србија/ – 2.000 дин. 
457. Александар Ђ. /Србија/ – 500 дин. 
458. Срђан Т. /Катар/ – 50 € 
459. Пекара Синђелић /Србија/ – 10.000 

дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

460. Salkom /Србија/ – 20.000 дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

461. Guma-belt /Србија/ – 30.000 дин. 
(Тројка из блока Нови Сад) 

462. Мењачница Шилинг /Србија/ – 10.000 
дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

463. Pejkom /Србија/ – 10.000 дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

464. Јован Р. /Србија/ – 3.500 дин. 
(за Филимоновиће код Обреновца) 

465. Милена А. /Србија/ – 2.000 дин. 
(за Филимоновиће код Обреновца) 

466. Ненад М. /Србија/ – 1.000 дин. 
467. Марко Ј. /Србија/ – 1.000 дин. 
468. Цвећара Чичак /Србија/ – 3.500 дин. 

(Тројка из блока Миљаковац) 
469. Александар Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
470. Драган Б. /Србија/ – 500 дин. 

471. Унија студената ФОН-а 
/Србија/ – 102.020 дин. 

472. СТР Михајловић /Србија/ – 5.500 дин. 
473. Апотека Јања /Србија/ – 14.880 дин. 
474. Кафе бар Центар/Србија/ – 3.020 дин. 

475. Пикадо из блока у Бачу 
/Србија/ – 22.200 дин. 
(Тројка из блока) 

476. СУР Сидро /Србија/ – 4.720 дин. 
477. Rob Roy bar/Србија/ – 5.720 дин.+150 

RUB 
478. Стеле /Србија/ – 8.000 дин. 

(Тројка из блока 30. блок) 

479. Штрућко /Србија/ – 14.000 дин. 
(Тројка из блока 30. блок) 

480. Јован Р. /Србија/ – 22 € 
481. Мирослав К. /Р. Српска/ – 20 КМ 

(за Станишиће из Милића) 
482. Мирослав К. /Р. Српска/ – 20 КМ 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
483. Игор Г. /Р. Српска/ – 50 КМ 
484. Станиша С. /Р. Српска/ – 100 КМ 
485. Глигић /Р. Српска/ – 100 КМ 

(Тројка из блока Градишка) 

486. ХТ Еронет – ПОЗОВИ 17763 
/Р. Српска/ – 207 КМ 

487. МТел- ПОЗОВИ 17763 
/Р. Српска/ – 2436,64 КМ 

488. Драгана Р. /Р. Српска/ – 10 КМ 
(за Филимоновиће код Обреновца) 

489. Туцијада из блока у Власеници 
/Р. Српска/ – 74 КМ 
(Тројка из блока) 

490. R.V. Kont /Р. Српска/ – 200 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

491. Стони тенис из блока у Власеници 
/Р. Српска/ – 278 КМ 
(Тројка из блока) 

492. Ненад Ф. /Р. Српска/ – 40 КМ 
493. Самарџија /Р. Српска/ – 100 КМ 

(Тројка из блока Градишка) 
494. Анонимно /Канада/ – 10 € 

(за Крајину) 
495. Анонимно /Србија/ – 40 € 
496. Анонимно /Србија/ – 65 € 
497. Мирољуб М. /Аустралија/ – 50 € 

(за Крајину) 
498. Мирољуб М. /Аустралија/ – 50 € 

(за Црну Гору) 
499. Мирољуб М. /Аустралија/ – 50 € 

(за Косово и Метохију) 
500. Мирољуб М. /Аустралија/ – 50 € 

(за Републику Српску) 
501. Марко Ђ. /Аустрија/ – 100 € 

(за Косово и Метохију) 
502. Мирољуб М. /Аустралија/ – 50 € 

(за Крајину) 

Списак СЗС 

донатора 



 
 
 

Месечни извештај за мај  2019.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 93 

 

503. Срђан К. /Р. Српска/ – 15 € 
(за Филимоновиће код Обреновца) 

504. Породица Стојић /Аустралија/ – 30 € 
505. Славица Ш. /Аустралија/ – 30 € 
506. Сузана Г. /Аустрија/ – 50 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
507. Милица Ц. /Аустрија/ – 10 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
508. Милан Б. /Аустрија/ – 20 € 
509. Остоја Т. /Аустрија/ – 10 € 
510. Пражанин /Аустрија/ – 10 € 
511. Бојана С. /Аустрија/ – 15 € 

512. Туцијада из блока у Љубљани 
/Словенија/ – 190 € 
(Тројка из блока) 

513. Б.С. /Аустрија/ – 20 € 
(Тројка из блока Грац) 

514. Б.С. /Аустрија/ – 30 € 
(Тројка из блока Грац) 

515. Милован 99 /Швајцарска/ – 40 CHF 
516. Божица М. /Швајцарска/ – 5 CHF 
517. М.К. /Швајцарска/ – 50 CHF 
518. Тадислав П. /Немачка/ – 10 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 

519. ПОШАЉИ SZS на 81190 
/Немачка/ – 262,24 € 

520. Слава Св. Василије Осторшки у 
Берлину /Немачка/ – 73 € 

521. Горан А. /Немачка/ – 35 € 
(за Косово и Метохију) 

522. Делије Штутгарт /Немачка/ – 50 € 
523. Синиша С. /Немачка/ – 20 € 
524. Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ – 

20 € 
525. Марко Ј. /Немачка/ – 50 € 
526. Бранка Г. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
527. Иван С. /Шведска/ – 50 SEK 
528. Жељка Т. /Шведска/ – 100 SEK 
529. Владимир М. /Шведска/ – 100 SEK 
530. Гордана М. /Шведска/ – 100 SEK 
531. Немања А. /Шведска/ – 100 SEK 
532. Вера С. /Шведска/ – 50 SEK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 

533. Томислав Ц. /Норвешка/ – 100 NOK 
534. Саша М. /Норвешка/ – 300 NOK 
535. Ведрана Ј.С. /Норвешка/ – 200 NOK 
536. Драган П. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
537. Данка В. /Норвешка/ – 100 NOK 
538. Здравко Ж. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
539. Славица Д. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
540. Павле П. /Норвешка/ – 50 NOK 
541. Сања Б. /Норвешка/ – 200 NOK 
542. Весна П. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
543. Данка М.Д. /Норвешка/ – 200 NOK 
544. Лазар И. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
545. Жарко П. /Норвешка/ – 200 NOK 
546. Биљана Ђ. /Норвешка/ – 500 NOK 
547. Ранко М. /САД/ – $ 50 
548. Матеја и Филип С. /САД/ – $ 15 
549. Срђан К. /САД/ – $ 25 
550. Nellie B. /САД/ – $ 50 
551. Јелена Н. – $ 20 
552. Славица С. /САД/ – $ 25 
553. Данијел П. /САД/ – $ 25 
554. Милан Д. /САД/ – $ 25 
555. Марко П. /САД/ – $ 20 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
556. Зоран Рњак /Канада/ – $ 100 CAD 

(Палачинка журка у Мисисаги) 
557. Милош Костић /Канада/ – $ 500 CAD 

(Палачинка журка у Мисисаги) 
558. Радоје Илић /Канада/ – $ 100 CAD 

(Палачинка журка у Мисисаги) 
559. Brian Mitchell /Канада/ – $ 100 CAD 

(Палачинка журка у Мисисаги) 
560. Слободанка и Ђорђо Васић /Канада/ – 

$ 30 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

561. Анонимно /Канада/ – $ 40 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

562. Бојан Јокић /Канада/ – $ 50 CAD 
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563. Венчање Бојана и Стефаније 
Ратковић 
/Канада/ – $ 300 CAD 

564. Олга Лукић /Канада/ – $ 50,74 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

565. Драган Вујић /Канада/ – $ 35 CAD 
566. Недо Кубура /Канада/ – $ 50 CAD 

(Палачинка журка у Мисисаги) 
567. Снежана и Срето Петрић /Канада/ – $ 

20 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

568. Мира и Александар Бркић /Канада/ – 
$ 50 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

569. Драгица и Владо Шобот /Канада/ – $ 
50 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

570. Катарина Лукић /Канада/ – $ 20 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

571. Мира и Светозар Кесер /Канада/ – $ 
50 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

572. Дана и Игор Мрваљевић /Канада/ – $ 
100 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

573. Живојин Миловановић /Канада/ – $ 
100 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

574. Нада Лукић /Канада/ – $ 40 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

575. Бранислав Живановић /Канада/ – $ 
100 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

576. Радмила и Богдан Пјанић /Канада/ – $ 
100 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

577. Милан Азањац /Канада/ – $ 40 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

578. Душанка и Спиро Шукара /Канада/ – 
$ 20 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

579. Драгица Грубић /Канада/ – $ 20 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

580. Маријана Баук /Канада/ – $ 20 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

581. Добрила и Александар Каменов 
/Канада/ – $ 50 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

582. Aleksandra & Tony Gallippi /Канада/ – 
$ 80 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

583. Dana & Brian Mitchell /Канада/ – $ 500 
CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

584. Гордана и Добрица Иваковић 
/Канада/ – $ 50 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

585. Сенка и Ристо Росуљаш /Канада/ – $ 
50 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

586. Ана Колак /Канада/ – $ 100 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

587. Нада и Никола Тијанић /Канада/ – $ 
200 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

588. Stevie & Georgie Pejić /Канада/ – $ 50 
CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

589. Delemere Contracting Group INC 
/Канада/ – $ 500 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

590. Весна и Васиљ Петровић /Канада/ – $ 
40 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

591. Палачинка журка у Мисисаги 
/Канада/ – $ 4.150,75 CAD 
(донаторска кутија на догађају) 

592. Ђорђе Јовановић /Канада/ – $ 50 CAD 
(слава породице Вуковић) 

593. Сања и Саша Џекић /Канада/ – $ 50 
CAD 
(слава породице Вуковић) 

594. Радомир Нишавић /Канада/ – $ 100 
CAD 
(слава породице Вуковић) 
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595. Зорица Бошњаковић /Канада/ – $ 100 
CAD 
(слава породице Вуковић) 

596. Бранислав Јекић /Канада/ – $ 50 CAD 
(слава породице Вуковић) 

597. Биљана и Ненад Лазовић /Канада/ – $ 
80 CAD 
(слава породице Вуковић) 

598. Горан Ћурчић /Канада/ – $ 50 CAD 
(слава породице Вуковић) 

599. Борка и Боби Вуковић /Канада/ – $ 95 
CAD 
(слава породице Вуковић) 

600. Винка и Војин Миросављевић 
/Канада/ – $ 50 CAD 
(Палачинка журка у Мисисаги) 

601. Дејан Б. /Србија/ – 12.000 дин. 
(донаторско вече за Савиће са КиМ) 

602. Queens garden /Србија/ – 12.000 дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

603. Месара Ђерић /Србија/ – 10.000 дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

604. Мењачница Александар /Србија/ – 
10.000 дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

605. Милан Т. /Србија/ – 10.000 дин. 
606. Mis art /Србија/ – 7.000 дин. 
607. Александра С. /Србија/ – 5.000 дин. 
608. Трифун Т. /Србија/ – 1.000 дин. 
609. Анонимно /Србија/ – 500 дин. 
610. Antic’s Pizzeria /Р. Српска/ – 100 КМ 

(Тројка из блока Градишка) 
611. Анонимно /САД/ – 50 € 
612. Дарија Ћ. /Канада/ – 50 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
613. Анонимно /Аустралија/ – 10 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
614. Слађана Р. /Србија/ – 10 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
615. Драган М. /Аустралија/ – 10 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
616. Анонимно /Србија/ – 30 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 

617. Саво А. /Србија/ – 15 € 
(за Станишиће из Милића) 

618. Марко А. /Србија/ – 2 € 
619. Дражен П. /Аустрија/ – 30 € 

(Тројка из блока Грац) 

620. Библиотека из блока у Словенији 
/Словенија/ – 100 € 
(Тројка из блока) 

621. Данијела М. /Немачка/ – 10 € 
622. Дружење из блока у Ахену /Немачка/ 

– 2.635 € 
(за Станишиће из Милића) 

623. Бобан П. /Шведска/ – 300 SEK 
(за Филимоновиће код Обреновца) 

624. Горан Ћ. /Шведска/ – 200 SEK 
625. Стефан Ж. /Србија/ – $ 50 
626. Михајло С. /САД/ – $ 20 
627. Андреа Ч. /САД/ – $ 50 
628. Пекара Код Жике /Србија/ – 30.000 

дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

629. Ауто сервис Панта /Србија/ – 10.000 
дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

630. Данијела М. /Србија/ – 22.660 дин. 
631. Тениски клуб Газела /Србија/ – 20.000 

дин. 
(Тројка из блока 30. блок) 

632. Роштиљ код Мишка /Србија/ – 7.000 
дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

633. Фризерски салон Фризерај 
/Србија/ – 7.000 дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

634. Ауто школа Бане /Србија/ – 20.000 
дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

635. Банбус /Србија/ – 10.000 дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

636. Miša-Jell /Србија/ – 20.000 дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

637. Љубомир С. /Србија/ – 1.000 дин. 
638. Горан Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
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639. Анонимно /Србија/ – 10.000 дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

640. Air Soft /Србија/ – 10.000 дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

641. Тројка из блока у Обреновцу 
/Србија/ – 56.790 дин. + 20 € 

642. Албијана П. /САД/ – 300 € 
643. Александар И. /Канада/ – 100 € 
644. Александар И. /Канада/ – 200 € 
645. Срби из Пољске /Пољска/ – 110 € 
646. Милош Ш. /Црна Гора/ – 20 € 
647. Борис К. /Црна Гора/ – 100 € 

648. БХ Телеком-ПОЗОВИ 17763 
/Р. Српска/ – 8 КМ 

649. Бањалучки сплав /Р. Српска/ – 100 
КМ 
(Тројка из блока Бањалука) 

650. Хотел Хајдучке воде /Р. Српска/ – 120 
КМ 
(Тројка из блока Теслић) 

651. Предваскршња акција у Козарској 
Дубици /Р. Српска/ – 235,15 КМ 
(Тројка из блока Козарска Дубица) 

652. Хуманитарни концерта за Косово и 
Метохију у Приједору 
/Р. Српска/ – 2.667,65 КМ 
(Тројка из блока Приједор) 

653. Пикадо и роштиљ из блока у 
Бањалуци 
/Р. Српска/ – 821 КМ 
(Тројка из блока Бањалука) 

654. Сони из блока у Бањалуци 
/Р. Српска/ – 355 КМ 
(Тројка из блока Бањалука) 

655. Радмила Б. /Р. Српска/ – 20 КМ 
656. Тихомир В. /Немачка/ – 30 € 

(за Павићевиће из Даниловграда) 
657. Анонимно /Русија/ – 15 € 
658. Анонимно /Аустрија/ – 30 € 
659. Јован М. /Србија/ – 10 € 
660. Анонимно /Канада/ – 50 € 
661. Анонимно /Србија/ – 30 € 
662. Александра и Бранко Б. /Словенија/ – 

10 € 

663. Ведран К. /Аустрија/ – 10 € 
664. Татјана М. /Немачка/ – 20 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
665. Анонимно /САД/ – 20 € 
666. Били Питон /Шпанија/ – 50 € 
667. Миливоје М. /Швајцарска/ – 100 € 
668. Татјана М. /САД/ – 10 € 
669. Радован А. /Немачка/ – 10 € 
670. Миланка С. /Француска/ – 100 € 
671. Милица Ј. – 10 € 
672. Анонимно /В. Британија/ – 70 € 
673. Бранко и Даница /Аустрија/ – 25 € 

(за Станишиће из Милића) 
674. ElektroLife AG /Швајцарска/ – 2.000 

CHF 
(Тројка из блока Цирих) 

675. Немања Р. /Немачка/ – 20 € 
676. Драган З. /Немачка/ – 10 € 
677. Дејан и Славица Б. /Немачка/ – 15 € 
678. Јована Ј.Ј. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
679. Драгана В. /Шведска/ – 50 SEK 
680. Марија М. /Шведска/ – 100 SEK 
681. Филип К. /Шведска/ – 50 SEK 

(Тројка из блока Линћепинг) 
682. К.К. /Шведска/ – 100 SEK 

(Тројка из блока Линћепинг) 
683. Немања М. /Шведска/ – 50 SEK 

(Тројка из блока Линћепинг) 
684. Срђан Л. /Шведска/ – 100 SEK 

(Тројка из блока Линћепинг) 
685. Ања К. /Шведска/ – 50 SEK 

(Тројка из блока Линћепинг) 
686. Ђорђе П. /Шведска/ – 100 SEK 

(Тројка из блока Линћепинг) 
687. Данијел М. /Шведска/ – 50 SEK 

(Тројка из блока Линћепинг) 
688. Lukas S. /Шведска/ – 100 SEK 

(Тројка из блока Линћепинг) 
689. Лука М. /Шведска/ – 150 SEK 

(Тројка из блока Линћепинг) 
690. Никола Ж. /Шведска/ – 50 SEK 

(Тројка из блока Линћепинг) 

Списак СЗС 

донатора 



 
 
 

Месечни извештај за мај  2019.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 97 

 

691. Немања А. /Шведска/ – 50 SEK 
(Тројка из блока Линћепинг) 

692. Алекса Н. /Шведска/ – 50 SEK 
(Тројка из блока Линћепинг) 

693. Никола Б. /Шведска/ – 50 SEK 
(Тројка из блока Линћепинг) 

694. Никола М. /Шведска/ – 50 SEK 
(Тројка из блока Линћепинг) 

695. Александар Ш. /Шведска/ – 50 SEK 
(Тројка из блока Линћепинг) 

696. Ивана М. /Шведска/ – 50 SEK 
(Тројка из блока Линћепинг) 

697. Александар Ш. /Шведска/ – 50 SEK 
(Тројка из блока Линћепинг) 

698. Марко М. /Шведска/ – 50 SEK 
(Тројка из блока Линћепинг) 

699. Јаца П. /Шведска/ – 100 SEK 
(Тројка из блока Линћепинг) 

700. Милан Д. /САД/ – $ 10 
701. Protecta El. Services /Аустралија/ – 15 € 
702. Божидар К. /САД/ – $ 100 
703. Александар Д. /САД/ – $ 50 
704. Драгомир С. /Канада/ – $ 50 
705. Vuyas /САД/ – $ 15 
706. Немања К. /САД/ – $ 50 
707. Анонимно /САД/ – $ 25 
708. Владимир М. /САД/ – $ 25 
709. Стефан Ђ. /Србија/ – 14.040 дин. 
710. Кућа кобасица /Србија/ – 20.000 дин. 

(Тројка из блока Нови Сад) 
711. Claris plus /Србија/ – 10.000 дин. 

(Тројка из блока Нови Сад) 
712. Никола В. /Србија/ – 2.000 дин. 

(Тројка из блока) 
713. Унипромет /Србија/ – 10.000 дин. 

(Тројка из блока Чачак) 
714. Марија С. /Србија/ – 2.000 дин. 
715. Марија Т.Л. /Србија/ – 2.000 дин. 
716. Момчило Ш. /Србија/ – 1.000 дин. 
717. Биљана Ш. /Србија/ – 4.000 дин. 

(за Попадиће из Нове Вароши) 
718. Ана Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
719. Жељко Н. /Србија/ – 1.000 дин. 
720. Анка В. /Србија/ – 500 дин. 

721. Велибор Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
722. Немања Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
723. Горан Ш. /Србија/ – 300 дин. 
724. Sims-Mont /Србија/ – 7.000 дин. 

(Тројка из блока Нови Сад) 

725. European esthetic academy 
/Србија/ – 60.000 дин. 
(Тројка из блока-Кош за срећу) 

726. Факултет за примењену екологију  
Футура /Србија/ – 15.000 дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

727. Energoglobal /Србија/ – 10.000 дин. 
(Тројка из блока Нови Сад) 

728. Марија Н. /Србија/ – 12.000 дин. 
(донаторско вече за Савиће са КиМ) 

729. TFT Termo-frigo-tehnika 
/Србија/ – 20.000 дин. 
(донаторско вече за Савиће са КиМ) 

730. Марко Р. /Србија/ – 7.000 дин. 
(Тројка из блока 30. блок) 

731. Дунав осигурање /Србија/ – 50.000 
дин. 
(Тројка из блока Обреновац) 

732. Ресторан Катун /Србија/ – 7.000 дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

733. Наталија П. /Србија/ – 6.000 дин. 
734. Милорад Л. /Србија/ – 1.200 дин. 
735. Радмила Л. /Србија/ – 1.000 дин. 
736. Немања М. /Србија/ – 1.000 дин. 
737. Роштиљ код Марета 1 /Србија/ – 2.210 

дин. 
738. Пекара Гак Коњарник/Србија/ – 2.200 

дин. 
739. Кафана Код Ћолета /Србија/ – 20.000 

дин. 

740. Пикадо из блока у Футогу 
/Србија/ – 15.570 дин. 
(Тројка из блока) 

741. Паб квиз у Спорт бару 22 
/Србија/ – 15.440 дин. 

742. Марко Р. /Р. Српска/ – 10 КМ 
(за развој и јачање СЗС 
организације) 

743. Сања В. /Р. Српска/ – 10 КМ 

Списак СЗС 
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744. Немања Д. /Р. Српска/ – 20 КМ 
745. Илија Т. /Р. Српска/ – 50 КМ 
746. Дејанац промет /Р. Српска/ – 100 КМ 

(Тројка из блока Градишка) 
747. Братија из Теслића /Р. Српска/ – 

316,80 КМ 
(Тројка из блока Теслић) 

748. Манастир Клисина /Р. Српска/ – 
585,20 КМ 
(Тројка из блока Приједор) 

749. Журка из блока у Добоју 
/Р. Српска/ – 612,85 КМ 
(Тројка из блока) 

750. Зборник Аманет /Р. Српска/ – 40 КМ 
(Тројка из блока Теслић) 

751. Анонимно /Словенија/ – 10 € 
752. Лазар Т. /Канада/ – 50 € 
753. Иван В. /Србија/ – 10 € 
754. Анонимно /Аустралија/ – 50 € 

(за Станишиће из Милића) 
755. Анонимно /Аустралија/ – 100 € 

(за Косово и Метохију) 
756. Анонимно /Аустралија/ – 50 € 

(за Крајину) 
757. Марко Т. /ЈАР/ – 100 € 
758. Н. Софронић /Италија/ – 100 € 
759. Balkan Ethno /Р. Српска/ – 10 € 
760. Александар С. /Данска/ – 50 € 
761. Небојша К. /Холандија/ – 100 € 
762. Стефан Н. /Аустрија/ – 20 € 
763. Анонимно /Аустрија/ – 10 € 

(Тројка из блока Грац) 
764. Дајана Ч. /Аустрија/ – 10 € 

(Тројка из блока Грац) 
765. Дарко С. /Аустрија/ – 30 € 
766. Јован С. /Немачка/ – 40 € 

767. Job Factory Personalservice Gmbh 
/Аустрија/ – 100 € 
(Тројка из блока Линц) 

768. Живко Ђ. /Швајцарска/ – 20 CHF 
769. Дејан С. /Немачка/ – 50 € 
770. Стеван П. /Немачка/ – 60 € 
771. Весна Ц. /Шведска/ – 100 SEK 
772. Љубомир Ж. /Шведска/ – 100 SEK 

773. Hossfs /Шведска/ – 100 SEK 
774. Лепосава Р. /Шведска/ – 100 SEK 

775. Тројка из блока Линћепинг 
/Шведска/ – 650 SEK 
(Тројка из блока Линћепинг) 

776. Далибор Карабатак /Канада/ – $ 50 
CAD 

777. Пријатељи за славу породице 
Карамарковић /Канада/ – $ 750 CAD 
(за Станишиће из Милића) 

778. Матеја Б. /САД/ – $ 50 
779. Никола О. /САД/ – $ 15 
780. Никола М. /САД/ – $ 25 
781. Бојан Р. /Норвешка/ – 300 NOK 
782. Слободан Н. /Норвешка/ – 100 NOK 
783. Василија Г. /Норвешка/ – 50 NOK 
784. Бранкица Ц. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
785. Марко Г. /Норвешка/ – 150 NOK 
786. Марина П. /Норвешка/ – 50 NOK 
787. Милица Р. /Норвешка/ – 50 NOK 
788. Мирјана А.С. /Норвешка/ – 300 NOK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
789. Новица М. /Норвешка/ – 100 NOK 
790. Александар П. /Норвешка/ – 200 NOK 
791. Јелена В.С. /Норвешка/ – 500 NOK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
792. Далибор Р. /Норвешка/ – 500 NOK 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
793. СЗТР  Стар плус мм /Србија/ – 10.000 

дин. 
794. Војин М. /Србија/ – 1.200 дин. 
795. Месара Деда Пеле /Србија/ – 15.000 

дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

796. Петар Б. /Србија/ – 2.000 дин. 
797. Анонимно /Србија/ – 3.600 дин. 
798. Вила Ружин дом /Србија/ – 7.000 дин. 

(Тројка из блока Миљаковац) 
799. Drama Queen /Србија/ – 7.000 дин. 

(Тројка из блока Нови Сад) 
800. Ђорђе С. /Србија/ – 1.000 дин. 
801. Борис И. /Србија/ – 1.000 дин. 
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802. Pevialte /Србија/ – 50.000 дин. 
(Тројка из блока Нови Сад) 

803. Umbrella restoran & pizza bar 
/Србија/ – 10.000 дин. 
(Тројка из блока 30. блок) 

804. Сплав-кафана Узбуна 
/Србија/ – 10.000 дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

805. Теко лифтови /Србија/ – 12.500 дин. 
(Тројка из блока Калемегдан) 

806. Теленор-ПОШАЉИ СМС НА 7763 
/Србија/ – 89.527 дин. 

807. Амбар /Србија/ – 7.000 дин. 
(Тројка из блока Нови Сад) 

808. Дејан М. /Србија/ – 5.000 дин. 
809. Филип Г. /Србија/ – 2.000 дин. 
810. Владимир Б. /Србија/ – 1.200 дин. 
811. Марија К. /Србија/ – 500 дин. 
812. Марија Р. /Србија/ – 500 дин. 

813. Журка из блока у пивници Beertija 
/Србија/ – 41.790 дин. + 25 € 
(Тројка из блока Миљаковац) 

814. Општина Раковица /Србија/ – 50.000 
дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

815. Влада Марсеј /Србија/ – 17.000 дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

816. Di Napoli – Pizzeria ristorantino 
/Србија/ – 5.000 дин. 
(Тројка из блока 30. блок) 

817. Dipol /Србија/ – 7.000 дин. 
(Тројка из блока 30. блок) 

818. Месара Деда Пеле /Србија/ – 4.840 
дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

819. Рохо бар /Србија/ – 6.900 дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

820. Пекара Чачанин /Србија/ – 7.980 дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

821. Ресторан Катун /Србија/ – 2.260 дин. 
(Тројка из блока Миљаковац) 

822. Кафе бар Марлборо Горњи 
Подградци /Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

823. Болница Градишка /Р. Српска/ – 200 
КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

824. Општина Пале /Р. Српска/ – 125 КМ 
825. Анонимно /Италија/ – 10 € 
826. Михаил К. /Русија/ – 10 € 

(за Крајину) 
827. Александар Г. /Канада/ – 70 € 
828. Ђорђе Ј. /Канада/ – 70 € 
829. Анонимно /Аустралија/ – 10 € 
830. Никола С. /Црна Гора/ – 10 € 
831. Мирослав И. /Немачка/ – 50 € 

(за Драгићевиће из Буђановаца) 
832. 30Hills /Србија/ – 55 € 

(Тројка из блока) 
833. Предраг Ћ. /Немачка/ – 5 € 
834. Милош Н. /Аустралија/ – 100 € 

835. Пикадо и свирка из блока у 
Линцу /Аустрија/ – 2.305 € 
(за Петровиће код Параћина) 
(Тројка из блока Линц) 

836. Vanessa G. /Швајцарска/ – 20 CHF 
837. Стојан Ј. /Швајцарска/ – 30 CHF 
838. Дејан И. /Швајцарска/ – 10 CHF 

839. MaxiM Hauswartung 
/Швајцарска/ – 501 CHF 
(Тројка из блока Цирих) 

840. Породица Андрић /Швајцарска/ – 50 
CHF 

841. Владимир Н. /Швајцарска/ – 5 CHF 
842. Новица В. /Швајцарска/ – 5 CHF 
843. Дијана Ј. /Швајцарска/ – 20 CHF 
844. Никола А. /Швајцарска/ – 10 CHF 
845. Марко А. /Швајцарска/ – 10 CHF 

846. Породице Марић и Зекић 
/Швајцарска/ – 20 CHF 

847. Огњен М. /Швајцарска/ – 20 CHF 
848. Предраг А. /Швајцарска/ – 5 CHF 
849. Милош Ј. /Швајцарска/ – 20 CHF 

850. Фамилија Милићевић 
/Швајцарска/ – 10 CHF 

851. Александар М. /Швајцарска/ – 25 CHF 
852. Ружица М. /Немачка/ – 100 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
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853. Драган В. /Немачка/ – 10 € 
854. Владан М. /Шведска/ – 400 SEK 
855. Немања Ф. /Шведска/ – 150 SEK 
856. Анонимно /Шведска/ – 500 SEK 
857. Миљан Д. /Шведска/ – 100 SEK 
858. Ана Р. /Шведска/ – 200 SEK 
859. Никола Д. /Норвешка/ – 201 NOK 

860. Canadian Online Giving 
/Канада/ – $ 115,22 CAD 

861. Марија Глишић /Канада/ – $ 50 CAD 
862. Лидија Боројевић /Канада/ – $ 20 CAD 
863. Олга и Џон Лукић /Канада/ – $ 25 

CAD 
864. Младен Јокановић /Канада/ – $ 30 

CAD 
865. Милан Миличић /Канада/ – $ 20 CAD 
866. Бојан Ј. /САД/ – $ 25 
867. Срђан М. /САД/ – $ 25 
868. Анонимно /САД/ – $ 40 
869. Марија З. /САД/ – $ 5 
870. Benevity Giving Fund /САД/ – $ 200 
871. Весна С. П. /Немачка/ – 2.000 дин. 
872. Српко Прекодрински /Србија/ – 1.200 

дин. 
(за Драгићевиће из Буђановаца) 

873. Хемијска чистиона Bella ST /Србија/ – 
7.000 дин. 
(Тројка из блока Нови Сад) 

874. Tribex /Србија/ – 7.000 дин. 
(Тројка из блока Нови Сад) 

875. Недељко Б. /Србија/ – 7.000 дин. 
876. Ресторан Торник /Србија/ – 7.000 дин. 

(Тројка из блока 30. блок) 
877. Љубиша Л. /Србија/ – 5.000 дин. 
878. КБК Синђелић /Србија/ – 10.000 дин. 

(Тројка из блока Миљаковац) 
879. Kaldi /Србија/ – 15.000 дин. 

(Тројка из блока 30. блок) 
880. Србољуб Прекодрински /Србија/ – 

1.200 дин. 
(за Василијевиће из Раковице) 

881. Катарина М. /Србија/ – 1.000 дин. 
(за Крстиће из Бачке Паланке) 

882. Катарина Х. В. /Србија/ – 200 дин. 

883. Вујчић /Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

884. Дом здравља Свети Сава 
/Р. Српска/ – 200 КМ 
(Тројка из блока Теслић) 

885. Фабрика сточне хране Фармофит 
/Р. Српска/ – 300 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

886. Миленко Р. /Р. Српска/ – 10 КМ 
887. Далибор М. /Србија/ – 10 € 
888. Екатерина К. /Русија/ – 50 € 
889. Радомир Ј. /Србија/ – 10 € 
890. Анонимно /УАЕ/ – 50 € 
891. Златко К. /Аустралија/ – 15 € 
892. Катарина С. /САД/ – 50 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
893. Катарина С. /САД/ – 50 € 

(за Станишиће из Милића) 
894. Александар П. /Србија/ – 15 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
895. Анонимно /Црна Гора/ – 10 € 

(за Косово и Метохију) 
896. Анонимно /Белгија/ – 15 € 
897. Ненад и Наташа Д. /САД/ – 15 € 
898. Драгана Н. /Немачка/ – 50 € 
899. Милан М. /Хрватска/ – 10 € 
900. Мирко Ђ. /Немачка/ – 10 € 
901. Бојан Ш. /Аустралија/ – 17,67 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
902. Никола М. /Швајцарска/ – 20 CHF 

903. Intera Bodenbelaege Gmbh 
/Швајцарска/ – 501 CHF 
(Тројка из блока Цирих) 

904. Александар Р. /Швајцарска/ – 100 CHF 
905. Габријела С. /Швајцарска/ – 30 CHF 

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

907. Никола М. /Швајцарска/ – 30 CHF 
908. Будимир Ч. /Швајцарска/ – 15 CHF 
909. Остоја П. /Швајцарска/ – 5 CHF 
910. Здравка П. /Швајцарска/ – 5 CHF 
911. Соња Х. /Швајцарска/ – 20 CHF 
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912. Бувљак из блока у Бадену 
/Швајцарска/ – 160 CHF 
(Тројка из блока Цирих) 

913. Тројка из блока у Цириху 
/Швајцарска/ – 12.741,60 CHF 
(Тројка из блока) 

914. Дарко С. /Немачка/ – 25 € 

915. Алекса и Немања Пјанић 
/Канада/ – $ 30 CAD 

916. Саша С. /САД/ – $ 30 
917. Анкица Д. /САД/ – $ 25 
918. Филип С. /САД/ – $ 50 
919. PayPal Giving Fund /САД/ – $ 12,71 
920. Татјана П. /САД/ – $ 20 
921. Звонко И. /САД/ – $ 30 
922. Ненад М. /Шведска/ – 100 SEK 
923. Слободан Т. /Шведска/ – 100 SEK 
924. Биљана С. /Шведска/ – 150 SEK 
925. Лазар С. /Шведска/ – 300 SEK 
926. Драженко С. /Шведска/ – 500 SEK 
927. Срби у Шведској – забава /Шведска/ – 

3.300 SEK 
928. Милан Ц. /Шведска/ – 100 SEK 
929. Мирјана А. /Шведска/ – 500 SEK 
930. Ђорђе П. /Шведска/ – 50 SEK 
931. Срђан Л. /Шведска/ – 100 SEK 
932. Зоран М. /Шведска/ – 100 SEK 
933. Алма К. /Шведска/ – 100 SEK 
934. Бранислав В. /Шведска/ – 150 SEK 
935. Јелена К. М. /Шведска/ – 300 SEK 
936. Драгана Ј. /Шведска/ – 100 SEK 
937. Миодраг Ј. /Шведска/ – 100 SEK 
938. Слађан Р. /Шведска/ – 100 SEK 
939. Драгана М. /Шведска/ – 50 SEK 
940. Дејан В. /Шведска/ – 100 SEK 
941. Стево П. /Шведска/ – 100 SEK 
942. Мелита П. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
943. Владимир З. /Шведска/ – 50 SEK 
944. Биљана Н. /Шведска/ – 100 SEK 
945. Срђан Л. /Шведска/ – 100 SEK 
946. Миодраг Г. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
947. Нено С. /Шведска/ – 100 SEK 

948. Биљана П. /Шведска/ – 200 SEK 
949. Бранислав А. /Шведска/ – 100 SEK 
950. Слободанка Р. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
951. Лепосава Р. /Шведска/ – 100 SEK 
952. Петар Н. /Шведска/ – 100 SEK 
953. Оливера В. /Шведска/ – 100 SEK 
954. Снежана Е. /Шведска/ – 100 SEK 
955. Јелена Б. Г. /Шведска/ – 150 SEK 
956. Никола М. /Шведска/ – 100 SEK 
957. Мирјана У. /Шведска/ – 200 SEK 
958. Милица Б. /Шведска/ – 100 SEK 
959. Драган М. /Шведска/ – 100 SEK 
960. Анонимно /Шведска/ – 200 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
961. Зоран Д. /Шведска/ – 100 SEK 
962. Наташа Г. /Шведска/ – 100 SEK 
963. Зоран М. /Шведска/ – 100 SEK 
964. Драган Д. /Шведска/ – 100 SEK 
965. Ненад Ј. /Шведска/ – 100 SEK 
966. Ранко М. /Шведска/ – 100 SEK 
967. Марија Р. /Шведска/ – 100 SEK 
968. Душан Ф. /Шведска/ – 1.000 SEK 
969. Димитрије И. /Шведска/ – 200 SEK 
970. Горан Р. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
971. Срби за Србе Шведска /Шведска/ – 

200 SEK 
972. Дражен Е. /Шведска/ – 100 SEK 
973. Саша В. /Шведска/ – 200 SEK 
974. Мирко М. /Шведска/ – 100 SEK 
975. Снежана С. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
976. Жељка Т. /Шведска/ – 200 SEK 
977. Владимир А. /Шведска/ – 100 SEK 
978. Сунчица З. /Шведска/ – 50 SEK 
979. Срђан Л. /Шведска/ – 1.000 SEK 
980. СЗС Шведска /Шведска/ – 100 SEK 
981. Анђела и Николина /Шведска/ – 200 

SEK 
982. Снежана С. /Шведска/ – 200 SEK 
983. ПИП /Србија/ – 600.000 дин. 

(Тројка из блока Нови Сад) 
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984. Тројка из блока у Дохи 
/Катар/ – 2.750 QAR + 15 € 
(Тројка из блока) 

985. Lubi transport /Србија/ – 10.000 дин. 
(Тројка из блока Рума) 

986. Милица Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
987. Слађана М. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
988. Небојша Б. /Србија/ – 1.500 дин. 
989. Александар Г. /Србија/ – 10.000 дин. 
990. Васко Р. /Србија/ – 3.000 дин. 
991. Лазар М. /Србија/ – 3.000 дин. 
992. Марина Ј. /Србија/ – 2.000 дин. 
993. Драго М. /Србија/ – 1.000 дин. 
994. Дејан Ђ. /Србија/ – 624 дин. 
995. Јадранка Г. /Србија/ – 500 дин. 
996. Наташа М. /Србија/ – 200 дин. 
997. Михајло Ж. /Србија/ – 6.000 дин. 
998. Стефан С. /Србија/ – 320 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
999. Марија С. /Србија/ – 500 дин. 
1000. Никола Б. /Србија/ – 300 дин. 
1001. Јелена С. /Србија/ – 200 дин. 
1002. Анонимно /Србија/ – 1.200 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1003. Сузана В. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1004. Анонимно /Србија/ – 5.000 дин. 
1005. Маријан В. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1006. Милош И. /Србија/ – 1.000 дин. 
1007. Слободан М. /Србија/ – 877 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1008. Пиле и Прасе /Србија/ – 10.400 дин. 
1009. Константин К. /Србија/ – 1.000 дин. 
1010. Драгослав К. /Србија/ – 3.000 дин. 
1011. Маја С. /Србија/ – 500 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1012. Слободан Б. /Србија/ – 2.000 дин. 
1013. Ненад М. /Србија/ – 1.000 дин. 
1014. Александар Р. /Србија/ – 2.000 дин. 
1015. Младен М. /Србија/ – 5.000 дин. 
1016. Данило К. /Србија/ – 10.000 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 

1017. Данило Ј. /Србија/ – 200 дин. 
1018. Даница М. /Србија/ – 100 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1019. Александар Р. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1020. Љубомир С. /Србија/ – 1.000 дин. 
1021. Ивана П. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1022. Небојша О. /Србија/ – 500 дин. 
1023. Љиљана В. /Србија/ – 500 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1024. Мирјана Б. /Србија/ – 500 дин. 
1025. Ивана К. /Србија/ – 500 дин. 
1026. Okto bilijar pub /Србија/ – 7.000 дин. 

(Тројка из блока 30. блок) 
1027. Fortuna Caffe /Србија/ – 7.000 дин. 

(Тројка из блока 30. блок) 

1028. Тројка из блока на Миљаковцу 
/Србија/ – 66.660 дин. + 20 € + 10 MYR 
(Тројка из блока) 

1029. Тројка из блока у Новом Саду 
/Србија/ – 86.820 дин. + 20 € + 10 КМ 
(Тројка из блока) 

1030. Анонимно /Србија/ – 10 € 
1031. Маријана В. /Србија/ – $ 3 
1032. Маријана В. /Србија/ – $ 3 
1033. Јовица Ц. /Аустрија/ – 8 € 
1034. Лидија В. /Црна Гора/ – 10 € 
1035. Владимир П. /Црна Гора/ – 10 € 
1036. Милош С. /Р. Српска/ – 5 КМ 
1037. Зборник Аманет /Р. Српска/ – 5 КМ 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1038. Кафе и грил Пауза /Р. Српска/ – 50 

КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1039. Бетон /Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1040. Energy /Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1041. Гончин /Р. Српска/ – 200 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1042. Шпедиција Балкан /Р. Српска/ – 300 
КМ 
(Тројка из блока Градишка) 
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1043. Марко Б. /Р. Српска/ – 10 КМ 
1044. Маја П. /Р. Српска/ – 20 КМ 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1045. Дражан Г. /Р. Српска/ – 50 КМ 
1046. Пекара Жу жу /Р. Српска/ – 100 КМ 

(Тројка из блока Градишка) 
1047. Ресторан Стари храст /Р. Српска/ – 

100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1048. Мењачница Никола /Р. Српска/ – 100 
КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1049. Апотеке Еурофарм /Р. Српска/ – 120 
КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1050. Водовод Градишка /Р. Српска/ – 1.000 
КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1051. Кафе бар Пензија /Р. Српска/ – 100 
КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1052. Кафе бар Синдикат /Р. Српска/ – 100 
КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1053. Вујић транспорт /Р. Српска/ – 50 € 
(Тројка из блока Градишка) 

1054. SM chip tunning /Р. Српска/ – 250 € 
(Тројка из блока Градишка) 

1055. Гама реума /Р. Српска/ – 200 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1056. Далибор Алексић /Р. Српска/ – 100 
КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1057. Кафана Да ме није /Р. Српска/ – 100 
КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1058. Mobil shop Galaxy code /Р. Српска/ – 
100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1059. Кафе бар Фонтана /Р. Српска/ – 60 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1060. Анонимно /Р. Српска/ – 10 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1061. Месница Бајо /Р. Српска/ – 50 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1062. Породица Панић /Р. Српска/ – 100 € 
(Тројка из блока Градишка) 

1063. Породица Јеинић /Р. Српска/ – 50 € 
(Тројка из блока Градишка) 

1064. Породица Павловић /Р. Српска/ – 50 € 
(Тројка из блока Градишка) 

1065. Породица Мисимовић /Р. Српска/ – 
100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1066. Породица Пеуље /Р. Српска/ – 65 € 
(Тројка из блока Градишка) 

1067. Породица Мирјанић /Р. Српска/ – 65 € 
(Тројка из блока Градишка) 

1068. Породица Квргић /Р. Српска/ – 20 € 
(Тројка из блока Градишка) 

1069. Породица Шућур /Р. Српска/ – 30 € 
(Тројка из блока Градишка) 

1070. Ewes /Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1071. Кафе бар Инсомниа /Р. Српска/ – 100 
КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1072. MC Dandy /Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1073. Аутомеханичарска радња Салдум 
/Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1074. Наш кафић /Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1075. Виго Јасенице /Словенија/ – 250 € 
(Тројка из блока Градишка) 

1076. Анонимно /Словенија/ – 3 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1077. Анонимно /Црна Гора/ – 15 € 
1078. Соња Л. /Аустрија/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1079. Анонимно /Аустрија/ – 15 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1080. Радован В. /Аустрија/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1081. Катарина С. /САД/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
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1082. Анонимно /В. Британија/ – 10 € 
1083. Немања Р. /Италија/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1084. Анонимно /Катар/ – 30 € 
1085. Анонимно /Црна Гора/ – 15 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1086. Катарина С. /САД/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1087. Сара и Лара Ј. /Аустралија/ – 15 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1088. Индира М. /Данска/ – 15 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1089. Раде М. /Данска/ – 15 € 

(за Филимоновиће код Обреновца) 
1090. Анонимно /Белгија/ – 20 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1091. Милош И. /Хрватска/ – 100 € 
1092. Жељко Ц. /Србија/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1093. Тамара В. /В. Британија/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1094. Велемир Д. /Аустрија/ – 15 € 
1095. Иван Т. /Немачка/ – 100 € 
1096. Срђан Г. /Србија/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1097. Анонимно /Италија/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1098. Тамара Ј. /Канада/ – 15 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1099. Ана В. /Србија/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1100. Михаило Г. /Швајцарска/ – 100 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1101. Анонимно /Белгија/ – 15 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1102. Срђан Т. /Немачка/ – 10 € 

(за Косово и Метохију) 
1103. Анонимно /Словенија/ – 30 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1104. Анонимно /Аустрија/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1105. Анђела И. /Аустрија/ – 50 € 
1106. Ања К. /Канада/ – 100 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 

1107. Александра М. /Канада/ – 50 € 
1108. Анонимно /Холандија/ – 300 € 
1109. Косана М. /Холандија/ – 100 € 
1110. Анонимно /Аустрија/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1111. Анонимно /Холандија/ – 100 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1112. Анонимно /Србија/ – 10 € 
1113. Данка Т. /В. Британија/ – 15 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1114. Данка Т. /В. Британија/ – 15 € 

(за Станишиће из Милића) 
1115. Анонимно /Србија/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1116. Горан С. /Аустралија/ – 5 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1117. Анонимно /УАЕ/ – 100 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1118. Бојана Д. /Аустрија/ – 10 € 
1119. Ђуро Г. /Немачка/ – 10 € 
1120. Мира Ђ. /Аустрија/ – 5 € 
1121. Ђорђе П. – 20 € 
1122. Милица Т. /Немачка/ – 20 € 
1123. Милош С. – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1124. Спасоје С. /Аустрија/ – 10 € 
1125. Славко М. /Аустрија/ – 30 € 
1126. Бранислав Б. /Немачка/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1127. Гордана Т. – 20 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1128. Ана М. /Холандија/ – 25 € 
1129. Sim-Lab – 10 € 
1130. Бојан Ћ. /Аустрија/ – 15 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1131. Анонимно /Холандија/ – 15 € 
1132. Анонимно /Аустрија/ – 20 € 
1133. Филип Б. /Италија/ – 20 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1134. Шах из блока у Грацу /Аустрија/ – 84 

€ 
(Тројка из блока) 

1135. Michael D. /Аустрија/ – 15 € 
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1136. Урош К. /Аустрија/ – 30 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1137. Небојша Л. /Швајцарска/ – 30 CHF 
1138. Горица Ф. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1139. Дејан М. /Швајцарска/ – 5 CHF 
1140. Дејан Б. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1141. Слађана А. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1142. Дејан Н. /Швајцарска/ – 50 CHF 
1143. Лара М. /Швајцарска/ – 20 CHF 
1144. Зорица С. /Швајцарска/ – 5 CHF 
1145. Јовица Р. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1146. Далибор С. /Швајцарска/ – 30 CHF 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1147. М.П. /Швајцарска/ – 50 CHF 
1148. Урош М. /Швајцарска/ – 50 CHF 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1149. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ – 40 CHF 
1150. Братислав С. /Швајцарска/ – 5 CHF 
1151. Мара Ђ. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1152. Сергеј Ч. /Швајцарска/ – 20 CHF 
1153. Дарко Л. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1154. Милена Ј. /Немачка/ – 20 € 
1155. Дејан С. /Немачка/ – 5 € 
1156. Александар и Марија М. /Немачка/ – 

50 € 
1157. Стефан У. /Немачка/ – 30 € 
1158. В. Ђогатовић /Немачка/ – 20 € 
1159. Горан Б. /Немачка/ – 20 € 
1160. Породица Душанић /Немачка/ – 20 € 
1161. Станко В. /Немачка/ – 50 € 
1162. Вања Д. /Немачка/ – 20 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1163. Андреа Н. /Немачка/ – 10 € 
1164. Данијел П. /Немачка/ – 15 € 
1165. Дејан И. /Немачка/ – 10 € 
1166. Стефан В. /УАЕ/ – 1,29 € 
1167. Наташа П. /Немачка/ – 10 € 
1168. Дејан М. /Немачка/ – 5 € 
1169. Божидар Ј. /Немачка/ – 30 € 
1170. Дарио М. /Немачка/ – 10 € 
1171. Дејан Б. /Немачка/ – 20 € 
1172. Биљана Б. /Немачка/ – 20 € 
1173. Горан П. /Немачка/ – 30 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 

1174. Војин Ј. /Немачка/ – 20 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1175. Милош С. /Немачка/ – 20 € 
1176. Лука С. /Немачка/ – 10 € 
1177. Игор В. /Немачка/ – 20 € 
1178. Дејан С. /Немачка/ – 15 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1179. Горан Ћ. /Немачка/ – 100 € 
1180. Зорана П. /Немачка/ – 10 € 
1181. Милена Ђ. /Немачка/ – 50 € 
1182. Игор И. /Немачка/ – 20 € 
1183. Милан В. /Немачка/ – 20 € 
1184. Гордана С. /Данска/ – 400 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1185. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ – 255 

SEK 
1186. Иван Т. /Данска/ – 200 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1187. Јелена Г. /Шведска/ – 100 SEK 
1188. Драган М. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
1189. Јелена К. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
1190. Милица Н. /Шведска/ – 50 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1191. Julia S. /Шведска/ – 200 SEK 
1192. Александар С. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1193. Јулија М. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1194. Бобан П. /Шведска/ – 300 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1195. Драган М. /Шведска/ – 100 SEK 
1196. Сања К. /Шведска/ – 300 SEK 
1197. Андреја С. /Шведска/ – 100 SEK 
1198. Небојша Л. /Шведска/ – 100 SEK 
1199. Костадинчо К. /Шведска/ – 100 SEK 
1200. Жаклина М. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1201. Горан И. /Шведска/ – 100 SEK 
1202. Марија М. /Шведска/ – 100 SEK 
1203. Горан С. /Шведска/ – 300 SEK 
1204. Милена М. /Шведска/ – 500 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 

Списак СЗС 

донатора 



 
 
 

Месечни извештај за мај  2019.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 106 

 

1205. Милош М. /Шведска/ – 300 SEK 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1206. Владо Ј. /Шведска/ – 100 SEK 
1207. Александра Г. /Шведска/ – 100 SEK 
1208. Александар Б. /Шведска/ – 100 SEK 
1209. Данијел М. /Шведска/ – 1.535 SEK 
1210. Ђорђе Р. /Шведска/ – 100 SEK 
1211. Снежана Д. /Шведска/ – 100 SEK 
1212. Горан Ћ. /Шведска/ – 200 SEK 
1213. Снежана С. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1214. Радомир С. /Шведска/ – 200 SEK 
1215. Анђела и Николина /Шведска/ – 500 

SEK 
1216. Иван М. /Шведска/ – 200 SEK 
1217. Бојан Г. /Шведска/ – 500 SEK 
1218. Ненад Н. /Шведска/ – 300 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1219. Оља И. /Шведска/ – 200 SEK 
1220. Ранко Ђ. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1221. Ведрана М. /Шведска/ – 100 SEK 
1222. Сузана К. /Шведска/ – 100 SEK 
1223. Љиљана О. /Шведска/ – 100 SEK 
1224. Анонимно /Шведска/ – 200 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1225. Катарина М. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1226. Јелена М. Н. /Шведска/ – 250 SEK 
1227. Маја П. /Шведска/ – 100 SEK 
1228. Дејана С. М. /Шведска/ – 100 SEK 
1229. Станислава Н. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
1230. Маринко З. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Станишиће из Милића) 
1231. Јелена Б. /Шведска/ – 250 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1232. Јово Б. /Шведска/ – 100 SEK 
1233. Кристијан Б. И. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1234. Давид М. /Шведска/ – 200 SEK 
1235. Милан А. /Шведска/ – 100 SEK 
1236. Славко К. /Шведска/ – 100 SEK 

1237. Sadeta K. /Шведска/ – 100 SEK 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1238. Зорица Е. /Шведска/ – 200 SEK 
1239. Бојан И. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1240. Анонимно /Шведска/ – 20 SEK 
1241. Горан М. /Шведска/ – 100 SEK 
1242. Лазар С. /Шведска/ – 100 SEK 
1243. Весна Р. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1244. Далибор Б. /Шведска/ – 200 SEK 
1245. Невена Р. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1246. Биљана Ц. /Шведска/ – 100 SEK 
1247. Горан П. /Шведска/ – 100 SEK 
1248. Драгана Д. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Драгићевиће из Буђановаца) 
1249. Снежана Д. /Шведска/ – 100 SEK 
1250. Драженко С. /Шведска/ – 100 SEK 
1251. Марина П. /Шведска/ – 100 SEK 
1252. Владан В. /Шведска/ – 100 SEK 
1253. Кристијан Т. /Шведска/ – 150 SEK 
1254. Марија К. /Шведска/ – 100 SEK 
1255. Душан Ф. /Шведска/ – 1.000 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1256. Драган М. /Шведска/ – 100 SEK 
1257. Тања А. /Шведска/ – 200 SEK 
1258. Антонио С. /Шведска/ – 300 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1259. Јелена Н. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1260. Драгана Ш. Љ. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1261. Михаило П. /Шведска/ – 100 SEK 
1262. Мирослав Ћ. /Шведска/ – 200 SEK 
1263. Вера С. /Шведска/ – 70 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1264. Милорад С. /Норвешка/ – 500 NOK 
1265. Н.С. /САД/ – $ 40 
1266. Анонимно /САД/ – $ 25 
1267. Иван К. /Канада/ – $ 100,01 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1268. Здравко Д. /САД/ – $ 50 
1269. Момир Б. /САД/ – $ 20 
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1270. Анонимно /САД/ – $ 100 
1271. Синиша и Мирјана П. /САД/ – $ 50 
1272. Анонимно /САД/ – $ 5 

(за Крајину) 
1273. Симо Х. /САД/ – $ 100 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1274. Ивана М. /САД/ – $ 100 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1275. Милан В. /САД/ – $ 20 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1276. Марко Ф. /САД/ – $ 20 
1277. Бојан К. /САД/ – $ 50 
1278. Миодраг Б. /САД/ – $ 150 
1279. Бранкица П. /САД/ – $ 25 
1280. Марија В. /САД/ – $ 20 
1281. Samuel P. /САД/ – $ 15 
1282. Милан Т. /САД/ – $ 50 
1283. Зоран М. /САД/ – $ 100 
1284. Александар С. /САД/ – $ 25 
1285. Синиша Д. /САД/ – $ 200 
1286. Анкица Д. /САД/ – $ 50 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1287. Борис Ш. /САД/ – $ 50 
1288. Ђуро В. /САД/ – $ 50 
1289. Марија Н. ДМД /САД/ – $ 100 
1290. Анонимно /САД/ – $ 50 
1291. Бошко Б. /САД/ – $ 40 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1292. Бојан Ј. /САД/ – $ 10 
1293. Лидија М. /САД/ – $ 50 
1294. Гордана Н. /САД/ – $ 200 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1295. Ирена Н. /САД/ – $ 20 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1296. Ивана П. /САД/ – $ 100 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1297. Јованка П. /САД/ – $ 100 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1298. Драган Ј. /САД/ – $ 20 
1299. Душан Ц. /САД/ – $ 50 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1300. Горан О. /САД/ – $ 20 
1301. Душан Ј. /САД/ – $ 20 

(за Стојменовиће код Бујановца) 

1302. Драгослав С. /САД/ – $ 200 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1303. Милан Д. /САД/ – $ 20 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1304. Предраг Ц. /САД/ – $ 50 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1305. Срђан М. /САД/ – $ 25 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1306. Prisma solutions Inc /САД/ – $ 5 
1307. Сузана Т. /САД/ – $ 20 
1308. Милош С. /САД/ – $ 50 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1309. Вања К. /САД/ – $ 30 
1310. Перо И. /САД/ – $ 100 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1311. Марија З. /САД/ – $ 20 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1312. Наташа Р. /САД/ – $ 12 
1313. Никола С. /САД/ – $ 100 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1314. Никола Л. /САД/ – $ 25 
1315. Милена Ж. /САД/ – $ 50 
1316. Милица Ш. /Канада/ – $ 30 CAD 

1317. Мира и Александар Бркић 
/Канада/ – $ 50 CAD 

1318. Александар Танасић /Канада/ – $ 35 
CAD 

1319. Ирина Балабан /Канада/ – $ 50 CAD 
1320. Маја Петровић /Канада/ – $ 20 CAD 
1321. Биљана Цвјетковић /Канада/ – $ 50 

CAD 
1322. Иван Тасић /Канада/ – $ 175 CAD 
1323. Анђелија Нинков /Канада/ – $ 10 CAD 
1324. Татјана Миљановић /Канада/ – $ 25 

CAD 
1325. Рајна Мариловић /Канада/ – $ 30 CAD 
1326. Невен Пајкић /Канада/ – $ 100 CAD 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1327. Бојана Перишић /Канада/ – $ 30 CAD 
1328. Ђорђе Грујић /Канада/ – $ 35 CAD 
1329. Анђелко Гиговић /Канада/ – $ 60 CAD 
1330. Драган Јеремић /Канада/ – $ 30 CAD 
1331. Дражен Кривокућа /Канада/ – $ 200 

CAD 
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1332. Мирослав Глигоревић /Канада/ – $ 30 
CAD 

1333. Рашо Церовић /Канада/ – $ 100 CAD 
1334. Горан Војводић /Канада/ – $ 50 CAD 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1335. Дијана Јанковић /Канада/ – $ 50 CAD 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1336. Бранислава С. /Србија/ – 1.000 дин. 
1337. Анђела Љ. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1338. Александар Р. /Србија/ – 1.000 дин. 
1339. Лазар К. /Србија/ – 500 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1340. Братислав М. /Србија/ – 194,35 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1341. Данило М. /Србија/ – 100 дин. 
1342. Александар М. /Србија/ – 1.500 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1343. Пекара Код Жике 1 /Србија/ – 6.090 

дин. 
1344. Милан Џ. /Србија/ – 2.000 дин. 
1345. Марко Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
1346. Светлана М. /Србија/ – 500 дин. 
1347. Душан П. /Србија/ – 1.000 дин. 
1348. Ивана Ј. /Србија/ – 1.000 дин. 
1349. Вук Ђ. /Србија/ – 3.000 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1350. Анонимно /Србија/ – 120.000 дин. 
1351. Наташа Ц. /Србија/ – 2.000 дин. 
1352. Владимир А. /Србија/ – 6.000 дин. 
1353. Владимир Т. /Србија/ – 15.000 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1354. Мирјана Р.С. /Србија/ – 5.000 дин. 
1355. Гојко С. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 

1356. Телеком-ПОШАЉИ СМС НА 7763 
/Србија/ – 20.300 дин. 

1357. Лазар Н. /Србија/ – 10.000 дин. 
1358. Index house /Србија/ – 7.000 дин. 

(Тројка из блока Нови Сад) 
1359. Кафе Центар Врбас /Србија/ – 10.000 

дин. 
(Тројка из блока Нови Сад) 

1360. Биоскоп из блока у Кули 
/Србија/ – 13.160 дин. 
(Тројка из блока Нови Сад) 

1361. Биоскоп из блока у Врбасу 
/Србија/ – 37.300 дин. 
(Тројка из блока Нови Сад) 

1362. Марко С. /Србија/ – 2.500 дин. 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1363. Маријана В. /Србија/ – 5.000 дин. 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1364. Милка О. /Србија/ – 5.000 дин. 
1365. Милка О. /Србија/ – 5.000 дин. 
1366. Маја С. /Србија/ – 500 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1367. Братислав Г. /Србија/ – 300 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1368. Јована С. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1369. Зорица Ш. /Србија/ – 500 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1370. Милош М. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1371. Јелена И. /Србија/ – 600 дин. 
1372. Милош С. /Србија/ – 200 дин. 
1373. Ивана П. /Србија/ – 545 дин. 
1374. Владимир П. /Србија/ – 500 дин. 
1375. Иван Р. /Србија/ – 33 € 
1376. Јованка С. /Аустралија/ – $ 30 AUD 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1377. Никола Г. /Србија/ – $ 150 
1378. Данило С. /Србија/ – 10 € 
1379. Александар И. /Канада/ – 10 € 
1380. Анонимно /Србија/ – 300 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1381. Марија Б. /Ирска/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1382. Весна Д. /Србија/ – 0,57 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1383. Сви за Космет /Србија/ – 100 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1384. Пробока /Црна Гора/ – 50 € 
1385. Лука В. /Црна Гора/ – 20 € 
1386. Милош Г. /Р. Српска/ – 20 КМ 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
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1387. Бојан П. /Р. Српска/ – 20 КМ 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1388. Предраг Ш. /Српска/ – 40 КМ 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1389. Бранко Г. /Р. Српска/ – 50 КМ 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1390. Силвер /Р. Српска/ – 50 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1391. X live bet /Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1392. Бели-Борна /Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1393. WaySeven Technologies /Р. Српска/ – 
100 КМ 
(Тројка из блока Бањалука) 

1394. ПВЦ столарија Миљковић 
/Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1395. Фризерски салон Младен 
/Р. Српска/ – 255 КМ 
(Тројка из блока Теслић) 

1396. Хуманитарни концерта за Косово и 
Метохију у Приједору-додатак 
/Р. Српска/ – 12 КМ 
(Тројка из блока Приједор) 

1397. Весна Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1398. Миодраг П. /Р. Српска/ – 20 КМ 
1399. Бранимир Т. /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за Драгићевиће из Буђановаца) 
1400. Бранимир Т. /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1401. Јелена Калајџић /Р. Српска/ – 100 КМ 

(Тројка из блока Градишка) 
1402. Дајана Ћ. /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за Стојменовиће код Бујановца) 

1403. Србско сабрање Баштионик 
/Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Бањалука) 

1404. Ресторан Ђердан /Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1405. Књижара Ризница /Р. Српска/ – 100 
КМ 
(Тројка из блока Бањалука) 

1406. Кафе Хемигвеј /Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1407. КУД Козара Горњи Подградци 
/Р. Српска/ – 100 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1408. МД Пром /Р. Српска/ – 200 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1409. Град Градишка /Р. Српска/ – 1.500 КМ 
(Тројка из блока Градишка) 

1410. Анонимно /Француска/ – 15 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1411. Горановић Д. /Аустралија/ – 5 € 
(за Станишиће из Милића) 

1412. Анонимно /Канада/ – 10 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1413. Биљана И. /САД/ – 100 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1414. Анонимно /САД/ – 30 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1415. Анонимно /Црна Гора/ – 15 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1416. Бојан П. /Канада/ – 50 € 
1417. Милета М. /В. Британија/ – 15 € 
1418. Слободан П. /Немачка/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1419. Анонимно /Норвешка/ – 500 € 
1420. Анонимно /Хрватска/ – 15 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1421. Анонимно /Србија/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1422. Аврамовић /Холандија/ – 10 € 
1423. Татјана Ч. /Р. Српска/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1424. Ивана А. /САД/ – 30 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1425. Босиљка /Ирска/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1426. Јаблан Ђ. /САД/ – 100 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1427. Зоран Е. /Аустралија/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1428. Игор В. /САД/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1429. Милан Ђ. /САД/ – 15 € 
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1430. Даница Л. /Аустрија/ – 15 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1431. Срђан Ђ. /Аустрија/ – 50 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1432. Жељка В. /САД/ – 50 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1433. Милан М. /Аустрија/ – 10 € 
1434. Небојша П. /Словенија/ – 40 € 
1435. Милан Ј. /Холандија/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1436. Никола Р. /Србија/ – 15 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1437. Срђан Ј. /Србија/ – 15 € 
1438. Анонимно /Шведска/ – 30 € 
1439. Стефанија С. /Немачка/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1440. Борис Б. /Србија/ – 15 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1441. Анонимно /Чешка Република/ – 20 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1442. Анонимно /В. Британија/ – 15 € 
1443. Анонимно /Немачка/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1444. Јелена М. /Аустрија/ – 15 € 
1445. Star Config /Аустралија/ – 30 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1446. Ранко Б. /САД/ – 50 € 
1447. Зорица А. /В. Британија/ – 50 € 
1448. Анонимно /Холандија/ – 20 € 
1449. Анонимно /Словенија/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1450. Тихомир И. /Италија/ – 30 € 
1451. Владимир Ј. /Русија/ – 50 € 
1452. Миленко П. /В. Британија/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1453. Драгиша Ј. /САД/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1454. Жељко Г. /САД/ – 15 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1455. Велибор /САД/ – 15 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1456. Ивица Б. /Аустрија/ – 100 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1457. Максим М. /В. Британија/ – 30 € 

1458. Анонимно /Нови Зеланд/ – 30 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1459. Никола Р. /Хрватска/ – 30 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1460. Анонимно /В. Британија/ – 70 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1461. Анонимно /Немачка/ – 50 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1462. Бојан и Никол Н. /Аустралија/ – 30 € 
1463. Анонимно /САД/ – 30 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1464. Анонимно /Аустралија/ – 30 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1465. Анонимно /САД/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1466. Оливера Р. /Србија/ – 10 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1467. Даниел Г. /Аустрија/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1468. Анонимно /Аустрија/ – 15 € 
1469. Анонимно /Аустрија/ – 50 € 
1470. Чедомир М. /Р. Српска/ – 20 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1471. Исидора В. /САД/ – 40 € 
1472. Димитрије Т. /Србија/ – 10 € 
1473. Нада М. /Аустрија/ – 5 € 
1474. Златко Е. /Аустрија/ – 10 € 
1475. Саша Л. /Немачка/ – 50 € 

1476. UTC Intertrade Pty. Ltd. 
/Аустралија/ – 50 € 

1477. Момчило М. /В. Британија/ – 30 € 
1478. Милорад Д. /Аустрија/ – 60 € 
1479. Радослав Т. /Аустрија/ – 50 € 
1480. Наташа С. /Немачка/ – 20 € 
1481. Светолик С. /Аустрија/ – 10 € 
1482. Анонимно /Р. Српска/ – 30 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1483. Данијела Ф. /Аустрија/ – 20 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1484. Дијана Ј. /Аустрија/ – 30 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1485. Славко Р. /Р. Српска/ – 150 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
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1486. Мила и Гаврило Ђ. /Холандија/ – 40 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1487. Душко и Данијела Ј. /Аустрија/ – 100 
€ 
(Тројка из блока Линц) 

1488. Ђорђе Б. /Аустрија/ – 15 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1489. Б.С. /Аустрија/ – 50 € 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1490. Никола П. /Србија/ – 50.000 дин. 
(за Филимоновиће код Обреновца) 

1491. Millennium team /Србија/ – 24.000 дин. 
(донаторско вече за Савиће са КиМ) 

1492. Предраг У. /Србија/ – 12.000 дин. 
(донаторско вече за Савиће са КиМ) 

1493. Никола Ђ. /Србија/ – 10.000 дин. 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1494. Немања К. /Србија/ – 5.000 дин. 
1495. Јован П. /Србија/ – 30.000 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1496. Кош за срећу /Србија/ – 11.650 дин. 

(донаторско вече за Савиће са КиМ) 
1497. Агенција крупа /Србија/ – 6.000 дин. 
1498. Синиша Ј. /Србија/ – 1.000 дин. 
1499. Тања М. /Србија/ – 1.200 дин. 
1500. Анонимно /Србија/ – 5.000 дин. 
1501. Филип С. /Србија/ – 5.000 дин. 
1502. Миодраг С. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1503. Предраг О. /Србија/ – 1.000 дин. 
1504. Филип М. /Србија/ – 3.000 дин. 
1505. Александра С. /Србија/ – 5.000 дин. 
1506. Зорана Г. /Србија/ – 16 € 
1507. Никола Т. /САД/ – $ 50 
1508. Анонимно /Србија/ – 300 € 

(за Драгићевиће из Буђановаца) 
1509. Љубомир К. /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1510. Контакт-шпед /Р. Српска/ – 100 КМ 

(Тројка из блока Градишка) 
1511. Бојан и Никол Н. /Аустралија/ – 100 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1512. Ненад С. /Македонија/ – 15 € 
1513. Владимир М. /Словнија/ – 50 € 

1514. Анонимно /Швајцарска/ – 20 CHF 
1515. Горан Г. /Швајцарска/ – 120 CHF 
1516. Жарко Ш. /Швајцарска/ – 100 CHF 
1517. Милош М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1518. Раде Г. /Швајцарска/ – 100 CHF 
1519. Данијел Ш. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1520. Данијел С. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1521. Саша и Татјана С. /Швајцарска/ – 10 

CHF 
1522. Јован и Тања В. /Швајцарска/ – 20 

CHF 
1523. Protax Gmbh /Швајцарска/ – 50 CHF 
1524. Небојша Л. /Швајцарска/ – 11 CHF 
1525. Тамара М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1526. Н.Т. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF 
1527. Милка Х. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1528. Нада И.М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1529. Мирослав И. /Швајцарска/ – 20 CHF 
1530. Мартин Х. /Швајцарска/ – 15 CHF 

1531. Дејан Л. и Оливера Л.М. 
/Швајцарска/ – 30 CHF 

1532. Душан и Вања Ђ. /Швајцарска/ – 10 
CHF 

1533. Породица Деветак /Швајцарска/ – 40 
CHF 

1534. Ј. Трајковић, Куманово 
/Швајцарска/ – 100 CHF 

1535. Дејан А. /Швајцарска/ – 5 CHF 
1536. Анонимно /Немачка/ – 100 € 
1537. Анонимно /Немачка/ – 100 € 
1538. Ђорђа С. /Немачка/ – 10 € 
1539. Божидар С. /Немачка/ – 10 € 
1540. Горан Ц.Х. /Немачка/ – 20 € 
1541. Милена М. /Немачка/ – 20 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1542. Анонимно /Немачка/ – 10 € 
1543. Златко М. /Немачка/ – 10 € 
1544. Ален У. /Немачка/ – 15 € 
1545. Јована Ј. /Немачка/ – 30 € 
1546. Босиљка К. /Немачка/ – 20 € 
1547. Илијана К. /Немачка/ –  15 € 
1548. Горан Л. /Немачка/ – 50 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1549. Наталија Р. /Немачка/ – 15 € 
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1550. Радојка С. /Немачка/ – 10 € 
1551. Милан Н. /Немачка/ – 20 € 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1552. Др Бранислав П. /Немачка/ – 10 € 
1553. Ruben R. /Белгија/ – 50 € 
1554. Славица Д. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1555. Бојана П.Д. /Норвешка/ – 100 NOK 
1556. Ненад М. /Шведска/ – 250 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1557. Породица Срдић /Шведска/ – 1.000 

SEK 
1558. Катарина С. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1559. Милош П. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1560. Небојша М. /Шведска/ – 50 SEK 
1561. Ивана Н. /Шведска/ – 100 SEK 
1562. Стефан М. /Шведска/ – 300 SEK 
1563. Вања Г.М. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1564. Слађан Р. /Шведска/ – 100 SEK 
1565. Смиља Н. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1566. Смиља Н. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Драгићевиће из Буђановаца) 
1567. Дијана Б. /Шведска/ – 100 SEK 
1568. Дарко Ј. /Шведска/ – 100 SEK 
1569. Рената М. /Шведска/ – 250 SEK 
1570. Timea H. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1571. Миро П. /Шведска/ – 100 SEK 
1572. Мирјана М. /Шведска/ – 100 SEK 
1573. Едина П. /Шведска/ – 100 SEK 
1574. Весна П. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1575. Ђорђо С. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1576. Дејан В. /Шведска/ – 100 SEK 
1577. Милена Д. /Шведска/ – 200 SEK 
1578. Сања К. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1579. Јована Ј. /Шведска/ – 100 SEK 
1580. Јована С. /Шведска/ – 500 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 

1581. Марко П. /Шведска/ – 100 SEK 
(за Стојменовиће код Бујановца) 

1582. Тања Н. /Шведска/ – 100 SEK 
1583. Katti L. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1584. Душан С. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1585. Бранислав Г. /Шведска/ – 500 SEK 
1586. Горан Р. /Шведска/ – 100 SEK 
1587. Ален М. /Шведска/ – 500 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1588. Предраг П. /Шведска/ – 100 SEK 
1589. Олга П. /Шведска/ – 100 SEK 
1590. Inge V. /Шведска/ – 100 SEK 
1591. Немања Ф. /Шведска/ – 150 SEK 
1592. Бисера Х. /Шведска/ – 100 SEK 
1593. Ивана Д. /Шведска/ – 100 SEK 
1594. Данијела О. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1595. Данијела О. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Драгићевиће из Буђановаца) 
1596. Vozi Inc. /САД/ – $ 200 
1597. Слађана Ц. /САД/ – $ 25 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1598. Драгиша С. /САД/ – $ 20 
1599. Ивица М. /САД/ – $ 50 
1600. Желимирка К. /САД/ – $ 50 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1601. Милена Г. /САД/ – $ 22 
1602. Анонимно /САД/ – $ 10 
1603. Гроздана В. /САД/ – $ 10 
1604. Вукица П. /САД/ – $ 20 
1605. Анонимно /САД/ – $ 100 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
1606. Ивона Д. /САД/ – $ 10 
1607. Желимир Л. /САД/ – $ 50 
1608. Славица Б. /САД/ – $ 40 
1609. Славица Б. /САД/ – $ 40 
1610. Зорана В. /САД/ – $ 100 
1611. Данијела и Младен С. /САД/ – $ 50 
1612. Алекс Ж. /САД/ – $ 100 
1613. Станко Т. /САД/ – $ 50 

(за Стојменовиће код Бујановца) 
 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У МАЈУ: 105.027  
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Преглед новчаних токова за мај 2019. године 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД НОК СЕК ЕУР
Почетно стање – 30.04. 2.435.280 575 79.556 7.847 1.609 6.335 4.416 17.486 134.433 56.122

Примљене донације 3.897.214 216 21.578 20.663 5.213 6.476 12.402 8.851 54.715 18.085
Трошкови донација -10.039 -2 -13 -44 -179 -2 0 -101 -402
Донирана средства -5.526.210 0 -18.440 0 0 0 0 0 0 -54.540

Помоћ за породицу Крговић, С.Митровица - грађ. материјал и радови, собна врата, покућство, намештај-399.269

Помоћ за породицу Ђорђевић, Косово и Метохија - ПВЦ столарија и изолација куће -390.060

Помоћ за породицу Ђурић, Косово и Метохија - кухиња, намештај, покућство, изолација за кућу -354.600

Помоћ за породицу Максимовић, Косово и Метохија - грађевински материјал за кућу -354.600

Помоћ за породицу Филимоновић, Обреновац - водоводни и грађ. материјал, столарија, собна врата -338.931

Помоћ за породицу Дубић, Косово и Метохија - мотокултиватор -297.000

Помоћ за породицу Глигоријевић, Косово и Метохија - скупљач сена -285.120

Помоћ за породицу Ковачевић, Косово и Метохија - скупљач сена -285.120

Помоћ за породицу Радосављевић, Косово и Метохија - опремање купатила, ламинат и плочице -236.400

Помоћ за Народне кухиње на Косову и Метохији - ротациона косачица са карданом, намирнице -212.760

Помоћ за породицу Крстић, Косово и Метохија - опремање купатила, сређивање степеништа и терасе -200.940

Помоћ за породицу Антић, Косово и Метохија - грађевински материјал -200.940

Помоћ за породицу Маниташевић, Косово и Метохија - уређење купатила -178.200

Помоћ за породицу Симић, Косово и Метохија - алат за молерај и постављање керамике -178.200

Помоћ за породицу Ристић, Косово и Метохија - ПВЦ столарија и изолација куће -177.300

Помоћ за породицу Јовић С., Косово и Метохија - ПВЦ столарија, ламинат, грађ.материјал -177.300

Помоћ за породицу Јовић Н., Косово и Метохија - ПВЦ столарија, ламинат, плочице, лепак, гип.табле-153.660

Помоћ за породицу Недељковић, Косово и Метохија - ел.шпорет, фрижидер, замрзивач, веш машина, кревети-153.660

Помоћ за породицу Николић, Косово и Метохија - кухиња, ел.шпорет, замрзивач, ормари и кревети -147.750

Помоћ за породицу Пешић, Косово и Метохија - изолација за кућу -141.840

Помоћ за породицу Димић, Косово и Метохија - изградња и опремање купатила -141.840

Помоћ за породицу Перић, Косово и Метохија - грађ.материјал, ламинат, собна врата -141.840

Помоћ за породицу Филић, Косово и Метохија - ПВЦ столарија, плочице, лепак, замрзивач, фрижидер-135.930

Помоћ за породицу Дашић, Косово и Метохија - грађевински материјал -118.800

Помоћ за породицу Јововић, Косово и Метохија - два телета -118.800

Помоћ за породицу Новаковић, Баранда - електро материјал -5.350

Помоћ за породицу Варга, Крајина - куповина куће -25.000

Помоћ за породицу Лончар, Крајина - трактор -4.000

Помоћ за породицу Крунић, Херцеговина - пољопривредна механизација -3.500

Помоћ за породицу Дрча, Крајина - грађевински материјал -2.700

Помоћ за породицу Рашковић Н., Крајина - грађевински материјал и ПВЦ прозори -2.600

Помоћ за породицу Вуковић, Крајина - мотокултиватор -2.000

Помоћ за породицу Зеленовић, Крајина - жалузине за столарију -1.800

Помоћ за породицу Милић, Крајина - столарија -1.700

Помоћ за породицу Паић, Крајина - крава са телетом -1.500

Помоћ за породицу Дамјановић, Крајина - мотокултиватор -1.500

Помоћ за породицу Бјелобрк, Крајина - Шпорет и радијатори за етажно грејање -1.500

Помоћ за породицу Тица, Крајина - стеона крава -1.370

Помоћ за породицу Рашковић Л., Крајина - грађевински материјал -1.300

Помоћ за породицу Драча, Крајина - грађевински материјал -1.150

Помоћ за породицу Марјановић, Крајина - грађевински материјал -1.000

Помоћ за школу српског језика и веронауке Биочић, Крајина - пећ на дрва и пројектор -670

Помоћ за породицу Ђаковић, Крајина - шпорет на дрва -650

Помоћ за породицу Радуловић, Крајина - грађевински материјал -600

Помоћ за породицу Косовац, Бањалука - куповина трактора -11.000

Помоћ за породицу Николић, Братунац - изолација и фасада куће -6.290

Помоћ за породицу Новак, Брчко - намештај -1.150

Oперативни трошкови -784.412 -11 -2.441 -2.135 -52 -21 -951 -263 -3.732 -1.523
Гориво за обиласке породица и текуће пројекте организације -100.000

Трошкови испоруке помоћи породицама на Косову и Метохији -23.760

Трошкови турнира Тројка из блока у Новом Саду -7.066

Опрема за турнир Тројка из блока у Обреновцу - обруч -5.800

Трошкови турнира Тројка из блока на Миљаковцу -4.600

Обилазак породица по Србији -3.410

Опрема за турнире Тројка из блока - мрежице за кошеве -3.250

Обилазак породица по Црној Гори -1.066

Трошкови организовања турнира Тројка из блока Обреновац -1.050

Трошак набавке компресора за лопте за турнире Тројка из блока -949

Трошкови путарина, састанци Тројка из блока у Новом Саду -420

Гориво за обиласке породица и текуће пројекте организације -1.000

Трошкови обиласка породица у Републици Српској -72

Трошкови турнира Тројка из блока у Цириху -895

Приколица за потребе догађаја у Швајцарској -550

Грил и помфрит машине  за потребе догађаја у Швајцарској -437

Закуп штанда на Бувљаку из блока -36

Трошкови организовања палачинка журке у Мисисаги -688

Пехари и медаље за хуманитарни турнир Одбојка из блока Канада -59

Трошкови организовања Квиза из блока у Грацу -170

Трошкови организовања славе у Грацу -92

Трошкови пута у Беч -38

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -13.976 -11 -38 -70 -22 -6 -205 -263 -1.350 -44

Трошкови плата девет запослених у Србији и два запослена у Р.Српској -378.423 -871

Обавезни намети државе на плате осам запослених у Србији и два запослена у Р.Српској -188.411 -354

Трошкови закупа канцеларија -25.000

Трошкови књиговодства -12.000 -2.382

Трошкови комуналија у канцеларијама -15.231

Административни трошкови огранака организације -87 -146

Наканада за коришћење платформи за прикупљање донација -72

Трошкови сервера за слање електронске поште, домена и хостинга -15

Трошкови СМС сервиса -19 -30

Трошкови маркетинга -1.106

Интерни трансфери новца 1.315.081 0 0 0 0 0 0 0 -121.319 0
Трансфер новца из Шведске у Србију 1.315.081 -121.319

Крајње стање – 31.05. 1.326.914 779 80.253 26.363 6.725 12.610 15.864 26.075 63.997 17.743

САД Канада Норвешка Шведска
Аустрија и 

остале 
НемачкаСрбија Црна Гора

Република 
Српска

Швајцарска

 

Фин. 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  394 
Шведска  301 

Сједињене Америчке Државе 189 
Република Српска  134 

Канада 119 
Немачка 117 

Швајцарска 93 
Аустрија 79 

Норвешка  44 

Аустралија 32 
Холандија  20 
Црна Гора  14 

Велика Британија 14 

Словенија 11 

УАЕ 9 

Италија 8 

Белгија 6 

Русија 5 

Данска 5 

Остале државе 19 

Финансијски 

извештај 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације у 2019. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2019. години 

 

 
 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације за мај од 2006. – 2019. године 
 

 
 

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

 

 

Финансијски 

извештај 

Финансијски 

извештај 



 
 
 

Месечни извештај за мај  2019.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 117 

 

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! 

„Косово поље“ – Матија Бећковић 

 

Краду ми памћење, скраћују ми прошлост, 

Отимају векове , џамијају цркве, 

Арају азбуку, чекићају гробове, 

Издиру темељ, размећу колевку. 

 

Куд да чергам с Високим Дечанима? 

Где да предигнем Пећаршију? 

Узимају ми оно што ником нисам узео. 

Моје лавре и престонице, 

Не знам шта је моје, 

Ни где ми је граница,  

народ ми је у најму и расејању. 

Пале ми тапије и затиру постојанство... 

 


