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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Месец март обиловао је најразличитијим
дешавањима у склопу бренда под именом Тројка из
блока. Леп увод за нову сезону интересантних
окупљања „из блока“. Нисмо заборавили ни на наше
основне делатности, па смо са доласком лепшег
времена започели нове туре обилазака угрожених
породица, које ће бити значајно помогнуте током
године. На Космету је било радно, након краће паузе,
а успели смо да приведемо крају велики пројекат
доградње куће породици Петровић из Рипња.
Листа догађања „из блока“ је заиста била
импресивна . Предњачила су такмичења у Пикаду.
Тако је редом кренуло са Пикадима из блока широм
Републике Српске, у Бањалуци где је прикупљено
855км, затим у Требињу 253,50км, у Градишци
920км, затим два турнира у Немачкој у Берлину је
прикупљено 330€ и у Аугсбургу 695€. У Србији је на
три локације пикадо окупио такмичаре, два пута у
Београду где је прикупљено 10.130 и 26.120 дин и
једном у Руми где је сакупљено 16.190 дин. Осим
пикада, следећи турнири су такође додатно
допринели да караван „из блока“ крене
незаустављиво ове сезоне. Турнир у НБА игрици у
Земуну где је прикупљено 14.200 дин, затим ту су
биле и Караоке из блока у Новом Саду где је
прикупљено 17.500 дин, на Журци из блока у
Бањалуци донирано је 647км, Билијар из блока
сакупио је 630,80км, у Београду Гејминг из блока је
донео 4.500 динара и на крају права Тројка из блока
у Лакташима на паузи утакмице АБА лиге где је
прикупљено 351км.
Издвојили би још неколико различитих
окупљања, која су за циљ имала прикупљање
средстава, дружење и упознавање заинтересованих
људи са нашим протеклим и будућим активностима.
На фолклорној смотри у Офенбаху, наши чланови
као гости прикупили су 220€ донација. Такође у
Немачкој, овог пута на Крајишкој вечери у Минхену,
прикупљено је 162€ и 60цхф прилога. На трећем
догађају у Немачкој, тачније на флолклорној смотри
јужне Немачке, прикупили смо 200€ донација. Наши
активни чланови из Канаде, организовали су
успешну крофна журку где је прикупљено чак 1000$.
На крају на Дорћолу у склопу турнира Стони фудбал
за срећу, прикупљено је и донирано 36.100 динара.

Месечни извештај за март 2018.

Посећено је осам вишечланих породица које
ће бити у плану за помоћ у наредном периоду. На
подручју Србије редом смо посећивали породице
Лујанов из Алибунара са седморо деце, Раковиће из
Аранђеловца са четворо малишана, самохрану мајку
Влајковића из Параћина са троје деце, такође још
једну самохрану мајку Миљановић из Обреновца са
троје деце, затим Спасојевиће из околине Параћина
са петоро деце, Шућуровиће из Стублица са чак
деветоро деце и Мићиће из Баваништа са четворо
деце. Стигли смо да посетимо и једну породицу из
Републике Српске, тачније из околине Бањалуке, а у
питању је породица Косовац са четворо деце.
За крај истакли би да је успешно окончан
велики пројекат доградње и санације куће за
Петровиће из Рипња, а коначна вредност целокупног
пројекта износила је 2.650.475 динара.
На распетоме Косову и Метохији, завршен је
други део испоруке у склопу Божићне акције, где је
планирана помоћ стигла до седам породица, а
вредност испоручене помоћи износила је 1.400.000
динара. Такође пуним интезитетом се кренуло са
изградњом куће за намучену породицу Пржић, па се
надамо да ће и овај пројекат бити у најкраћем року
завршен.
У припреми је велика Васкршња акција у
којој се очекује да помоћ стигне до више од педесет
породица, са посебним акцентом на помоћ српском
народу у Крајини и на Косову и Метохији. Како би
успели све планирано да спроведемо у дело потребна
нам је константна помоћ свих људи добре воље и
свих оних који саосећају са страдалним српским
народом и са обесправљеним вишедетним
породицама.

С поштовањем,
Скупштина организације
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Помозимо
Смуковима

Породица која натера сваког човека да се запита...
Сви проблеми просечног човека нестају када се
суочи са животом породице Смуков из Добринаца
код Руме. Фотографије пред вама приказују двоје
дивних и пожртвованих, али и тешко болесних
родитеља Душка и Александре који брину о две
шеснаестогодишње ћерке Николини и Ивани и
најмлађем сину тринаестогодишњем Александру.
Ћерке од рођења имају хемипарезу, Ивана је и слепа
и креће се тако што се вуче по поду, а сину су због
тумора одстрањена оба ока.

Син Александар је највећа морална снага својих
родитеља и заједно са њима брине о својим сестрама.
Звучи невероватно, али овај дечак који од рођења не
види, има натпросечно висок коефицијент
интелигенције, комуникативан је, духовит и стално
уноси ведрину у кућу. Уз све то и одличан је
шахиста! Александар радним данима иде у интернат
у Земуну, а викендом је са својом породицом.

Месечни извештај за март 2018.

Док он није ту све што преостаје овим намученим
родитељима је константна брига о болесним
ћеркама, али године и напоран живот стижу и њих...
Мајка има дијабетес, а отац би морао да уради
катетеризацију срца што упорно одлаже због бриге о
деци. Породица Смуков прима туђу негу што им је
једини сигуран приход. Месечно им 100 евра одлази
само на лекове за родитеље, а где су ту деца, редовни
трошкови или било која већа издвајања? Упркос
томе успевају сваког месеца најпре да измире све
рачуне и државне намете. Кућу одржавају уредном, а
обрађују и земљу и држе нешто оваца и кокошака.

Колико су добри људи у питању говори и чињеница
да мајка волонтира у НУРДОР, организацији која
помаже деци оболелој од рака. Иначе, око основних
потрепштина последњих месеци пуно им помаже
столар Миле.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помозимо
Смуковима

У јакој олуји прошле године ветар им је однео део
крова и велики део оштетио. Од тада су њихове муке
још веће јер прокишњава у скоро целој кући. То је
нешто за шта ова породица никада неће моћи сама да
прикупи довољно средстава.
Мали Александар спава у старом и лошем кревету,
нема ормар, купатило треба да се уреди другачије да
би могли лакше са ћеркама да улазе, веш машина се
готово никада не искључује и врло брзо се квари, за
Ивану би пуно значила чвршћа столица за љуљање
јер је то једино смирује... Немају прикључке за
трактор, помогло би им и још оваца...

Део средстава биће обезбеђен на низу догађаја у
Руми у оквиру пројекта Тројка из блока - за
породицу Смуков!Позивамо и све добре људе из
целог света да се укључе у акцију слањем донације
на неки од наших рачуна!
Колико обесхрабрује ситуација ове породице, толико
и одушевљава љубав коју једни другима пружају.
Живот пише драме, а породица Смуков живи у једној
од најтежих драма у Србији данас.

Помозимо им!

Хајде да заједно испишемо неке лепе странице у
њиховом животу, хајде да им покажемо да још има
добрих људи који ће им помоћи без обзира на све!
Све ово су неостварене жеље ове породице коју су
недавно
посетили
чланови
Хуманитарне
организације Срби за Србе и који су убрзо,
потресени њиховом ситуацијом, решили да се
ангажују и прикупе сва неопходна средства да би
олакшали живот породице Смуков!

Месечни извештај за март 2018.

Добро погледајте ове фотографије и запитајте се
колико сте пута у животу мислили да вам свашта
нешто недостаје. Погледајте их још једном!
Схватићете да сте изузетно срећни ако вас служи
здравље и да има много разлога да са симболичним
прилогом помогнете онима којима је помоћ заиста
потребна!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Код породице
Лујанов

Незамисливо је у 21. веку живети y мрачној и пуној
влаге кући старој 200 година, са огромним рупама по
плафону и кровом и зидовима који само што се нису
срушили! Управо у таквим условима живи породица
Лујанов из банатског села Добрица, општина
Алибунар, коју чине отац Радован и седморо деце:
Бранко (28), Слободан (27), Небојша (19), Дејан
(17), Александар (15), Жељана (13) и Верица (9).
Кров са њима дели и велики број пацова.
Катастрофално стање куће није, на жалост, једини
њихов проблем. Живот ову децу није мазио...

Најстарији и најмлађи синови Бранко и Александар
су у веома тешком психичком стању - не могу да
воде рачуна о себи и потпуно зависе од осталих
чланова породице! Старија деца су завршила само
основну школу, док је млађа сада похађају. Нико
није запослен, а живе од накнаде за двоје деце и
дневница које успеју отац и старији синови да
зараде, што је реткост. Један од синова се бави и
поправком бицикала.

Месечни извештај за март 2018.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
посетили су ову породицу и наишли на заиста
стравичне призоре. Затекли смо седморо деце
обучених у старе одрпане ствари у кући која најмање
на кућу подсећа. Деца спавају по двоје у кревету,
немају никакав простор за живот, али с друге стране
држи их невероватна породична слога!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Код породице
Лујанов

Поражавају, ипак, размере сиромаштва које утичу на
ову породицу, али и заборав и небрига друштва!
Породици Лујанов потребни су намештај, бела
техника, животиње за узгој, алат за поправку
бицикала, и још много тога, али највише и најхитније
од свега - нова кућа!

Надамо се да ће прича ове породице подстаћи велики
број људи из целог света да им помогну јер нико не
заслужује овако да живи. Позивамо вас да пошаљете
донацију у складу са својим могућностима! Живот
ове породице је без перспективе, ако се сви, што пре,
не укључимо! Приложи и помози!

Месечни извештај за март 2018.
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СЗС у посети
Раковићима
Навикао је да се бори и да преживљава - са 17 година
учествовао је у борбама око Вуковара, био је
тенкиста-возач који је волшебно, без испаљеног
метка и гранате, пробио непријатељску линију.
Сутрадан, када је стигла команда да могу да пуцају
ако на њих неко запуца, он је рањен - погођен из
минобацача у ногу. Храбар човек који данас бије
најтежу битку, опет, за живот, и, сваки дан - за боље
сутра за своју децу.

Шесточлана породица Раковић из Аранђеловца је
још једна породица у низу коју су посетили
представници Хуманитарне организације Срби за
Србе. Александар и Катарина подижу 4 деце:
Николу (2001.), Љубицу (2007.), Новака (2010.) и
Наташу (2010.). Отац је сталнo запослен у Пошти
Србије, а мајка ради за минималац као
хигијеничарка.
Кућа је у њиховом власништву. Купатило је у лошем
стању, као и веш машина и душеци - ово су ствари
које би Раковићима најпре значиле да им се помогну.
Вредна породица има 80 стабала јабуке и 70 стабала
шљиве, као и 4 овце, па им је жеља била и неки мањи
трактор са којим би могли да обрађују имање.

Фонд за дијаспору помагао им је у прошлости тако
што су им отплатили кредит, а сада је дошао ред на
донаторе СРБИ ЗА СРБЕ да помогну овој вредној и
поштеној породици.
Без социјалног и дечијег додатка, са две мале плате и
борачким додатком за оца, уз много месечних
трошкова - тешко је довести живот у ред. Отац је
тешко болестан од леукемије од 2014. и поред битке
за породицу свакодневно води борбу и за живот.

Месечни извештај за март 2018.

Помозимо овој породици која се бори кроз живот.
Њихова воља и жеља да дођу бољи дани наишла је
на донаторе наше организације из целог света. То је
право решење за боље сутра! Помозимо им - сви по
мало и учинићемо много!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Божићна ак.
КиМ – 2. део
Они су једни од ретких повратника у последње
време, вратили су се у Хочу у кућу коју су им
уступили пријатељи. Наша организација им је за
2.000 евра обезбедила електрични шпорет, шпорет
на дрва, фрижидер, сто, сточић, шест столица, два
троседа, ормар и тепихе.

Представници Хуманитарне органзације Срби за
Србе реализовали су и 2. део Божићне акције на
Косову и Метохији уз помоћ братства манастира
Високи Дечани. Вредну помоћ добило је 7
породица из Велике Хоче, Ораховца, Тучепа,
Србобрана и Прилужја. Укупна вредност акције је
1.400.000 динара.

Јевта Мицић из Велике Хоче и његова супруга
Смиљана подижу двоје деце - Љубицу (14) и
Мирослава (12). Њима је обезбеђена помоћ у виду
делова за мотокултиватор и 6 прозора укупне
вредности 1.250 евра.

У Великој Хочи помогнуте су три породице. Прву
чине млади брачни пар Александар и Милка
Чукарић и двоје деце Магдалена (3) и Огњен (2).

Трећа помогнута породица у Великој Хочи је
породица Станоја Мицића коју поред њега чине
супруга Валентина и деца Василије (10) и Дуња (8).
Са њима живе и Станојеви родитељи Слободан и
Радмила. Обезбеђена им је помоћ у виду 6 прозора,
двоје врата и прскалица у вредности од 2.200 евра.

Месечни извештај за март 2018.
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Божићна ак.
КиМ – 2. део
Недалеко одатле у Ораховцу посетили смо породицу
Станковић која је прва српска породица која је
након дуго времена решила да купи плац и подигне
кућу у том месту. Њихов труд препознали су многи,
па је помоћ стизала са разних страна, али недовољно
да би се кућа потпуно завршила. Уследила су бројна
искушења...

Наша организација је одлучила да им помогне око
набавке материјала и покривања радова на
малтерисању у унутрашњости куће, па је у те
сврхе издвојено око 2.000 евра. Породицу чине дека
Благоје и бака Славица, родитељи Слободан и
Јованка и деца Марија (10), Јован (5) и Душанка
(4).

Сада породицу чине самохрани отац Зоран и
синови Милан (18) и Богдан (13). Обезбеђени су им
материјал за струју и канализацију за 700 евра.

Пут нас даље води у Тучеп где смо породици Џолић
обезбедили велики ормар и моторну тестеру у
вредности од 600 евра. Домаћинство чине Ратомир,
Мира, деца Душица (12), Данијел (10), Стеван (8),
Страхиња (5) и новорођена беба Данијела.

Након Ораховца упутили смо се у Србобран у
општини Исток код породице Симоновић.

Последња помогнута породица у овој акцији су
Здравковићи из Прилужја. Небојша и Биљана
подижу троје деце - Ненада (16), Невену (11) и
Младена (4). Њима су за 3.000 евра обезбеђене
машине за прање, хемија и усисивач како би
отпочели посао који би им доносио додатне приходе
пошто једна плата коју имају није довољна јер су
оптерећени и кредитом.
Симоновићима је пре мало више од 2 године пуцано
на трафику коју држе док су били у њој. Тада смо им
први пут помогли. Овог пута наишли смо на тешку
ситуацију јер се супруга и мајка Дана упокојила пре
месец дана.

Месечни извештај за март 2018.

Овим је велика Божићна акција на Косову и
Метохији завршена. Посвећујемо се припремању
Васкршње акције како бисмо помогли још српских
породица којима је потребна наша помоћ.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС у посети
Влајковићима

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су породицу Влајковић из Параћина.
Самохрана мајка Драгана брине се о троје мале
деце: Михаила (6), Михалина (4) и Михаило (2).

Због неуспеха у проналажењу сталног посла,
Драгана за 8.000 динара волонтира у општини и ради
за хонорар анкете за фирму IPSOS. Пошто то није
довољно, повремено продаје и руже како би својој
деци обезбедила најпотребније.
Добија помоћ и од бившег супруга у виду
алиментације, који такође чува децу повремено.
Породица Влајковић прима и дечји додатак.
Раније су живели у Појатама код Ћићевца, али су
због јако лоших услова и великог дуга за струју
морали да пређу у Параћин. Већ годину и по дана
живе као подстанари.

Месечни извештај за март 2018.

Због лоших услова породици Влајковић потребни су
шпорет и фрижидер, али и кревет на спрат и ормар за
децу. Вредна мајка Драгана није у могућности сама
да, поред бриге о деци, прикупи довољно за ове
ствари које би им пуно значиле како би проводили
дане у нормалним условима и у миру. Помозите
колико можете!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС код
Миљановића

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
посетили су породицу Миљановић из Грабовца код
Обреновца. Породицу чине самохрана мајка Сања
и деца Дејан (14), Анђела (13) и Анастасија (11). На
жалост, Сањин супруг изненада је преминуо крајем
2016. године.

Стара кућа у којој је породица Миљановић
живела до 2013. године

У близини куће има простор за гајење кокошака
Кров прокишњава, појављује се влага због изолације,
подови нису уопште урађени... Најпотребнија им је
помоћ око постављања изолације, фасаде и
столарије, сређивања једне дечије собе и набавке
покућства. Држали би и кокошке.

Соба у коју после уређење треба
да се усели син Дејан
Сања нема стално запослење, али последњих месеци
ради на повременим пословима при Комесеријату за
избеглице. Поред тога примају очеву пензију, док ће
им дечији додатак највероватније бити укинут
ускоро. Имају и мањи пластеник за своје потребе.
Кућа у којој живе није завршена, са радовима се
стало када је супруг и отац преминуо. За самохрану
мајку је јако тешко и да обезбеди деци основно, тако
да завршетак куће представља за њих огроман
проблем.

Месечни извештај за март 2018.
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Завршена кућа
код Петровића

Осмочлана породица Петровић коју смо посетили
почетком 2017. године и затекли у незавршеној,
неусловној кући, сада је дочекала боље дане!
Завршена је акција изградње и опремања куће
Петровића захваљујући донаторима Хуманитарне
организације Срби за Србе из целог света, као и
низу турнира Тројка из блока који су одржани
широм Београда и Србије, све до Кариба и Немачке.
Укупна вредност пројекта помоћи износи 2.650.475
динара. Ненад и Мирјана живе са сином Дејаном
(24) и ћерком Сањом, која има петоро деце! Ненад и
Невена имају 12 година, Марија има 7 година,
Ксенија 3 године, а најмлађи јунак Павле родио се
пре неколико месеци.

Најмлађи чланови први пут
имају купатило у својој кући

Најмлађи члан породице - беба Павле
Петоро деце Петровића живе са деком, баком, ујаком
и мајком - и цео живот провели су у условима
недостојним човека! Београд, Вождовац, Рипањ, а
нису имали ни воде ни струје ни купатила ни своје
собе и кревета! Несрећан сплет околности и
свакодневна борба за хлеб на столу, онемогућили су
им да се прихвате неког озбиљнијег решавања
стамбеног питања.

Месечни извештај за март 2018.

Ипак, судбина се насмешила овој многодетној
породици. Захваљујући великој светској акцији
Хуманитарне
организације
Срби
за
Србе,
организован је низ хуманитарних догађаја и укључен
је велики број донатора. Сви по мало и учинили смо
много - изграђена је цела кућа за Петровиће! Још
једном, прешли смо са речи на дела! Велика кампања
уродила је плодом - прикупљено је довољно
средстава за велику помоћ!

Турнири Тројка из блока на Калемегдану, Тргу
Републике, Браће Јерковићу, у блоку 30, у
Вишњичкој Бањи, у Шапцу и Банатском Новом
Селу, у Дуизбургу и Гелзенкирхену у Немачкој,
турнир Деца за децу на Вождовцу, Одбојка из блока
на Ади, утакмица Кош за срећу на Калемегдану,
турнир Камена с рамена из блока на Карибима догађаји су који су прикупљали средства за
породицу Петровић.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Завршена кућа
код Петровића

Изглед куће породице Петровић приликом прве СЗС
посете почетком пролећа 2017. године

Срећна и задовољна породица Петровић
испред новог дома
Велика борба трајала је целе 2017. године и на крају
је завршена - породица Петровић је победила!
Саграђена им је кућа - дограђене су две собе,
купатило, стављена нова кровна конструкција,
урађена унутрашња изолација, комплетно
сређене две постојеће и две нове собе, као и
купатила. Постављена је нова ПВЦ столарија,
улазна и собна врата и купљена бела техника и
намештај.

Месечни извештај за март 2018.

Велико ХВАЛА свим донаторима који су
учествовали и помогли! Најлепше хвала говоре
слике дечице и њихова искрена радост због велике
промене. Учинили смо велику ствар, из корена смо
им променили живот и поставили сигуран пут за
будућност! Овакве акције нас охрабрују да идемо
даље и да се још више сабирамо и помажемо још
више породица!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помозимо
Пржићима!

Захваљујући Х.О."Срби за Србе" који су покренули
акцију прикупљања помоћи за изградњу куће
породици Пржић из Могиле, радови на изградњи
су почели. Шесточлана породица Пржић коју чине
отац Срђан, мајка Јелена и четворо деце:
Анастасија(8), Кристијан(7), Милица(5) и најмлађи
Лука живе у јако тешким условима у селу Могила,
код Клокота.

Поред минималних примања, хране из народне
кухиње и повремене помоћи у намирницама и
гардероби, нису у могућности да деци обезбеде
најосновније, а купатило и удобан кревет је нажалост
у њиховом случају "луксуз".
Хуманитарна организација "Срби за Србе" годинама
помаже социјално угроженим породицама широм
Србије, а посебно породицама са Косова и Метохије
које желе остану и опстану на свом огњишту и
сачувају своју земљу.

Месечни извештај за март 2018.

Уз свесрдну помоћ наше организације која је
организовала и која ће пратити изградњу и опремање
куће породици Пржић, земљани радови су одрађени.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС код
Спасојевића
То нису једини проблеми породице, Спасојевићи се
боре и са влагом, као и лошом инсталацијом воде у
купатилу.

Породицу Спасојевић из Својнова код Параћина
обишли
су
представници
Хуманитарне
организације Срби за Србе. Родитељи Саша и Ина,
Рускиња из Украјине, подижу петоро деце:
Маријану (15), близанце Лазара и Андреја (9),
Татјану (4) и Андријану (1). Отац Саша је био
велики борац 1990-их година у Крајини, али је, на
жалост, остао инвалид и, упркос томе, данас је борац
за боље сутра за своју децу.

Саша и Ина нису запослени и немају привремена
примања. Накнада за инвалиднину оца и дечји
додатак за четворо деце је оно што издржава ову
породицу. Социјалне помоћи су лишени управо због
тога што отац прима инвалиднину.
Кућа је у власништву породице, али је премала за
овакву велику породицу и управо због тога су
изразили жељу за проширивањем куће и покривањем
и опремањем две собе.

Месечни извештај за март 2018.

Отац Саша пружао је помоћ српским породицама из
Крајине 1990-их, сада је ред на нас да пружимо
помоћ за његову породицу, донирајте за
Спасојевиће из Својнова!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС обишли
Шућуровиће
Отац Драган и мајка Ивана нису стално запослени и
као породица не примају социјалну помоћ, међутим
малу и недовољну помоћ добијају у облику дечјег
додатка. Отац Драган бави се пољопривредом на
свом земљишту и колико је у могућности
повременим надничењем по селу.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе обишли су породицу Шућуровић из Стублице,
20 километара од Трстеника. Ову велику породицу
са оцем Драганом и мајком Иваном чини још
деветоро мале деце: Анђела (12), Милица (11),
Јован (10), Урош (9), Емилија (5), Наталија (4),
Тамара (3), Вељко (2) и Илија (1).
Три спаваће собе у њиховој кући су наравно
недовољне за породицу ове бројности, зато су
Шућуровићи тражили помоћ за доградњу једне или
две собе у постојећем поткровљу. Како се отац бави
пољопривредом и узгаја малине потребна му је фреза
за трактор, а осим тога, породици је могуће помоћи
набавком домаћих животиња, тачније свиња, које би
добро дошле за њихову празну шталу.

Вредна и позитивна породица Шућуровић на све
начине одупире се тешком животу у далеком месту
Стублица у Гледићким планинама. Оно што је битно
јесте да заслужују подршку, па позивамо све људе да
донирају у складу са њиховим могућностима!

Месечни извештај за март 2018.
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СЗС у посети
Мићићима

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су породицу Мићић која живи у
месту Баваниште, општина Ковин. Светлана и
Слађан подижу четири дивне девојчице. Марија је
најстарија, има десет година, Сара има 5 година,
Невена 4 године, а најмлађа принцеза је Тијана која
има 2 годинице. Ова предивна породица живи у
малој кући пуној влаге, без струје и воде.

Немају ни машине, ни времена за то: сва
размишљања иду им у правцу што хитнијег
сређивања куће, санирања проблема са влагом,
адаптирања тренутно нефункционалног купатила и
доградње једне дечије собе.
Без помоћи од било кога, боре се Мићићи кроз живот
већ више од десет година. Бог им је дао највеће благо
у животу - четворо прелепе деце, али уз то, прати их
много брига и свакодневних проблема. Са дечијим
додатком од само 11.000 динара, без социјалне
помоћи и са једном, очевом, платом, предугачки су
месеци, а прекратко време за ову велику породицу.
Дани пролазе, а проблеми се гомилају: стара веш
машина и стари шпорет, најстарија ћерка спава на
старој фотељи, сви кревети су лоши и одавно се
користе. Немају саднице, иако имау нешто мало
земље око куће, али због недостатка воде и осталих
услова нису никад започели нешто конкретно.

Месечни извештај за март 2018.

Боре се и држе нешто свиња и кокошака - не жале се
и гледају у будућност са вером и надом.
Хуманитарна организација Срби за Србе уз помоћ
донатора из целог света треба сада да њихову веру и
наду оствари!
Хајде да заједно, свако по мало - учинимо много за
Мићиће! Донирај и ти! Хајде да овим девојчицама
обезбедимо купатило, да завршимо фасаду и да им
изградимо још једну собу! Да заједно изградимо
њихов пут ка бољем сутра!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС у посети
код Косовца

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Републике Српске обишли су породицу
Косовац која живи у мјесту Радињача код Бања
Луке. Породицу Косовац чине отац породице
Недељко (47 година) и мајка Станка (41) и њихово
четворо дјеце Јована (22 године), Богољуб (18),
Милица (15) и Никола (7).

Помоћни објекти у којима
породица Косовац узгаја домаће животиње
Кућу у којој живе Косовци је у њиховом власништву,
иако добим дијелом незавршена ипак је оспособљена
за живот, а породица на свом посједу узгаја краве,
свиње и овце, а такође обрађују и велико породично
земљиште које имају у Лушци Паланци, која се
налази код Санског Моста и одакле су 1995. године
избјегли населивши се на садашњој локацији.
На питање на који начин би наша организација могла
на најбољи начин да помогне, отац породице је
одговорио да би му помоћ у виду трактора и додатне
механизације највише одговарала јер би могао да
одржава посјед који имају у Лушци Паланци, а са
трактором би могао додатно да приходује за своју
породицу. Такође, породицу би могли да помогнемо
и доградњом штале и куповином додатних крава
како би се што боље могли посветити узгоју крава и
производњи млијека.

Једини редовни приходи који породица остварује су
35,00 КМ дјечијег додатка и 110,00 КМ инвалиднине
које добија Недељко, обзиром да је у рату био рањен
и да је изгубио дио пете, а породица преживљава
највише уздајући се у себе и свој рад.

Месечни извештај за март 2018.

Увидјевши да се ради о заиста доброј и вриједној
породици и породици која заслужује нашу помоћ,
гледаћемо да у наредном периоду обезбиједимо
потребна средства за успјешан завршетак још једне
акције.
Сличне акције помоћи породицама су до сада
захтјевале значајна средства у износу од 10.000 –
12.000 КМ стога овим путем још једном позивамо
све који прате и подржавају рад наше организације
да се сходно својим могућностима укључе у акцију
прикупљања средстава за помоћ породици
Косовац!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Пикадо из
блока - РС

Одржан је први Пикадо из блока у срцу Бањалуке!
У Пабу Творница на Тргу Крајине, у недељу 25.
фебруара, организован је први хуманитарни догађај
који је отворио нову сезону пројекта Тројка из блока
у Бањалуци. Уз помоћ 80 такмичара и много драгих
гостију прикупљено је 855 КМ за боље сутра за
социјално угрожене породице!

Екипа СРБИ ЗА СРБЕ стигла је из разних крајева –
из Градишке, из Прњавора, из Мркоњић града…
Идеја о уједињавању да бисмо помогли вишедетним
социјално угроженим породицама привукла је много
људи свих генерација. Посебно хвала вредним
волонтерима који су изнели цео догађај. Захвалност
дугујемо и поносним техничким и медијским
спонзорима, на челу са Пабом Творница који су нам
уступили простор за сјајан турнир у пикаду.
ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:
• Творница паб
• Вода Врњци
• Нектар пивара
МЕДИЈСКИ СПОНЗОРИ:
• РТВ Контакт
• УНО радио Бањалука

Главни град Српске Републике део је борбе против
сиромаштва већ три године! Хуманост, спорт и
забава три су вредности пројекта који мења свет на
боље, а Бањалука је град који те вредности негује и
подржава! Волонтери Хуманитарне организације
Срби за Србе пробудили су град на Врбасу са два
турнира у брзом шутирању тројки Тројка из блока
2016. и 2017. године и са још много хуманитарних
догађаја. Од Котлићијаде преко неколико журки
дошли смо и до пуног поготка – Пикадо из блока!
Сјајна забава и сјајно дружење, са једним јасним
циљем – помоћи онима којима је помоћ
најпотребнија!

Месечни извештај за март 2018.

Борба за престижно прво место у пикаду и за пехар
Пикадо из блока трајала је до дубоко у ноћ. Велико
интересовање за овај догађај напунило је локал и
заиста су сви отишли кући као победници.
Победници у једној великој борби против
сиромаштва.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Пикадо из
блока - РС
Шампиони турнира Пикадо из блока Бањалука:
1. Јован Бајић
2. Марко Кукобат
3. Огњен Вукојевић

Настављамо са активностима у главном граду
Републике Српске! У плану је још много окупљања
до централне манифестације – турнира Тројка из
блока који је заказан за суботу 2. јуна! Бањалука
жели да ове године врати рекорде! Сезона је тек
почела!
БУДИТЕ И ВИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА!

Најбољи у пикаду, Јован Бајић – честитамо!

Друго место – Марко Кукобат

Бронзани - Огњен Вукојевић

Месечни извештај за март 2018.
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НБА из блока
у Земуну
Цео дан у играоници било је весело, а највише због
тога што су се са нама дружили неки од
најпопуларнијих репера у Србији. Марлон Брутал,
Јован и Богдан из ФТП, момци из екипе Психоактив
трип – увеличали су овај хуманитарни догађај.
Талентовани репери из ФТП-а и Психоактив трипа
снимили су и бриљантну најаву у стилу Чарли
Чаплина, а можете је погледати на нашој званичној
ФБ страници. Хуманост, спорт, забава –
електронске игре и добар реп – права комбинација за
хладне зимске дане!
У недељу 25. фебруара у земунској играоници
Четворка одржан је хуманитарни турнир у
популарној игрици NBA2K18. У такмичењу на
сонију учествовала су 32 играча, а са њиховим
пријавама и донацијама драгих гостију прикупљено
је укупно 14.200 динара за социјално угрожене
породице!

После вишечасовне борбе за престижну титулу
најбољег, добили смо три победника. Награда им је,
поред пехара и медаља била и поклон изненађења oд
нашег брата Шкаба, директно из бутика
Београдског Синдиката! Честитамо победницима,
и ХВАЛА свима од срца што су и по великом снегу и
хладноћи дошли и подржали још један хуманитарни
догађај!

Најјачији у чаршији – Марлон Брутал и Срби за Србе

ШАМПИОНИ:
1. ruthless_019
2. mr._good_vibes
3. Александар Гњатић

Земун се од првог дана бори са нама за боље сутра и
до сада су организовали низ различитих акција и
хуманитарних окупљања. Сезона пред нама много
обећава – Земун жели да постави рекорд по броју
организованих догађаја! Све генерације, у свим
спортовима и на разне начине учестоваће у седмој
сезони борбе против сиромаштва кроз спортскохуманитрани пројекат Тројка из блока.Сезона је тек
почела, спремни смо за велика дела!
Хуманитарна организација Срби за Србе постала је
веома препознатљива широм Земуна и њена застава
значи да су се окупили добри људи да чине добра
дела!

Месечни извештај за март 2018.
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СЗС у
Офенбаху
Захваљујући
нашим
вредним
волонтерима
настављамо да освајамо Немачку! У плану је још
много акција у којима ћемо ујединити нашу
дијаспору!

У суботу 24. фебруара Хуманитарна организација
Срби за Србе у Немачкој била је гост на
Фолклорној смотри у Офенбаху.
У Српском културном центру организована је
Фолклорна смотра за север Немачке на којој је
учествовало 8 фолклорних група. Захваљујући
донацијама драгих гостију прикупљено је 220 евра.

Будите део велике борбе против сиромаштва!
Донирајте у складу са својим могућностима!
Пошаљите SZS на 81190 (2,99 евра zzg. Transport)

Срби из Немачке окупили су се са свих страна да
увеличају овај догађај који негује највреднију
традицију нашег народа. Сјајна музика уживо и
изузетна посна и мрсна храна допринели су да
догађај прође у савршеном реду.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Сала Српског културног центра била је препуна и
сви гости постали су део мисије СРБИ ЗА СРБЕ!

СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за март 2018.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
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Пикадо тур. у
Берлину

Све више расте интересовање Срба у Берлину да
кроз акције хуманитарног типа помогну угроженим
српским породицама широм Балкана. У оквиру
Хуманитарне организације Срби за Србе се 3.
марта са почетком у 19 часова организовао турнир у
пикаду. Након палачинка журке у септембру и
пикадо турнира пре три недеље, организатори су се
одлучили да поново на истој локацији као претходно
(Cafe Lounge Bar Osloer Straße 83) организују пикадо
турнир.

Ово је била трећа акција у склопу Хуманитарне
организације Срби за Србе у Берлину и самим тим
ватрено крштење за чланове организације у Берлину.
Да нису имали потешкоћа око припрема говори
податак да је од пријава учесника на турниру и
донација било прикупљено 330 евра.
Од 19 часова је кренуло пријављивање такмичара за
турнир. Учествовало је 15 такмичара узраста од 17
до 50 година. Такмичари су били подељени у 3 групе
по 5. Играло се два круга по групама и након тога су
8 најбољих из те 3 групе одмеравали своје снаге у
четвртфиналу. Четврфинале, полуфинале и финале
се играло у само једном кругу.

Месечни извештај за март 2018.

Финалисти су били Јован и Младен. Јован је однео
победу и имао је прилику да одабере мајицу из
бутика организације СЗС, која је била намењена
победнику пикадо турнира. Јован се одлучио да ту
мајицу донира организацији.
Велико интересовање за ову акцију нису показали
само Срби, већ и припадници других нација. Гости
кафића који су се случајно ту нашли су били
заинтересовани да мало више сазнају о овој акцији, и
генерално о организацији Срби за Србе. Након што
су били упознати са радом организације они су и
донирали новац.

Уз учешће на пикадо турниру су гости могли да се
послуже посном храном коју си вредне маме
спремиле. Са циљем да се помогне вишедетним
породицама су се окупљени гости са пуно шале и
забаве дружили. Турнир је завршен пола сата пре
поноћи, међутим поједини гости су након завршетка
турнира остали да се друже и наставе да играју
пикадо.
Гости ове вечери са нестрпљењем ишчекују следећу
акцију хуманитарног типа у Берлину, која ће уз
зближавање и дружење нашег народа у Берлину
моћи да помогне угроженим спрским породицама
широм Балкана.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Пикадо у
Требињу

Нова сезона борбе против сиромаштва започела је и
у Источној Херцеговини! У суботу 3. марта стигао
је први Пикадо из блока у Требиње! Код наших
пријатеља у Nеws Bar-у, у срцу Требиња, уз помоћ
50 такмичара и много гостију прикупљено је
253,50 КМ за боље сутра за социјално угрожене
породице!
ШАМПИОНИ ПИКАДО ИЗ БЛОКА ТРЕБИЊЕ:
1. Срђан Бодирога
2. Јован Шараба
3. Стефан Марић

Најјужнији град Српске Републике део је мисије
Тројка из блока већ три године! Хуманост, спорт и
забава три су вредности пројекта који мења свијет
на боље, а Требиње је град који те вредности негује и
подржава!

Сјајна забава и сјајно дружење, са једним јасним
циљем – помоћи онима којима је помоћ
најпотребнија! Остало је још пуно времена до
главног турнира Тројка из блока који ће бити одржан
у јулу у Требињу. Окупићемо се још много пута да
помогнемо социјално угрожене породице са четворо
и више деце. У прошлим годинама значајна помоћ је
донирана породици Поповић и породици Поповац из
Требиња. Настављамо даље са борбом!

Након два године и два сјајна турнира у брзом
шутирању тројки, пред нама је трећа сезона у којој
смо спремили много изненађења и различитих
догађаја. Настављамо са турнирима одмах после
Васкрса!
У одличној атмосфери у препуном локалу, борили
смо се за много више од победничког пехара. Ипак,
после добре спортске борбе, три шампиона понела су
престижно одличје – медаље Тројка из блока и пехар
за најбољег!

Месечни извештај за март 2018.

Требиње се бори да сутра боље буде!
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Промоција
„Тројке“

У редовном колу АБА Лиге одиграном у понедељак
5. марта КК Игокеа је у Спортској дворани у
Лакташима дочекала КК Црвену Звезду. У препуној
сали, на најпосећенијој кошаркашкој утакмици у
току сезоне, на полувремену утакмице у центру
пажње била је – ТРОЈКА ИЗ БЛОКА! Промоција
турнира у брзом шутирању тројки оставила је утисак
на много гостију, па је захваљујући добровољним
прилозима прикупљена 351 КМ!

Спектакл хуманости, спорта и забаве неодољиво је
заинтересовао све присутне. Најмлађи су први
потрчали на терен да бацају тројке. Са нама су
шутирали су и наши драги гости, момци из КК
Инвалид. Окупљени љубитељи спорта имали су
прилику да виде како изгледа јединствени турнир
који мења свет на боље.
У једној слици, у само пар минута, у неколико
шутева, видело се да свако може да учествује на
нашем турниру. Нема апсолутно никаквих
ограничења и потребно је само једно – добра воља!
Имали смо и посебну част да се, потпуно
непланирано, и председник Републике Српске
господин Милорад Додик придружи свима на
терену -шутнуо је неколико тројки и аплаузом
поздравио тројкаше.

Највећи пројекат Хуманитарне организације Срби за
Србе преузео је кошаркашки терен и за само
неколико минута, дворана у Лакташима постала је
место на којем се бори против сиромаштва! Могли
су да чују основне информације о раду организације,
као и распоред турнира Тројка из блока широм
Српске Републике.
Најједноставнији начин да постану део борбе за
боље сутра одмах су многи и пробали – позивањем
хуманитарног броја 17763.

Месечни извештај за март 2018.

Потпуно спонтано и само пет минута и ТРОЈКА ИЗ
БЛОКА ће бити добро запамћена у Лакташима, а и
шире.
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Пикадо из
блока у Руми
Румљани су препознали мисију хуманитарне
организације и транспарентост, тако да се поново
очекује велики број спонзора, а тај број прошле
године је био импресиван. Велико је и интересовање
медија за све акције у Руми, па је тако и у Харолду
било неколико камера са неколико медијских кућа.

У четвртак 8. марта у пабу Харолд у Руми почела је
трећа година борбе против сиромаштва у овом граду.
Пикадо из блока отворио је нову сезону пројекта
који мења свет на боље. Уз помоћ 40 такмичара и
много драгих гостију прикупљено је 16.190 динара
за боље сутра! Румљани су још једном надмашили
себе – прикупљено је више средстава него на истом
турниру прошле године.

Окупили су се наши драги волонтери и пријатељи из
свих крајева – били су гости из Новог Сада,
Београда, Брчког, Власенице… Нова сезона је тек
почела, али већ много обећава! Осмомартовски
турнир прошао је у знаку нежнијег пола – даме су
биле победнице турнира! Честитамо од срца!
ШАМПИОНКЕ ПИКАДА ИЗ БЛОКА У РУМИ:
1. Сандра
2. Миња
3. Вања

Тројка из блока у Руми је ове године прикупљаће
средства за петочлану породицу Смуков из
Добринаца. Мало речи, а пуно дела – то је идеја
водиља Хуманитарне организације Срби за Србе,
зато је и нова сезона Тројке из блока у Руми почела
одмах са хуманитарним турниром у пикаду.Од
кошаркашке лопте до пикадо стрелице – од свега
правимо бољу будућност наше деце!
Прва два турнира у Руми су оборила све рекорде и то
не само по оним основим параметрима: број
учесника и прикупљена средства, већ уопште
гледано по заинтересованости људи у Руми за ову
хуманитарну акцију и квалитет самог турнира.
У плану је још много догађаја, пред централни
турнир 30. јуна.

Месечни извештај за март 2018.

Хвала свима који су одвојили време и дошли да
подрже још једну годину борбе против сиромаштва у
Руми. Ова година доноси нам много изазова, зато
што породица Смуков живи много тешко и морамо
сви много да се потрудимо да им олакшамо. Сви по
мало и учинићемо много! Приложи и помози!
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Караоке из
блока у Н.Саду
Након 5 турнира у брзом шутирању тројки, и много
разних хуманитарних догађаја – од наредне сезоне
очекује се много! Хвала свима који су дошли на
Караоке из блока, а честитамо свима који су се
одважили и запевали са нама! Два такмичара која су
добила највише аплауза поделила су прво мест – а
победили су и награду: медаљу и пехар!
РАСПЕВАНИ ШАМПИОНИ:
1. Анета и Стефан
2. Никола
3. Зока

У суботу 10. марта отворена је шеста сезона пројекта
Тројка из блока. У кафе бару Хогар одржано је прво
такмичење и то – Караоке из блока! Од надметања
у најбољем певању прикупљено је 17.500 динара за
боље сутра за социјално угрожене породице!
Необично такмичење окупило је много нових људи
који су се по прву пут упознали са мисијом
Хуманитарне организације Срби за Србе.

Весело вече протекло је у најбољем реду, са много
драгих гостију и много талентованих певача. Шала,
смех, забава, добра музика, сјајно дружење – пун
погодак у Новом Саду! Ове године у плану је много
различитих догађаја и изненађења широм Новог
Сада! Пратите наш Календар догађаја и будите у
току!
Нови Сад је од самог почетка стао у ред градова који
се боре за против сиромаштва!

Месечни извештај за март 2018.

КАРАОКЕ ИЗ БЛОКА – СЈАЈНА АКЦИЈА!
НАСТАВЉАМО ДАЉЕ – СЕЗОНА ЈЕ ТЕК
ПОЧЕЛА! БУДИ И ТИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ
БЛОКА!
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Пикадо у
Градишци

Победник турнира у Градишци - Саша Врљановић
У недјељу 11. марта одржан је први турнир Пикадо
из блока у Градишци. Наш кафић, како је сам
назив кафе бара који је угостио такмичаре, је био
препун то недјељно (спортско) поподне, а за титулу
најбољег такмичило се 45 такмичара.

Овјде ћемо још једном подсјетити да је у децембру у
Градишци успјешно одржана прва хуманитарна
журка, а следеће дружење је заказано за недјељу 3.
јуна 2018. године када ће бити одржан спортскохуманитарни турнир Тројка из блока.

На крају вечери, побједник турнира је био Саша
Врљановић, друго мјесто заузео је Вито Лакић, а
трећи је био Мирко Мајсторац. Ипак, највећи
побједник турнира смо сви заједно због
прикупљених 920 конвертибилних марака за
социјално угрожене породице.

С обзиром на велики успјех који су постигли журка и
турнир у пикаду у Градишци, с нестрпљењем
очекујемо надолазећи турнир у брзом шутирању
тројки.

Велику захвалност за одржавање турнира дугујемо
власницима и особљу Нашег кафића који су
уступили простор за одржавање турнира и
препустили сав приход од продатог пића који је
ишао у доброторне сврхе, као и фирми Алу Прокс из
Градишке на приложеним донацијама.

Месечни извештај за март 2018.
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Крајишко вече
у Минхену
Том приликом је, захваљујући гостима великог срца
скупљено 162 € и 60 франака. Још једна победа за
боље сутра, још једна значајна помоћ за социјално
угрожене породице!
Велико хвала домаћину вечери који је великодушно
обезбедио простор, као и свим људима који су то
вече присуствовали и донирали новац!
Српска дијаспора у Немачкој се буди!
Укључи се и ти!

У суботу, 3. марта 2018. у Минхену је одржано
Крајишко вече. Уз наступ разних извођача,
посетиоци су имали прилику да се упознају са радом
Хуманитарне организације Срби за Србе. Наши
вредни
волонтери
су
представили
велику
хуманитарну мисију - са бутиком и донаторском
кутијом оставили су сјајан утисак на све присутне.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за март 2018.
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Фолклор у
Калву

Велико хвала свим добрим људима, а посебно хвала
и домаћину смотре, СКД ,,Карађорђевић'' из
Ројтлингена на срдачном гостопримству и одличној
организацији!

Након смотре фолклораша северне Немачке, ред је
дошао и на смотру јужне Немачке. У суботу 3. марта
у Калву чак 13 фолклорних друштава се
такмичило у играма из свих крајева српских земаља.

Идемо даље!
Освајамо Немачку и уједнињујемо се да чинимо
добра дела!
Помози и ти!

На смотри су, већ по традицији, били и представници
Хуманитарне организације Срби за Србе са
бутиком и донаторском кутијом.
Представили су рад организације и велику
хуманитарну мисију која мења свет на боље. Драги
гости доброг срца те вечери прикупили су 200 €
донација.

Месечни извештај за март 2018.
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Стони фудбал
за срећу!
Веома добра посета и сјајна атмосфера указују само
на једно – турнир Стони фудбал за срећу постаје
традиција!

У недељу 11. марта одржана је прва овогодишња
акција удружења Кош за срећу. На хуманитарном
турниру Стони фудбал за срећу учествовало је 32
екипе, а сакупљена је донација у износу од 36.100
динара за социјално угрожене, вишечлане породице!
У дорћолском The Rolling Barrel Pub-y, у сјајној
атмосфери, до касно у ноћ такмичиле су се екипе за
титулу најбољег, али и за боље сутра за угрожене
породице.

Удружење Кош за срећу се кроз хуманитарне акције
бави помагањем социјално угрожених, вишечланих
породица у оквиру Хуманитарне организације Срби
за Србе и спортско-хуманитарног пројекта Тројка из
блока. Већ пет година уназад организују се
кошаркашке утакмице познатих личности, и у
оквиру сарадње са компанијом Моцарт познате
личности играју хуманитарне тикете, а добици се
уплаћују у хуманитарне сврхе. Ово је прва акција
овог типа наших младих и вредних момака из екипе
Кош за срећу!

Месечни извештај за март 2018.

Најбоља екипа је била ,,Канг” – дуо Јован Јовановић
и Стефан Радишић су освојили прво место. Само
један једини пораз на целом турниру од седам мечева
колико су одиграли. Били су у веома занимљивој А
групи где су већ у првој рунди нанели пораз екипи
,,САРС” у којој је учествовао фронтмен једног од
најпознатијих домаћих бендова, Жарко Ковачевић.
Потом су уписали и један једини пораз на целом
турниру, од екипе ,,Аца Романтико”, и то, руку на
срце, тесан – од 3:2. Са друге стране, освајачи сребра
,,Бугор и Кић”, односно Игор Љубић и Владимир
Микић су имали такође импресиван турнир, уз један
пораз. Међутим онај најболнији, у борби за пехар.

Новосадски дуо је веома тежак меч имао у
полуфиналу са тимом ,,Ђађа Бонито” где је уписана
победа од 4:3. ,,Ђађа Бонито” је на самом крају
турнира, по уласку у борбу за медаље, везала два
пораза.
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Стони фудбал
за срећу!
Младен Матијашевић и Милош Животић су прво
били поражени у полуфиналу, а потом и у мечу са
бронзу где су победили ,,Сремци”. Екипу ,,Сремци”
чинили су Александар Бошњаковић и Јован Чикић,
који су у полуфиналу изгубили од касније
шампионске екипе резултатом 4:0.

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:
• The Rolling Barrel Pub
• Буре барута
• Позориште Славија
• Cine Grand
• Inter Galactic Diner
• Александар Грашић
На турниру су још учествовале екипе: Хеадс арена,
Роштиљатори, Јашарова деца, Шимишао, Б и К,
Будући правници, Нотингем Форест, Хустле,
Гадафи, Ел феномено, Николај Романов, Бамбалићи,
Павле Корчагин, Опсајд, Гаријеви питови, Правац
Братунац, М и М, Црне мандарине, Избеглице,
Магови, Ђивђани, Немамо име, Саве Бурића худ,
Пуиновке, Двоглави орао…
ШАМПИОНИ СТОНИ ФУДБАЛА ЗА СРЕЋУ:
1. Канг
2. Бугор и Кић
3. Сремци

Победници – ЧЕСТИТАМО!

Месечни извештај за март 2018.
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Крофна журка
у Канади

Хуманитарна организација Срби за Србе Канада
не мирује - нижу се успешна окупљања, а све са
циљем помоћи вишедетним породицама! Одржана је
Крофна журка у друштвеним просторијама при
цркви Грачаница у Виндзору као још један веома
успешан хуманитарни догађај. Дара Гидак,
Љиљана Шикман и протиница Жељка Јовановић
су направиле и продале 5. марта у хуманитарне сврхе
преко 500 крофни, тако да је на крају вечери
прикупљено 1.000 долара.

Велика победа против сиромаштва и још једна сјајна
идеја Срби за Србе!
ВЕЛИКО ХВАЛА свима који су омогућили овај
догађај и свима који су дошли и подржали са
донацијама!

Месечни извештај за март 2018.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Журка из
блока - РС

Бањалучки кафић Куба либре је у четвртак 15. марта
био домаћин Журке из блока. Сезона борбе против
сиромаштва кроз спортско-хуманитарни пројекат
Тројка из блока наставља се у главном граду
Републике Српске.
Уз помоћ више од 100 драгих гостију скупљено је
чак 647 КМ за социјално угрожене вишедетне
породице.

Љубазно особље максимално је изашло у сусрет и
дало све од себе да Журка из блока прође у најбољем
реду.
Врхунски ди џејеви – Сега, Бера, Владан и Киза,
професионални фотограф, искусни шанкери – прави
ужитак за љубитеље доброг провода. Хуманитарна
организација Срби за Србе наставља да организује
догађаје широм света у склопу највећег пројекта
Тројка из блока.
Пратите наш Календар догађаја и постаните део
мисије која мења свет на боље!

Велико ХВАЛА свима на челу са драгим
домаћинима из кафића Куба либре, а посебно нашим
вредним волонтерима који су изнели још једну сјајну
акцију.
Уз помоћ донација техничких спонзора, било је
могуће купити одређена освежавајућа пића од којих
је приход такође ишао у хуманитарне сврхе. На тај
начин, гости су могли да се добро забаве и помогну
онима којима је то најпотребније – идеална
комбинација за Журку из блока!

Месечни извештај за март 2018.

ДЕЦА У НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Пикадо у
кафеу Зенит
Имали смо и још једну занимљиву и духовиту ,,игру”
– сликање са јединственим и непроцењивим пехаром
Пикадо из блока!

У петак 16. марта у Београду одигран је још један у
низу турнир Пикадо из блока. Кафе Зенит био је
домаћин, а уз помоћ 40 такмичара и много драгих
гостију прикупљено је 10.130 динара! Још један
успех за боље сутра! Још један локал постао је део
наше велике борбе против сиромаштва и много
нових људи сазнало је за наше активности.

Најпрецизнији стрелци Пикада из блока у кафеу
Зенит – Горан, Јован и Божидар – ЧЕСТИТАМО!
Последња партија изазвала је много аплауза, и након
много прецизних потеза добили смо три шампиона!
Хуманост, спорт, забава – Пикадо из блока
наставља да осваја!
ШАМПИОНИ:
1. Јован Самарџић
2. Горан Пишталовић
3. Божидар Ђенић

Ово је највећи успех оваквих дешавања – шири се
прича и јачају се редови хуманитарне армије СРБИ
ЗА СРБЕ. Уз добар пикадо и сјајну забаву помажемо
онима којима је помоћ најпотребнија. Тако
једноставна идеја, а која осваја цео свет! Од
кошаркашке лопте до пикадо стрелице – од свега
правимо бољу будућност наше деце!
Кафе Зенит је на пар сати постао поприште борбе
против сиромаштва – сви гости, намерни и случајни,
постали су део те борбе. Након забавне и фер борбе у
игри 301 са четири играча у партији, дошли смо до
финала вечери.

Месечни извештај за март 2018.

Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује
свима који су дошли и одвојили новац и време да
постану део борбе против сиромаштва. Посебно
хвала техничном спонзору и драгом домаћину –
власнику и особљу кафеа Зенит. Млади студенти
Богословског факултета здушно су подржали турнир
Пикадо из блока, и већ се најављују нове акције!
Турнир по турнир, акцију по акцију, будимо полако
све крајеве нашег Београда! Укључи се и ти!
Постани део Тројке из блока!

Хуманитарна организација Срби за Србе

37

Билијар из
блока-К.Дубица

Козарска
Дубица
наставља
борбу
против
сиромаштва! У петак 16. марта у Кафе бару Ас
одржан је турнир Билијар из блока, учествовало је
34 такмичара, а прикупљено је 630,80 КМ! Још
једна у низу акција вредних волонтера Хуманитарне
организације Срби за Србе.

Најбољи играчи добили су вредне награде – пехар и
златна медаља за прво место, а сребрна и бронзана
медаља за друго и треће место. Оно што су сви гости
добили не може се описати речима – осећај да сте
стварно помогли онима којима је помоћ заиста
потребна! Као и у прошлим акцијама ове година, а и
у наредним у сезони, Дубица је скупљала средства за
велику акцију помоћи породици Лукић!
ШАМПИОНИ
БИЛИЈАРА
КОЗАРСКОЈ ДУБИЦИ:
1. Борис Гњатић
2. Далибор Трубарац
3. Милан Кукавица

ИЗ

БЛОКА

У

Град у којем је заживела и укоренила се идеја која
мења свет на боље наставља да се несебично бори. У
плану је још много дешавања подно Козаре, а широм
града постављене су донаторске кутије. Општа
друштвена мобилизација која спрема све за
централни турнир у брзом шутирању тројки који
је заказан за 23. јул!
Више од сто драгих гостију увеличали су вече у
Кафе бару Ас. Играо се добар билијар, слушала се
још боља музика, а на крају имали смо и три
победника. Ипак, победници су сви који су одвојили
време и дошли да постану део Тројке из блока.
ХВАЛА свима од срца, посебно драгим домаћинима
из Кафе бара Ас који су обезбедили простор,
билијарске столове, жетоне за игру и донирали 50
КМ!

Месечни извештај за март 2018.

Наши људи дошли су из Костајнице и Бањалуке да
подрже напоре Козарске Дубице. Тројкаши из овог
града инспирисали су много екипа широм Републике
Српске које су такође постали део наше мисије! Ово
је и главна покретачка снага ових окупљања која
постају место нових познанстава и рађања нових
идеја!
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Пикадо у
Немачкој
Организују се разна хуманитарна окупљања од
севера до југа, а вредни волонтери СРБИ ЗА СРБЕ
су драги гости на много манифестација.

У суботу 17. марта је одржан први хуманитарни
пикадо турнир у Аугсбургу у Немачкој. Уз помоћ
32 такмичара и много више драгих гостију
прикупљено је 695 евра за помоћ социјално
угроженим породицама са 4 и више деце!

Презентацију по презентацију, турнир по турнир,
фолклоријаду по фолклоријаду - боримо се за боље
сутра наше деце!

Сјајан амбијент и породична атмосфера само су
могли да наговјесте и више него успјешно вече!
Турнир је трајао неколико сати, квалитет такмичења
је био на високом нивоу, а мала разлика је
одлучивала побједника. Домаћин Дражан Тубић са
екипом је организовао и обилан шведски сто тако да
се такмичари нису могли жалити на мањак енергије
и снаге.
Уједињавање српске дијаспоре широм Немачке ове
године узело је маха.

Месечни извештај за март 2018.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у
Немачкој упућује велико ХВАЛА свим људима који
су то вече присуствовали турниру, а посебно хвала
газди кафића Bika Bronson који нам је уступио свој
бар за турнир!
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Први „Гејминг
из блока“
Реакције су биле добре, па се очекује још такмичења,
и још већа посета. Закорачили смо у још једно
такмичење и сада остаје да се разгласи прича и што
више људи укључи у борбу. Наша идеја је стара и
једноставна – зрно по зрно погача!

Нови Сад је био домаћин још једног необичног
хуманитарног догађаја – 17. марта у Gaming центру
је организовано такмичење Гејминг из блока.
Играле су се игре Patchwork и Carcassonne,
учествовало је 15 такмичара, а прикупљено је
4.500 динара.

Биле су обезбеђене пригодне награде за победнике
турнира – неке од њихових омиљених игара даривао
је Gaming центар. Победници су добили награду, а
сви учесници и остали гости центра добили су знање
да постоји једна хуманитарна прича која прелази са
речи на дела. То знање свако може да претвори у
делање и да са својим малим доприносом приближи
још једну победу против сиромаштва.

Господин Милован Ковачевић-један од победника
турнира Гејминг из блока
Домаћини из новосадског центра за необичне игре,
организовали су овај турнир како би њихове
посетиоце упознали са хуманитарним радом пројекта
Тројка из блока.

Победник турнира у Patchwork-y био је господин
Милован Ковачевић, а победник турнира у
Carcassonne-y био је играч под именом
player_unknown.
Занимиљива
екипа
људи
такмичила се неколико сати у овим необичним
играма и уградили су још један корак на путу ка
бољем сутра. Надамо се да ће овакве акције постати
редовне у Новом Саду, а очекује нас још много
других хуманитарних догађаја!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
БУДИТЕ И ВИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за март 2018.
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Пикадо из
блока - БГ
Након забавне и фер борбе у игри мини крикет,
дошли смо до финала вечери. Даме су се бориле за
пехар, а момци за медаље.

У недељу 18. марта у Пивници Beertija у насељу
Видиковац, Београд, одржан је још један у низу
турнир Пикадо из блока. Са скоро 40 учесника и
много, много више драгих гостију прикупљено је
26.210 динара за боље сутра! Још један успех за
боље сутра! Још један локал постао је део наше
велике борбе против сиромаштва и много нових
људи сазнало је за активности Хуманитарне
организације Срби за Србе.

ШАМПИОНИ:
1. Душан Никодијевић
2. Чопер
3. Џони и Пера
ШАМПИОНКЕ:
1. Тамара
2. Наталија
3. Милена
Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује
свима који су дошли и одвојили новац и време да
постану део борбе против сиромаштва. Све
генерације здушно су подржале турнир Пикадо из
блока, и већ се најављују нове акције! Турнир по
турнир, акцију по акцију, будимо полако све крајеве
нашег Београда! Укључи се и ти! Постани део Тројке
из блока!

Ово је највећи успех оваквих дешавања – шири се
прича и јачају се редови хуманитарне армије СРБИ
ЗА СРБЕ. Уз добар пикадо и сјајну забаву помажемо
онима којима је помоћ најпотребнија. Тако
једноставна идеја, а која осваја цео свет! Од
кошаркашке лопте до пикадо стрелице – од свега
правимо бољу будућност наше деце!
Пивница Beertija је на пар сати постао поприште
борбе против сиромаштва – сви гости, намерни и
случајни, постали су део те борбе.

Месечни извештај за март 2018.

Посебно хвала техничном спонзору и драгом
домаћину – власнику и особљу Пивнице Beertija

Хуманитарна организација Срби за Србе

41

Активности
током марта
У ФЕБРУАРУ 1.745 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 фебруара
пристигло је укупно 1.745 порука, а од почетка
акције укупно 107.203 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 ФЕБРУАРУ 1.430 ПОЗИВА НА
17763
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у
Републици Српској покренула је почетком јануара
2018. године националну кампању за помоћ
социјално угроженим породицама широм Републике
Српске и Федерације БиХ у сарадњи са мобилним
оператерима Мтел, ХТ Еронет и БХ Телеком.
Путем хуманитарног ПОЗИВА на број 17763 (са
фиксне и мобилне телефоније) донирају се 2
конвертибилне марке. У току фебруара пристигло
је укупно 1.420 позива, а од почетка акције укупно
2.233 позива.

Месечни извештај за март 2018.

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

ДА СЕ НИКАД НЕ ЗАБОРАВИ!

На данашњи дан 1999. године почела је злочиначка
агресија НАТО пакта на нашу отаџбину.
Бомбардовање је трајало 78 дана, убијено је више од
хиљаду цивила, као и и више стотина војника, док се
материјална штета процењује на преко 30 милијарди
долара. Уништен је највећи део индустрије и
државне инфраструктуре, а нису биле поштеђене ни
болнице, школе, телевизије, па чак ни амбасаде
држава које нису чланице НАТО пакта. Српски
народ је на измаку 20. века доживео још једну
несрећу епских размера, поново је морао да се брани
од бројно супериорног непријатеља, и по ко зна који
пут је са великим и страшним жртвама одбранио
своју слободу.
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Хуманитарни
СЗС бројеви

Месечни извештај за март 2018.
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Донаторске
кутије
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

БЕОГРАД
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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

Јурија Гагарина 140-142 (Нови Београд)
Гирос плус – Милана Јовановића 14ц
(Жарково)
Гирос плус – Јурија Гагарина 231б
(Нови Београд)
Бутик Београдски синдикат –
Цара Душана 29 (Дорћол)
Факултет политичких наука –
Јове Илића 165
Београдска пословна школа –
Краљице Марије 73
ДИС маркет – Аутопут 18
(аутопут за Шид)
ТЦ Авив Парк Звездара –
Живка Давидовића 86
Кафаница Дрво јаворово –
Књегиње Зорке 3 (Врачар)
ТЦ Delta city – Јурија Гагарина 16
(Нови Београд)
Kaфe Имиџ – Нушићева 5
Играоница Кинг – Зрењанински пут 153х
(Борча)
Кафана Павле Корчагин –
Ћирила и Методија 2а (Звездара)
Кафана Лимун жут – Димитрија Туцовића
88
Кафана Мала Маца – Синђелићева 3
(Врачар)
Клуб 17 – Јужни булевар 17 (Калуђерица)
Бане Наја Грил – Миће Радаковића 4ц
(Земун)
Кафана Сељачка прича – Владетина 10
(Палилула)
Кухиња Мистер Вок –
Палмира Тољатија 5/1 (Нови Београд)
Бутик Хорус – Теразије 35
Кафић Паркић – Цвијићева 93
Beo Caffe – Првомајска 10 (Земун)
Caffe Codex – Господска 15 (Земун)
Кафе Фибоначи – Тршћанска 44 (Земун)
The Rolling Burrel Pub –
Књегиње Љубице 26 (Дорћол)
Це Кафе – Милешевска 3
Пицерија Ортак – Првомајска 35 (Земун)
Ресторан Код Даче – Булевар Михајла
Пупина 165 (Нови Београд)
Кафић M-Team – ТЦ Пирамида, Јурија
Гагарина 151 а (Нови Београд)

Хуманитарна организација Срби за Србе

44

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

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)

Месечни извештај за март 2018.
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СТР Пили 2 – Браће Николић 1 (Јаково)
The Klemenca – Булевар Зорана Ђинђића 12
г (Нови Београд)
Ћевабџиница Пинк Пантер – Љубинке
Бобић 26 а (Бежанијска Коса)
УР Јован 1 – Исмета Мујазиновића 6а
(Бежанијска Коса)
Кафе Блинк – Булевар Арсенија
Чарнојевића 184 (Нови Београд)
Сплав Гусар – Савски кеј бб
(Нови Београд)
Кафе Фазон – Сердар Јанка Вукотића 1
(Петлово Брдо)
Сплав Књаз – Савски кеј бб (Нови Београд)
Пекара 30 М&E – Булевар Михаила
Пупина 141 (Нови Београд)
New’s bar – Браће Јерковић 134 (Вождовац)
Blue electronic – Палмира Тољатија 48
(Нови Београд)
Agi Pasta Away – Змај Јовина 13
Кафе 33 – Стеријина 15 (Палилула)
Кафе Орион – Војислава Илића 13
(Звездара)
Клуб пријатеља ФК Раднички Београд –
Тошин Бунар 190 (Нови Београд)
Ресторан Ипак се окреће – Сурчинска 25 а
(Ледине)
Пицерија Boss MB – Сурчински пут бб
(Ледине)
Сплав Сидро – Кеј ослобођења 1б (Земун)
Филолошки факултет – Студентски трг 3
Продавница пелета Сам – Г – Војвођанска
407 ф (Ледине)
Кафе Пит стоп – Сурчински пут 6а(Ледине)
Копирница Лола – Краљице Марије 61
(Звездара)
Ресторан Стари Мајдан Авала – Фрицка
Лоха 80 (Бели Поток)
Кафе Hardy – Ђаковачка 9 (Звездара)
Кафе Ниво – Краљице Марије 61 (Звездара)
La vie et la surprise – Булевар Арсенија
Чарнојевића 95 (Нбгд)
Пекара Смешко 038 – Краљице Марије I/3
(Звездара)
Ресторан Тара – Зрењанински пут 151б
(Борча)
Кафе My rules – Голубачка 9 (Црвени Крст)
Кафе Парк – Пожешка 61а
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Corner beer – Трговачка 18 (Жарково)
Good food Vračar – Угао Г. Вучића и
В. Илића (Звездара)
Good food Z. Venac – Бранкова 1, плато
(З. Венац)
Good food Nbgd– Маршала Толбухина 18г
(Нбгд)
Good food Bogoslovija–
Мије Ковачевића 9/1 (Богословија)
Good food Žarko– Трговачка 10 (Жарково)
Агенција Призма – Господска 4 (Земун)
Географски факултет – Војвођанска 1
(Земун)
Пивница „Облак у панталонама“ – Бул.
Краља Александра 77а (Звездара)
Ресторан Dragon – Кнеза Вишеслава 130
(Видиковац)
Играоница Четворка – Вртларска 7б
(Земун)
Ресторан Шапат – Бирчанинова 42
(Савски Венац)
Brothers Pub – Трговачка 4 (Чукарица)
Silver bell Group – Таковска 1 (Палилула)
Технички преглед Арена експрес – Бул.
Арсенија Чарнојевића (Нбгд)
АЦ Посеидон – Заплањска 16 (Браће
Јерковић)
Кафана Боем – Карађорђева 8а (Савамала)
Кафе бар Cheers – Бул. Кнеза Александра
Карађорћевића 17 (Сењак)
Бар Прохибиција – Карађорђева 8а
(Савамала)
Пивница Колонија – Рељковићева 9
(Канарево брдо)
Кафана Сипај не питај – Карађорђева 9
(Савамала)
Балон Sportzon Звезда Ада – Ада
Циганлија 5 (Чукарица)
Ресторан Восток 1 – Бул. Арсенија
Чарнојевића 30а (Нбгд)
Кафе Ћошак – Вукасовићева 21н (Канарево
брдо)
Кафе Хаус – Миљаковачке стазе 51б
(Миљаковац)
Рохо бар – Борска 41е (Миљаковац)
Ресторан Катун – Хасанагинице 1
(Миљаковац)

Месечни извештај за март 2018.
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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)

•

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

•

ВРШАЦ
Пицерија Беба – Зелена пијаца бб

•

СУБОТИЦА
Suins Sped – Гранични терминал Хоргош

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

БАЧКА ПАЛАНКА
Кафић Жарден – Југословенске армије

•

БАЧКА ТОПОЛА
Big brother plus – Сенћански пут 3

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ОБРЕНОВАЦ
Пекара Код Жике – Војводе Мишића 119
СКЦ Обреновац – Краља Александра I 63
С Димитрије – Немањина 9
Gama car – Љубе Ненадовића 19/4
Пекара Код Жике 2 –
Краља Петра I 42 локал 1
МЛАДЕНОВАЦ
Кафе Meri Popins – Koсмајска 11
Апотека Сана – Војводе Путника 22
Апотека Сана – Вука Караџић 44
Апотека Сана – Краља Петра I 243
ТЦ Младеновац – Браће Баџак 2
ШАБАЦ
Транском Платичево – Железничка бб,
Платичево
Транском Јабука – Краља Милутина 22
Транском Бенска бара – Краља Петра
Првог 3
Транском Чавић – Поцерска 6
Транском Мајур – Светог Саве бб, Мајур
Пашанац 1 брза храна – Карађорђева 57
Пашанац 2 брза храна – Масарикова 43
Пицерија Кухињица – Масарикова 135
Пивница Кум – Масарикова 15
Пекара Ранд-м – Краља Милутина 3/23а
Брза храна Цицибело 1 – Занатлијска 14
Брза храна Цицибело 2 – Господар
Јевремова 39
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

Месечни извештај за март 2018.
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•

•
•
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Маркет Сјај 2 – Максима Горког 1
Ноћни бар Синдикат – Кнеза Милоша 2
РУМА
Златара Garuda Gold – Железничка 3
Кафана Ваш Вајат – Јове Негушевића 2,
Пећинци
Пекара Див 39 – Партизанска 1,
Крњешевци
Скупштина бар – Крњешевска 72,
Шимановци
Фото Љубиша – Браће Видаковић 6а,
Пећинци
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Књижара Моја књига – Првог српског
устанка 130
ЧАЧАК
Каспер школица спорта – Солунска 30
КРАГУЈЕВАЦ
ТП Морава „Белошевац“ – 9. маја 88
ТП Морава „Звезда“ – Драге Тодоровић 12
ТП Морава „Мале Пчелице“ –
Петра Драпшина 25
ТП Морава „Корићани“ –
Крагујевачког батаљона 256
ТП Морава „Шумарице“ –
Горњомилановачка 60
ТП Морава „Сунчани брег“ –
Радета Милосављевића 2
ТП Морава „Наш углед“ –
Гаврила Принципа бб, Лапово
ТП Морава „Робна кућа“ – Краља Петра I
1, Лапово
ВРАЊЕ
Тумпе – Партизанска бб
Кафана Србија – Немањина 1
„Моје место“ – Партизанска 10
Кафе Бистро Нана – Партизанска 9
Ресторан „Код баке на ручак“ – Кнеза
Милоша 15
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КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Кафе Bebоp -Краља Петра I
Кафе Moment– Краља Петра I
Кафе Inkognito– Краља Петра I
Пекара Moment – Краља Петра I
Кафе Луфт – Танаска Рајића бб
Пекара Moment 2 -Џона Кенедија бб
Пекара Moment 3 – Звечан
..........................................................................................
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ПАЛЕ
Канцеларија Срби за Србе –
Српских ратника бб
Бутик Time out – Драгослава Јевђића бб
Маркет Зворничанка – Српских ратника 2

•

ТЕСЛИЋ
Ресторан Лане – Светог Саве бб
Маркет Кошута – Првог Крајишког
корпуса бб
Хотел Хајдучке воде – Планина Бори
Кафе бар Бриљантин – Чечава бб
ТЦ Злата – Доњи Ружевић бб
Пекара Ђекић 1 – Хиландарска бб, градска
пијаца
Пекара Ђекић 2 – Карађорђева бб
Кафе бар Бумеранг –
Стевана Синђелића бб
Теретана Максимус – Спортски центар
Радолинка
Клуб Бродвеј – Првог Крајишког корпуса бб

•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Месечни извештај за март 2018.

•

Роштиљница Силвестер – Светосавска бб

•
•

ГРАДИШКА
Наш кафић – Милана Тепића бб
Фортунa – Видовданска
(занатски центар Данило Борковић)

•
•

ПРИЈЕДОР
Манастир Клисина – село Ништавци

•
•

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

•
•

БИЈЕЉИНА
Маркет Зворничанка – Сремска 1

•
•

БАЊАЛУКА
Кафе бар Принцип – Проте Николе
Костића 34
Творница Паб – Трг Крајине 2
Asstar – Бранка Поповића бб
Cuba Libre – Бана Милосављевића бб
Double L – Мајке Југовића 20
Po Lule Duvana – Патре 3
Soho – Алеја Светог Саве 12

•
•
•
•
•
•

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

•

•

ВАШИНГТОН
Црква Св. Луке – St. Luka Church, 10660
River Rd Potomac, MD
ТОРОНТО
Bloor Optical – 2235 Bloor St. W., Toronto
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•

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

•

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

•

ХЕРЦОГЕНАУЕР
Југословенски клуб – Langenzennerstr 1,
91074, Hercogenaurah

•

ВИРСЕЛЕН
Храм Светог Вазнесења Господњег –
Tannenweg 14 , 52146 Würselen

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Месечни извештај за март 2018.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
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Хуманитарни
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА МАРТУ 2018.
1. Lazich Deli /САД/ – $ 15
2. Beograd Cafe /САД/ – $ 10
3. Nada’s Deli & Bakery /САД/ – $ 77
4. St. Nikola, Brookfield /САД/ – $ 10
5. ABC Deli /САД/ – $ 109
6. Божо Б. /Србија/ – 500 дин.
7. Јелисавета и Милорад З. /Србија/ – 1.000 дин.
8. Александар М. /Србија/ – 1.000 дин.
9. Драгана Б. /Србија/ – 1.500 дин.
10. Весна П. /Србија/ – 2.000 дин.
11. Саша М. /Србија/ – 2.000 дин.
(за Гачиће из Марина)
12. Веселинка К. /Србија/ – 2.000 дин.
13. Анонимно /Србија/ – 20 €
14. Кафе Hardy /Србија/ – 1.890 дин. + 20 €
15. Милутин М. /Србија/ – 4.000 дин.
16. Neo Todi /Србија/ – 5.000 дин.
17. Бранка С. и Марко М. /Србија/ – 5.000 дин.
18. Иван и Тим /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
19. Срби са Аспена /Србија/ – 30.000 дин.
20. Јелена Ђ. /Р. Српска/ – 10 КМ
21. Свјетлана С. /Р. Српска/ – 50 КМ
22. Danny V. /Холандија/ – 5 €
23. Nikoletta V. /Холандија/ – 5 €
24. Svetlana V. /Холандија/ – 5 €
25. Elizaveta V. /Холандија/ – 5 €
26. Ekaterina V. /Холандија/ – 5 €
27. Жељко М. /Аустрија/ – 10 €
28. Момчило В. /Аустрија/ – 10 €
29. Кристијан П. /Аустрија/ – 10 €
30. ДЈ Миву /Немачка/ – 10 €
31. Драгиша С. /Србија/ – 10 €
32. Мирослав Ч. /Шпанија/ – 10 €
33. Michael D. /Аустрија/ – 15 €
34. Смиља К. /Србија/ – 15 €
(за Пржиће са КиМ)
35. Саша Ц. /Француска/ – 15 €
36. Синиша А. /Аустралија/ – 20 €
37. Небојша М. /САД/ – 30 €
38. Игор Ђ. /Црна Гора/ – 50 €
39. Валентина С. /Канада/ – 50 €
40. Анонимно /Оман/ – 50 €
41. Породица Стојић /Аустралија/ – 50 €
(за Апостоловиће код Прешева)
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42. Анонимно /Аустрија/ – 50 €
(за Пржиће са КиМ)
43. Владимир Р. /Аустрија/ – 300 €
(за Пржиће са КиМ)
44. Милена О. /Швајцарска/ – 5 CHF
45. Мирослава А.Ф. /Швајцарска/ – 5 CHF
46. Тамара М. /Швајцарска/ – 10 CHF
47. Тамара М. /Швајцарска/ – 10 CHF
48. Јово Д. /Швајцарска/ – 20 CHF
49. Зоран М. /Швајцарска/ – 50 CHF
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
50. Весна Д. /Немачка/ – 10 €
51. Александар Ж. /Немачка/ – 10 €
52. Александар П. /Немачка/ – 10 €
53. Драган Ј. /Немачка/ – 10 €
54. Даниела Р. /Немачка/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
55. Александар П. /Немачка/ – 10 €
56. Милош Л. /Немачка/ – 10 €
57. Никола О. 99 /Немачка/ – 15 €
58. Мира Д. /Немачка/ – 20 €
(за Косово и Метохију)
59. Татјана Б. /Немачка/ – 20 €
60. Данијела Б. /Немачка/ – 20 €
61. Станислава С. /Немачка/ – 25 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
62. Миле К. /Немачка/ – 30 €
63. СЗС штанд у Офенбаху /Немачка/ – 220 €
64. Младен Р. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
65. Сања З. /Норвешка/ – 400 NOK
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
66. Биљана Л. /Норвешка/ – 400 NOK
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
67. iSerbApparel.com /САД/ – $ 10
68. Зоран З. /САД/ – $ 15
69. Марко С. /САД/ – $ 20
70. Ненад М. /Аустралија/ – $ 25
71. Марко Г. /САД/ – $ 25
72. www.snd-us.com /САД/ – $ 25
73. Vozi Inc. /САД/ – $ 100
74. Предраг О. /Србија/ – 500 дин.
75. Горан Б. /Србија/ – 1.000 дин.
76. Милош У. /Србија/ – 1.000 дин.
77. Срђан Р. /Србија/ – 1.000 дин.
78. Урош С. /Србија/ – 1.200 дин.
79. Никола В. /Србија/ – 1.500 дин.
80. Никола Љ. /Србија/ – 5.000 дин.
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81. Василије и Стефан Биговић /Србија/ – 50 €
(за пројекат Тројка из блока)
82. Милутин М. /Аустралија/ – $ 5 AUD
83. Немања М. /Немачка/ – 20 €
84. Ненад Н. /САД/ – 30 €
(за Апостоловиће код Прешева)
85. Снежана Ј. /Холандија/ – 30 €
86. Бранислав Р. /Р. Српска/ – 20 КМ
87. Ана М. /Р. Српска/ – 40 КМ
88. Борис Д. /Аустрија/ – 10 €
89. Игор Г. /Р. Српска/ – 10 €
90. Анонимно /В. Британија/ – 10 €
(за Апостоловиће код Прешева)
91. Вања Л. /Канада/ – 10 €
92. Милан М. /Хрватска/ – 10 €
93. Ненад Т. /Аустрија/ – 10 €
(за Апостоловиће код Прешева)
94. Анонимно /Немачка/ – 15 €
(за Апостоловиће код Прешева)
95. Анонимно /Норвешка/ – 15 €
(за Пржиће са КиМ)
96. Стево О. /САД/ – 25 €
97. Анонимно /Аустрија/ – 30 €
(за Апостоловиће код Прешева)
98. Никола /Катар/ – 30 €
(за Апостоловиће код Прешева)
99. Ненада Б. /Немачка/ – 33,33 €
100. Гордана Г. /Шведска/ – 50 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
101. Гордана Г. /Шведска/ – 50 €
(за Пржиће са КиМ)
102. Анонимно /Шведска/ – 50 €
(за Апостоловиће код Прешева)
103. Иван Р. /САД/ – 100 €
(за Апостоловиће код Прешева)
104. Алекс М. /Аустралија/ – 100 €
105. Срби у Кини /Кина/ – 1.209 €
(за Пантелиће код Лајковца)
106. Александар Г. /Швајцарска/ – 10 CHF
107. Н.Т. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF
108. Маја и Владимир К. /Швајцарска/ – 300 CHF
109. Весна С. /Немачка/ – 10 €
(за Апостоловиће код Прешева)
110. Синиша Ј. /Немачка/ – 10 €
111. Жељко Б. /Немачка/ – 20 €
(за Апостоловиће код Прешева)
112. Борис и Десанка В. /Немачка/ – 30 €
113. Борис В. /Немачка/ – 30 €
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114. Драгана Т. /САД/ – $ 5
115. Марија З. /САД/ – $ 10
(за Апостоловиће код Прешева)
116. Александар Ј. /САД/ – $ 10
(за Апостоловиће код Прешева)
117. Срђан Г. /САД/ – $ 15
118. Радоман /САД/ – $ 15
119. Марија Р. /САД/ – $ 20
120. Саша С. /САД/ – $ 25
121. Жељка Б. /САД/ – $ 25
122. Александра К. /САД/ – $ 30
123. Јована Б. /САД/ – $ 50
124. Милан Д. /САД/ – $ 50
125. ABT Associates /САД/ – $ 5
126. Горан Ђ. /САД/ – $ 20
(за Пржиће са КиМ)
127. Никола А. /САД/ – $ 20
(за Пржиће са КиМ)
128. Раде М. /САД/ – $ 30
(за Пржиће са КиМ)
129. Јовица Н. /САД/ – $ 40
(за Пржиће са КиМ)
130. Your Cause LLC /САД/ – $ 45
131. Горан Ј. /САД/ – $ 50
(за Пржиће са КиМ)
132. Ник Ј. /САД/ – $ 50
133. Александар Ј. /САД/ – $ 100
134. Милорад Б. /САД/ – $ 100
135. Милош В. /САД/ – $ 100
136. Мирослав М. /САД/ – $ 100
137. Pepsico /САД/ – $ 115,86
138. Будимир Ђ. /САД/ – $ 200
(за Пржиће са КиМ)
139. АТ&Т /САД/ – $ 214,10
140. Bright Funds Foundation /САД/ – $ 250
141. Чарли Р. /САД/ – $ 500
142. Google Inc. /САД/ – $ 516
143. American Online Giving Foundation /САД/ –
$ 1.554,72
144. Cadance Design Systems, Google /САД/ –
$ 1.937,10
145. Александар О. /Србија/ – 98,4 дин.
146. Милош С. /Србија/ – 400 дин.
147. Дејан Х. /Србија/ – 1.000 дин.
148. С.П. /Србија/ – 1.000 дин.
149. Ђорђије Б. /Србија/ – 1.000 дин.
150. Драган Т. /Србија/ – 1.000 дин.
151. Ведран Д. /Србија/ – 1.000 дин.
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152. Радмила Л. /Србија/ – 1.000 дин.
153. Саша Д. /Србија/ – 1.000 дин.
154. Александар Ј. /Србија/ – 2.000 дин.
155. Милан Т. /Србија/ – 2.000 дин.
156. Марко Е. /Србија/ – 2.000 дин.
157. Милица К. /Србија/ – 3.000 дин.
(за Апостоловиће код Прешева)
158. Зоран П. /Србија/ – 3.630 дин.
159. Никола В. /Србија/ – 4.200 дин.
160. Blue Sky Рашка /Србија/ – 5.000 дин.
161. Весна П.Г. /Србија/ – 5.000 дин.
162. Телеком-СМС 7763 /Србија/ – 223.700 дин.
163. Милош В. /Србија/ – 5 €
(за породицу Смуков код Руме)
164. Снежана С. /Шведска/ – 50 €
(за Апостоловиће код Прешева)
165. Микица Ч. /Р. Српска/ – 20 КМ
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
166. Јовица С. /Р. Српска/ – 20 КМ
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
167. Зорица С. /Аустрија/ – 10 €
168. Даниела К. /Аустрија/ – 10 €
169. Славиша С. /Аустрија/ – 10 €
170. Тихомир Б. /Италија/ – 10 €
171. Ненад Ф. /Немачка/ – 10 €
172. Брат за Брата /Русија/ – 10 €
173. Милица А. /САД/ – 15 €
(за Апостоловиће код Прешева)
174. Анонимно /Аустрија/ – 20 €
175. Предраг М. /Аустрија/ – 20 €
(за Апостоловиће код Прешева)
176. Сузана Г. /Аустрија/ – 30 €
(за Апостоловиће код Прешева)
177. Милан С. /Аустрија/ – 40 €
178. Јела Н. /САД/ – 50 €
(за Апостоловиће код Прешева)
179. Анонимно /Немачка/ – 50 €
180. Елена и Виктор /САД/ – 50 €
181. Анонимно /Аустрлија/ – 50 €
(за Апостоловиће код Прешева)
182. Д. Томић /В. Британија/ – 50 €
183. Милан С. /УАЕ/ – 70 €
(за Пржиће са КиМ)
184. Анонимно /Србија/ – 100 €
(за Пржиће са КиМ)
185. Анонимно /Аустралија/ – 100 €
(за Косово и Метохију)
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186. Винка Т. /Швајцарска/ – 10 CHF
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
187. Љубо и Славка М. /Швајцарска/ – 10 CHF
188. Живана М. /Швајцарска/ – 30 CHF
189. Александар Л. /Швајцарска/ – 100 CHF
190. Дејан С. /Немачка/ – 20 €
191. Анђела М. /Немачка/ – 20 €
192. Михаило Б. /Немачка/ – 50 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
193. Јанко А. /Немачка/ – 150 €
194. Крајишко вече у Минхену /Немачка/ – 200 €
195. Фолклоријада у Калву /Немачка/ – 220 €
196. Пикадо вече у Берлину /Немачка/ – 330 €
197. Марко С. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
198. Весна П. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
199. Лазар И. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Апостоловиће код Прешева)
200. Бојана К. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
201. Светлана Ц. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Апостоловиће код Прешева)
202. Здравко Ж. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Апостоловиће код Прешева)
203. Роберт Ћ. /Норвешка/ – 250 NOK
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
204. Сања Л. /Норвешка/ – 300 NOK
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
205. Драгана К. /Норвешка/ – 500 NOK
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
206. Младен М. /Норвешка/ – 500 NOK
(за Апостоловиће код Прешева)
207. Немања Пјанић /Канада/ – $ 5 CAD
208. Јулијана Окука /Канада/ – $ 30 CAD
209. Никола Ђурица /Канада/ – $ 40 CAD
210. Горан Војводић /Канада/ – $ 50 CAD
211. Владимир Д. /САД/ – $ 5
212. Илија Т. /САД/ – $ 20
213. Максим Р. /САД/ – $ 25
214. Зоран С. /САД/ – $ 25
215. Славиша К. /САД/ – $ 25
216. Тања Ј. /САД/ – $ 25
217. Бојана Ђ. /Шведска/ – $ 30
218. Тихомир Б. /САД/ – $ 100
219. Trucking /САД/ – $ 100
(за Апостоловиће код Прешева)
220. Анка В. /Србија/ – 500 дин.
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221. Јелена П. /Србија/ – 1.000 дин.
222. Драган Т. /Србија/ – 1.000 дин.
223. Породица Станојевић /Србија/ – 1.250 дин.
(за Апостоловиће код Прешева)
224. Породица Станојевић /Србија/ – 1.250 дин.
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
225. Мирко П. /Србија/ – 1.300 дин.
226. Mabax аутопревозник /Србија/ – 1.617 дин.
227. Вељко П. /Србија/ – 1.650 дин.
228. Јован И. /Србија/ – 2.000 дин.
229. Анонимно /Србија/ – 2.200 дин.
230. Атлетски клуб Ес Атлетикс /Србија/ –
3.500 дин.
231. Бранко К. /Србија/ – 5.000 дин.
232. Ресторан Катун /Србија/ – 10.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
233. Колонија /Србија/ – 10.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
234. Пикадо из блока, Рума /Србија/ – 16.190 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
235. Телеком-СМС 7763 /Србија/ – 25.800 дин.
236. Александар В. /Р. Српска/ – 15 КМ
(за породицу Смуков код Руме)
237. Владимир Џ. /Р. Српска/ – 20 КМ
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
238. Промоција Тројке из блока у
Лакташима /Р. Српска/ – 351,50 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
239. Илија К. /Србија/ – 10 €
240. Бојан Ћ. /Аустрија/ – 10 €
241. Горан П. /Немачка/ – 10 €
242. Анонимно /Аустрија/ – 15 €
243. Гордана /Аустрија/ – 20 €
244. Иво В. /Канада/ – 20 €
245. Милан Д. – 85 €
246. Денис Д. /Швајцарска/ – 100 €
(за Пржиће са КиМ)
247. Невена Г.Р. /Швајцарска/ – 60 CHF
248. Мирјана и Ранко С. /Немачка/ – 30 €
249. Оливер Лепки /Канада/ – $ 25 CAD
250. Лидија Боројевић /Канада/ – $ 40 CAD
(рођендан Ирене Ратковић)
251. D&D International Importers /САД/ – $ 25
252. Бреза /САД/ – $ 50
253. Данило Т. /Србија/ – 1.000 дин.
254. Данило Т. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
255. Никола Ц. /Србија/ – 2.000 дин.
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256. Павле К. /Србија/ – 2.000 дин.
257. Небојша С. /Србија/ – 2.500 дин.
258. Анонимно /Србија/ – 3.000 дин.
259. Михајло Ж. /Србија/ – 6.000 дин.
260. ТЦ Младеновац /Србија/ – 19.630 дин.
261. ДИС маркет /Србија/ – 19.730 дин.
262. Стони фудбал за срећу /Србија/ – 36.100 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
263. Nonstop Fitness Serbia /Србија/ – 40.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
264. Миле Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ
265. Рекламни студио MIN /Р. Српска/ – 25 КМ
266. Бутик Time out /Р. Српска/ – 75 КМ
267. Пикадо из блока, Требиње /Р. Српска/ –
253,50 КМ (за пројекат Тројка из блока)
268. Анонимно /Белгија/ – 10 €
269. Игор Л. /Србија/ – 10 €
270. Игор В. /САД/ – 10 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
271. Игор В. /САД/ – 10 €
(за Апостоловиће код Прешева)
272. Анонимно /Немачка/ – 10 €
273. Марко М. /Црна Гора/ – 15 €
274. Анонимно /Аустрија/ – 20 €
(за Апостоловиће код Прешева)
275. М. и С. Илић /Немачка/ – 30 €
(за Апостоловиће код Прешева)
276. Јован Г. /Луксембург/ – 30 €
(за Апостоловиће код Прешева)
277. Марко Ђ. – 30,42 €
278. Биљана Ц. /Канада/ – 50 €
(за Апостоловиће код Прешева)
279. Анонимно /Шведска/ – 50 €
(за Косово и Метохију)
280. Милош Ј. /Немачка/ – 50 €
281. Породица Милић /Шведска/ – 100 €
282. Јованка П. /САД/ – 100 €
283. Саша П. /Немачка/ – 150 €
(за породицу Смуков код Руме)
284. Милан Срнић /Канада/ – $ 240 CAD
285. Сања Цветановић /Канада/ – $ 500 CAD
286. Владан С. /САД/ – $ 10
287. Биљана Х. /САД/ – $ 10
288. Милан З. /САД/ – $ 25
289. Синиша М. /САД/ – $ 50
290. Милан В. /САД/ – $ 50
291. Анонимно /САД/ – $ 75
292. Раде Г. /САД/ – $ 100
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293. Александар О. /Србија/ – 98,40 дин.
294. Дејан Р. /Србија/ – 250 дин.
295. Ђорђе Г. /Србија/ – 300 дин.
296. Марија М. /Србија/ – 500 дин.
297. Александар М. /Србија/ – 500 дин.
298. Трифун Т. /Србија/ – 1.000 дин.
299. Никола Ј. /Србија/ – 1.000 дин.
300. Милена А. /Србија/ – 1.000 дин.
301. Александар Ј. /Србија/ – 1.000 дин.
302. Ненад М. /Србија/ – 1.000 дин.
303. Сергеј Ц. /Србија/ – 2.000 дин.
304. Good food Bogoslovija /Србија/ – 2.800 дин.
305. Анонимно /Србија/ – 3.000 дин.
306. Биљана В. /Србија/ – 3.000 дин.
307. Анонимно /Србија/ – 4.400 дин.
308. Кафе паб Робин Худ /Србија/ – 7.340 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
309. Good food Vračar /Србија/ – 9.550 дин.
310. Анонимно /Србија/ – 10.000 дин.
311. Караоке из блока, Нови Сад /Србија/ –
17.500 дин. (за пројекат Тројка из блока)
312. VIP-СМС 7763 /Србија/ – 35.100 дин
313. Бранка К. /Р. Српска/ – 10 КМ
314. Ненад Ф. /Р. Српска/ – 40 КМ
315. Пикадо из блока, Градишка /Р. Српска/ –
920 КМ (за пројекат Тројка из блока)
316. Мтел-ПОЗОВИ 17763 /Р. Српска/ –
2.317,96 КМ
317. Данијела К. /Црна Гора/ – 20 €
318. Милован М. /Аустралија/ – 10 €
319. Анонимно /Шведска/ – 10 €
(за Пржиће са КиМ)
320. Рајко В. /Србија/ – 10 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
321. Анонимно /Србија/ – 10 €
(за Апостоловиће код Прешева)
322. Анонимно /Немачка/ – 10 €
323. Филип Л. /Шведска/ – 15 €
(за Косово и Метохију)
324. Владица С. /Канада/ – 40 €
325. Милорад С. /Норвешка/ – 50 €
(за Апостоловиће код Прешева)
326. Анонимно /Немачка/ – 50 €
(за Апостоловиће код Прешева)
327. Немања М. /Р. Српска/ – 50 €
328. Анонимно /Аустралија/ – 50 €
(за Косово и Метохију)
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329. Анонимно /Аустралија/ – 80 €
(за Пржиће са КиМ)
330. Милован 99 /Швајцарска/ – 40 CHF
331. Немања Пјанић /Канада/ – $ 20 CAD
332. Александар Џомба /Канада/ – $ 25 CAD
333. Хелена У. /Канада/ – $ 15
334. Матеја и Филип С. /САД/ – $ 15
335. Весна К. /САД/ – $ 25
336. Jacob DeWaard /САД/ – $ 150
337. Драган Б. /Србија/ – 500 дин.
338. Кафе Bebop /Србија/ – 580 дин.
339. ЈАЗИП-обустава од пензија и зарада /Србија/
– 586 дин.
340. Софија Б. /Србија/ – 1.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
341. Слободан П. /Србија/ – 1.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
342. Малтешки витез /Србија/ – 1.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
343. Маријана П. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Апостоловиће код Прешева)
344. Кафе Inkognito /Србија/ – 1.177 дин.
345. Кафе Луфт /Србија/ – 1.500 дин.
346. Момчило М. /Србија/ – 2.000 дин.
347. Играоница Тројка /Србија/ – 2.460 дин.
348. Марта Б. /Србија/ – 2.500 дин.
349. Александар К. /Србија/ – 2.500 дин.
350. Кафе Мoment /Србија/ – 3.155 дин.
351. Пекара Moment 2 /Србија/ – 3.410 дин.
352. Јован Б. /Србија/ – 5.000 дин.
353. Ђорђе М. /Србија/ – 6.000 дин.
(за Пржиће са КиМ)
354. Недељко Б. /Србија/ – 7.000 дин.
355. Урош Б. /Србија/ – 7.400 дин.
356. Пекара Moment 3 /Србија/ – 9.265 дин.
357. Факултет за примењену екологију Футура
/Србија/ –25.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
358. Лазар М. /Црна Гора/ – 20 €
(за Апостоловиће код Прешева)
359. Дејан Д. /Црна Гора/ – 20 €
360. Славица К. /Аустрија/ – 10 €
(за Апостоловиће код Прешева)
361. Анонимно /В. Британија/ – 10 €
362. Марић Ј. /Канада/ – 15 €
(за Републику Српску)
363. Бранко и Даница /Аустрија/ – 20 €
(за Пржиће са КиМ)
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364. Бранко и Даница /Аустрија/ – 20 €
(за Гачиће из Марина)
365. Небојша П. /Словенија/ – 20 €
366. Анонимно /САД/ – 20 €
367. Б.С. /Аустрија/ – 30 €
368. Ђорђе Ч. /Србија/ – 50 €
369. Софиа и Рето М. /Швајцарска/ – 100 CHF
370. Ђорђе Ж. /Немачка/ – 50 €
371. Радован Г. /Немачка/ – 100 €
372. Раде Петрић /Канада/ – $ 20 CAD
373. Јела Н. /САД/ – $ 15
374. Оља М. /САД/ – $ 15
375. Nellie B. /САД/ – $ 50
376. Синиша Д. /САД/ – $ 200
377. Ненад С. /Србија/ – 500 дин.
378. Александар Д. /Србија/ – 1.000 дин.
379. Немања М. /Србија/ – 1.000 дин.
380. Јелена П. /Србија/ – 1.000 дин.
381. Gama car /Србија/ – 1.160 дин.
382. Урош В. /Србија/ – 2.000 дин.
(за Апостоловиће код Прешева)
383. Транском Платичево /Србија/ – 2.500 дин.
384. Лидија В. /Србија/ – 3.000 дин.
385. Војислав С. /Србија/ – 3.001 дин.
386. Брза храна Цицибело 2 /Србија/ – 3.740 дин.
387. Филолошки факултет /Србија/ – 9.561 дин.
388. Цвећара Чичак /Србија/ – 10.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
389. Пикадо из блока, кафе Зенит /Србија/ –
10.130 дин. (за пројекат Тројка из блока)
390. СКЦ Обреновац /Србија/ – 15.150 дин.
391. Пикадо из блока, пивница Beertija /Србија/ –
26.210 дин. (за пројекат Тројка из блока)
392. Александар П. /Р. Српска/ – 20 КМ
393. Журка из блока, Бањалука /Р. Српска/ –
647,15 КМ (за пројекат Тројка из блока)
394. Тихомир И. /Италија/ – 10 €
395. Татјана М. /САД/ – 10 €
396. Радован А. /Немачка/ – 10 €
397. Анонимно /Италија/ – 10 €
398. Синиша В. /Р. Српска/ – 10 €
(за породицу Штрбац из Б. Крупе)
399. Анонимно /Аустрија/ – 15 €
(за породицу Штрбац из Б. Крупе)
400. Дражен П. /Аустрија/ – 20 €
(за развој и јачање СЗС организације)
401. Анонимно /САД/ – 20 €
402. Анонимно /Немачка/ – 30 €
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403. Недељко П. /САД/ – 30 €
404. Исидора В. /САД/ – 40 €
(за Пржиће са КиМ)
405. Сања В. /Аустралија/ – 50 €
(за породицу Штрбац из Б. Крупе)
406. Анонимно /Немачка/ – 50 €
407. Никола и Евангелина М. /Србија/ – 50 €
(за Апостоловиће код Прешева)
408. Далибор П. /УАЕ/ – 50 €
(за Пржиће са КиМ)
409. Бојан С. /САД/ – 50 €
410. Анонимно /Немачка/ – 50 €
(за Косово и Метохију)
411. Ђорђе Ј. /Аустралија/ – 50 €
(комби за српску децу у Сребреници)
412. Били Питон /Шпанија/ – 50 €
413. Аћим М. /Србија/ – 100 €
(за Косово и Метохију)
414. Драган М. /Нови Зеланд/ – 100 €
415. Весна Ђ. /Швајцарска/ – 300 CHF
416. Зоран С. /Немачка/ – 10 €
(за породицу Штрбац из Б. Крупе)
417. Драган З. /Немачка/ – 10 €
418. Данијела М. /Немачка/ – 10 €
419. Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ – 20 €
420. Анонимно /Немачка/ – 30 €
421. Пикадо турнир у Аугсбургу /Немачка/ – 695 €
422. Anne Dube /Канада/ – $ 20 CAD
423. Блажо Радовановић /Канада/ – $ 20 CAD
424. Stephen Payne /Канада/ – $ 20 CAD
425. Nada Tremblay /Канада/ – $ 20 CAD
426. Живко Драгичевић /Канада/ – $ 20 CAD
427. Драгољуб Марчета /Канада/ – $ 20 CAD
428. Груја Стеванов /Канада/ – $ 20 CAD
429. Милан Јурјевић /Канада/ – $ 20 CAD
430. Ненад Богдановић /Канада/ – $ 20 CAD
431. Милан Пецарски /Канада/ – $ 20 CAD
432. Љиљана Јерић /Канада/ – $ 20 CAD
433. Лидија Љуљдуровић /Канада/ – $ 20 CAD
434. Дмитар Шарапа /Канада/ – $ 20 CAD
435. Нада Милојевић /Канада/ – $ 20 CAD
436. Јован Урукало /Канада/ – $ 20 CAD
437. Хелен Василић /Канада/ – $ 20 CAD
438. Луси Ковачевић /Канада/ – $ 30 CAD
439. Кадивка Прибојан /Канада/ – $ 40 CAD
440. Нада Вујановић /Канада/ – $ 40 CAD
441. Милка Спирић /Канада/ – $ 50 CAD
442. Сњежана Гаћеша /Канада/ – $ 50 CAD
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443. Никола Гаћеша /Канада/ – $ 50 CAD
444. Лили Цигановић /Канада/ – $ 50 CAD
445. Мирко Вранешевић /Канада/ – $ 60 CAD
446. Ђорђе Величковић /Канада/ – $ 100 CAD
447. Никола Зубац /Канада/ – $ 100 CAD
448. Донаторска кутија-крофне Виндзор /Канада/
– $ 110 CAD
449. Анонимно /Канада/ – $ 150 CAD
450. Protecta El. Services /Аустралија/ – $ 15
451. Vuyas /САД/ – $ 15
452. Данијел П. /САД/ – $ 25
453. Милан Д. /САД/ – $ 25
454. Владимир М. /САД/ – $ 25
455. Александар Д. /САД/ – $ 50
456. Драгомир С. /Канада/ – $ 50
457. Вељко Н. /Србија/ – 500 дин.
458. Данило Р. /Србија/ – 1.000 дин.
459. Жељко Н. /Србија/ – 1.000 дин.
460. Стево М. /Србија/ – 1.000 дин.
461. Снежана М. /Србија/ – 2.000 дин.
462. Мија К. /Србија/ – 2.000 дин.
463. Технички преглед Арена експрес /Србија/ –
2.600 дин.
464. Никола В. /Србија/ – 2.850 дин.
465. Стеван Б. /Србија/ – 3.000 дин.
466. Козметолошки центар Ива Дерма /Србија/ –
4.000 дин.
467. Катарина Ј. /Србија/ – 4.000 дин.
468. Гејминг из блока, Нови Сад /Србија/ –
4.500 дин. (за пројекат Тројка из блока)
469. Мирјана /Србија/ – 5.000 дин.
(за Раковиће из Аранђеловца)
470. Мирослав П. /Србија/ – 5.000 дин.
471. Мирослав К. /Србија/ – 5.000 дин.
472. Анђа Р. /Србија/ – 7.400 дин.
473. Silver Bell Group /Србија/ – 21.420 дин.
474. Породица Којић /Србија/ – 40.000 дин.
(за Пржиће са КиМ)
475. Моцарт доо /Србија/ – 60.700 дин.
(за пројекат Тројка из блока-Кош за срећу)
476. Драган Р. /Р. Српска/ – 20 КМ
477. Маркет Кошута /Р. Српска/ – 212 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
478. Ресторан Лане /Р. Српска/ – 230 КМ
(за пројекат Тројка из блока)

479. Билијар из блока, Козарска Дубица /
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Р. Српска/ – 630,80 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
480. Велемир М. – 1 €
481. Бојана С. /Аустрија/ – 8 €
482. Balkan Ethno – 10 €
483. Синиша Н. /Р. Српска/ – 10 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
484. Александра и Бранко Б. /Словенија/ – 10 €
485. Дарко С. /Аустрија/ – 30 €
486. Тамара Л. /Норвешка/ – 30 €
487. Јован С. /Немачка/ – 40 €
488. Бојан Б. – 50 €
489. Дражо В. /Холандија/ – 50 €
(за Косово и Метохију)
490. Породица Нинковић /Аустрлија/ – 59,88 €
(за Апостоловиће код Прешева)
491. Анонимно /В. Британија/ – 70 €
492. Горан Г. – 150 €
493. Винка Т. /Швајцарска/ – 10 CHF
(за Апостоловиће код Прешева)
494. Анонимно /Немачка/ – 10 €
495. Горан А. /Немачка/ – 25 €
(за Ракиће код Ваљева)
496. Пошаљи SZS на 81190 /Немачка/ – 727,52 €
497. Новица М. / Норвешка/ – 50 NOK
498. Сара П. /Норвешка/ – 50 NOK
499. Вељко П. /Норвешка/ – 60 NOK
500. Дино М. /Норвешка/ – 100 NOK
501. Душан В. /Норвешка/ – 200 NOK
502. Предраг А. /Норвешка/ – 200 NOK
503. Вања Л.С. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Апостоловиће код Прешева)
504. Горан Д. /Норвешка/ – 300 NOK
(за Пржиће са КиМ)
505. Никола Д. /Норвешка/ – 303 NOK
506. Недељко Цалија /Канада/ – $ 40 CAD
507. Canada Helps /Канада/ – $ 96 CAD
508. Данка Мандић /Канада/ – $ 100 CAD
509. Драгана Т. /САД/ – $ 10
(за Косово и Метохију)
510. Давид Г. /САД/ – $ 50
511. Владан Ј. /Србија/ – 500 дин.
512. Иван С. /Србија/ – 500 дин.
513. Немања К. /Србија/ – 1.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
514. Бранислав В. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Апостоловиће код Прешева)
515. Драган Н. /Србија/ – 1.300 дин.
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516. Бранислав А. /Србија/ – 1.389 дин.
517. Маја К. /Србија/ – 2.000 дин.
518. Кухиња Мистер Вок /Србија/ – 3.340 дин.
519. Good food Nbgd /Србија/ – 7.150 дин.
520. Миливоје Ж. /Србија/ – 10.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
521. Mathori London /Србија/ – 10.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
522. БХ Телеком-ПОЗОВИ 17763 /Р. Српска/ –
6 КМ
523. Ана Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ
(за Апостоловиће код Прешева)
524. Пекара Ђекић 2 /Р. Српска/ – 45 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
525. ТЦ Злата /Р. Српска/ – 60 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
526. Доктор Софрић /Р. Српска/ – 100 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
527. Пекара Ђекић 1 /Р. Српска/ – 108 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
528. Душан М. /Швајцарска/ – 1 €
529. Анонимно /Немачка/ – 5 €
530. Вања Л. /Канада/ – 10 €
531. Владан П. /Аустрија/ – 15 €
532. Милош С. /САД/ – 15 €
533. Д. Чоловић /Немачка/ – 20 €
(за Крајину)
534. Миодраг В. /Швајцарска/ – 25 €
535. Драгана П. /Канада/ – 30 €
(за Апостоловиће код Прешева)
536. Јован С. /Србија/ – 50 €
537. Анонимно /Швајцарска/ – 100 €
538. Милош Н. /Аустралија/ – 100 €
539. Новица В. /Швајцарска/ – 5 CHF
540. Небојша Л. /Швајцарска/ – 8 CHF
541. Ненад и Кристина А. /Швајцарска/ – 10 CHF
542. Дејан И. /Швајцарска/ – 10 CHF
543. Никола А. /Швајцарска/ – 10 CHF
544. Марко А. /Швајцарска/ – 10 CHF
545. Vanessa G. /Швајцарска/ – 20 CHF
546. Александар М. /Швајцарска/ – 50 CHF
547. Сања и Петар А. /Швајцарска/ – 100 CHF
548. Стеван П. /Немачка/ – 60 €
549. Никола О. /САД/ – $ 15
550. Бојан Ј. /САД/ – $ 25
551. Никола М. /САД/ – $ 25
552. Марта С. /Канада/ – $ 25
553. Срђан М. /САД/ – $ 25
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554. Матеја Б. /САД/ – $ 50
555. Александар О. /Србија/ – 121,60 дин.
556. Ненад Н. /Србија/ – 500 дин.
557. Журка из блока, News bar /Србија/ –
22.010 дин. (за пројекат Тројка из блока)
558. Маја Ј. /Р. Српска/ – 10 КМ
559. Милена Р. /Р. Српска/ – 20 КМ
560. Анонимно /Србија/ – 10 €
(за Апостоловиће код Прешева)
561. Породица Грубачки /Нови Зеланд/ – 10 €
562. Синиша О. /Србија/ – 15 €
(за Крајину)
563. Анонимно /Шведска/ – 15 €
564. Ненад и Наташа Д. /САД/ – 15 €
565. Анонимно /Холандија/ – 15 €
566. Марко М. /Србија/ – 20 €
567. Алекса А. /Швајцарска/ – 20 €
568. Александра Р. /Немачка/ – 30 €
569. Оливера и Филип /САД/ – 30 €
570. Оливера и Филип /САД/ – 50 €
(за породицу Штрбац из Б. Крупе)
571. Анонимно /Канада/ – 50 €
(за Апостоловиће код Прешева)
572. Ђуро В. /САД/ – 50 €
573. Стојан Ј. /Швајцарска/ – 20 CHF
574. Александар и Славица У. /Швајцарска/ –
20 CHF
575. В.А.М. 99 /Швајцарска/ – 25 CHF
576. Никола М. /Швајцарска/ – 30 CHF
577. Габријела С. /Швајцарска/ – 30 CHF
578. Анонимно /Немачка/ – 50 €
(за Пржиће са КиМ)
579. Марија Глишић /Канада/ – $ 50 CAD
580. Љубица Гомбар (Standard Bakery Service &
Equipment) /Канада/ – $ 3.000 CAD
581. Јанко Ј. – $ 20
582. PayPal Giving Fund /САД/ – $ 23,31
583. Ранко М. /САД/ – $ 25
584. Анкица Д. /САД/ – $ 25
585. Никола А. /САД/ – $ 300
(за Пржиће са КиМ)
586. ЈАЗИП-обустава од пензија и зарада /Србија/
– 616 дин.
587. Иван В. /Србија/ – 1.000 дин.
588. Уна Д. /Србија/ – 1.000 дин.
589. Софија М. /Србија/ – 1.000 дин.
590. Ивица С. /Србија/ – 1.200 дин.
591. Ана Б. /Србија/ – 2.000 дин.
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Списак СЗС
донатора
592. С.М. /Србија/ – 2.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
593. Урош С. /Србија/ – 3.000 дин.
594. Анонимно /Србија/ – 3.000 дин.
595. Пицерија Кухињица /Србија/ – 3.000 дин.
596. Зоран М. /Србија/ – 3.000 дин.
597. Пашанац 2 брза храна /Србија/ – 3.520 дин.
598. Атлетски клуб Ес Атлетикс /Србија/ –
4.000 дин.
599. Владимир П. /Србија/ – 5.000 дин.
600. Никола Љ. /Србија/ – 5.000 дин.
601. Пекара Ранд-м /Србија/ – 6.020 дин.
602. Пејком /Србија/ – 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
603. С Димитрије /Србија/ – 7.680 дин.
604. Александар Г. /Србија/ – 10.000 дин.
605. Caffeteria Roma /Србија/ – 15.120 дин.
606. Ђ.Т. /Србија/ – 280.000 дин.
607. Далибор Ш. /Финска/ – 35 €
608. Никола Г. /Србија/ – 80 €
(за породицу Смуков код Руме)
609. Миленко Р. /Р. Српска/ – 10 КМ
610. Иван Ђ. /Аустрија/ – 5 €
611. Ђорђе Н. /Аустрија/ – 10 €
612. Радислав Ђ. /Италија/ – 10 €
613. Александра М. /Чешка Република/ – 10 €
614. Биљана П. – 10,30 €
615. Анонимно /Белгија/ – 15 €
616. Миљан Д. /Шведска/ – 15 €
617. Мила Ђ. /Холандија/ – 20 €
618. Данијела Ш. /Канада/ – 20 €
619. Анонимно /Швајцарска/ – 50 €
(за породицу Лујанов из Алибунара)
620. Никола С. /Шведска/ – 50 €
621. Анонимно /Швајцарска/ – 50 €
622. Анонимно /Аустралија/ – 70 €
(за Крајину)
623. Александар И. /Канада/ – 80 €
624. Срђан Л. /Шведска/ – 100 €
625. Остоја П. /Швајцарска/ – 5 CHF
626. Здравка П.К. /Швајцарска/ – 5 CHF
627. Дариа К. /Швајцарска/ – 10 CHF
628. Лара М. /Швајцарска/ – 20 CHF
629. Даниел Ђ. /Швајцарска/ – 50 CHF
630. Дејан Н. /Швајцарска/ – 50 CHF
631. Дејан С. /Немачка/ – 5 €
632. Немања ____________К. /Немачка/ – 20 €
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633. Анонимно /САД/ – $ 5
(за Крајину)
634. Даринка Ђ. /САД/ – $ 30
635. Жељко Ш. /Србија/ – 100 дин.
636. Стеван О. /Србија/ – 1.000 дин.
637. Драгана Р. /Србија/ – 2.000 дин.
638. Коста Ј. /Србија/ – 3.000 дин.
639. Ресторан Тара /Србија/ – 9.150 дин.
640. Теленор-СМС 7763 /Србија/ – 64.316 дин.
641. Данило /Словенија/ – 350 €
(за Косово и Метохију)
642. Слађана М. /Р. Српска/ – 40 КМ
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
643. Општина Пале /Р. Српска/ – 40 КМ
644. Стони тенис из блока, Источно Сарајево /Р.
Српска/ – 147 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
645. Анонимно /Шведска/ – 10 €
(за породицу Штрбац из Б. Крупе)
646. Срђан Г. /Србија/ – 10 €
647. Michael D. /Аустрија/ – 15 €
648. Ресторан Chianti /Аустрија/ – 20 €
(за пројекат Тројка из блока)
649. Мек Лесковац /Аустрија/ – 20 €
(за пројекат Тројка из блока)
650. Анонимно /Белгија/ – 30 €
(комби за српску децу у Сребреници)
651. Марић Ј. /Канада/ – 30 €
652. Биљана Ц. /Канада/ – 50 €
653. Анонимно /Аустралија/ – 50 €
(за Косово и Метохију)
654. Анонимно /Холандија/ – 50 €
655. Марко Ж. – 50 €
656. Етно ресторан Златибор/Аустрија/- 120€
(за пројекат Тројка из блока)
657. Српска Православна Омладина Аустралије
и Новог Зеланда (SOYA Inc.)
/Аустралија/ – 500 €
658. United Way (Јадранка Гајић, Зоран
Вујановић и анонимно) /Канада/ –
$ 430,95 CAD
659. Samuel P. /САД/ – $ 15
660. Бранкица П. /САД/ – $ 25
661. Синиша и Мирјана П. /САД/ – $ 50
662. Дејан Д. /САД/ – $ 50
663. Зоран М. /САД/ – $ 100
664. Божо Б. /Србија/ – 500 дин.
665. Предраг О. /Србија/ – 700 дин.
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Списак СЗС
донатора
666. Анонимно /Србија/ – 2.500 дин.
667. Neo Todi /Србија/ – 5.000 дин.
668. СЗС штанд на Витез фесту /Србија/ –
4.190 дин.+ $20
669. Презентација пројекта Тројка из блока/All
Star Game IT лига Србије /Србија/ –
28.200 дин. (за пројекат Тројка из блока)
670. Телеком-СМС 7763 /Србија/ – 166.600 дин.
671. Миодраг П. /Р. Српска/ – 20 КМ
672. Анонимно /Шведска/ – 50 SEK
673. DJ Mivu /Немачка/ – 10 €
674. Горан Р. /Шведска/ – 40 €
675. Сњежана П. /Канада/ – 50 €
676. Милан С. /УАЕ/ – 200 €
(за Крајину)
677. Братислав С. /Швајцарска/ – 5 CHF
678. Милош М. /Швајцарска/ – 10 CHF
679. Данијел С. /Швајцарска/ – 10 CHF
680. Тамара М. /Швајцарска/ – 10 CHF
681. Саша и Татјана С. /Швајцарска/ – 10 CHF
682. Нада И.М. /Швајцарска/ – 10 CHF
683. Душан и Вања Ђ. /Швајцарска/ – 10 CHF
684. Сергеј Ч. /Швајцарска/ – 20 CHF
685. Р.М. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF
686. Н.Т. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF
687. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ – 40 CHF
688. Породица Деветак /Швајцарска/ – 40 CHF
689. Protax Gmbh /Швајцарска/ – 50 CHF
690. Горан М. /Швајцарска/ – 75 CHF
(за Косово и Метохију и Р. Српску)
691. Јованче Т. /Швајцарска/ – 100 CHF
692. Ненад Милојковић /Канада/ – $ 60 CAD
УКУПНО ДОНАЦИЈА У МАРТУ: 43.078 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за март 2018. године
Србија
Почетно стање – 28.02.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ за породицу Штрбац, Б.Крупа, Р.Српска - намештај, душеци и трактор
Помоћ за породицу Рубеж, Хан Пјесак, Р.Српска - врата и прозори за кућу
Помоћ за породицу Пржић, Могила, КиМ - изградња куће 1.део
Oперативни трошкови
Штампање Срби за Србе извештаја за 2017. годину
Израда донаторских кутија за потребе прикупљања донација
Израда сталака за лопте за потребе турнира Тројка из блока
Трошкови обилазака породица по Србији
Трошкови горива за текуће потребе организације
Израда пехара и медаља за хуманитарне турнире пројекта Тројка из блока
Штампање плаката за пројекат Тројка из блока
Трошкови пута на Косово и Метохију, Божићна акција 2. део
Трошкови пута у Шабац и Чачак за пројекат Тројка из блока
Израда рекламне СзС заставе
Штампа рекламних СЗС плаката
Трошкови пута у Лакташе на промоцију пројекта Тројка из блока
Трошкови пута у Руму - пројекат Тројка из блока
Трошкови ЦИП записа за СЗС извештај за 2017. годину
Трошкови изнајмљивања терена за Одбојку из блока у Торонту
Трошкови рекламирања пројекта Тројка из блока
Трошкови турнира Тројка из блока у Лас Вегасу
Штампа рекламних СЗС плаката
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
Трошкови плата запослених
Обавезни намети државе на плате запослених
Трошкови закупа канцеларија
Трошкови књиговодства у Србији
Трошкови комуналија у канцеларијама
Административни трошкови огранака организације
Наканада за коришћење PayPal платформе
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Наканада за коришћење Skrill платформе
Трошкови сервера за слање електронске поште, домена и хостинга
Трошкови СМС сервиса
Трошкови маркетинга
Интерни трансфери новца
Трансфер новца из Немачке у Црну Гору
Крајње стање – 31.03.
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Црна Гора

РСД
1.871.426
1.792.399
0
0

ЕУР
394
60
0
0

-1.343.467
-363.132
-264.000
-37.800
-36.763
-32.242
-24.741
-19.824
-16.907
-11.375
-10.350
-9.000
-7.422
-1.503
-1.200

-79

Република
Аустрија и
Швајцарска Немачка САД Канада Норвешка
Српска
остале
КМ
ЦХФ
ЕУР
УСД
ЦАД
НОК
ЕУР
16.862
4.746
2.146 120.457 10.258
23.979
23.770
6.594
2.038
3.363
8.977
5.922
4.913
8.528
0
0
-3
-67
-7
0
-229
-10.981
0
0
0
0
0
-6.000
-6.681
-4.300
-6.000
-1.894
-225
-62
-869
-564
-40
-1.802

-509
-38
-655
-2.271
-280.000
-170.742
-25.000
-12.000
-14.395
-2.800

-26

-70
-37
-733
-399

-42

-32

-3

-9

-40

-600
-46
-183
-52

-8
-72
-20
-20

-211
-9
0
2.320.359

-112

2.500
2.500
2.876

-30

0

0

10.582

6.560

-2.500
0
-2.500
2.944 128.498

0

0

-1.578
0

15.608

28.852

24.267
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација у %)

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

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
207
112
64
63
60
41
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Аустрија
Норвешка
Аустралија
Шведска
Холандија
Црна Гора
Остале државе
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25
17
16
10
5
37
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2018. години

Број примљених донација у 2018. години
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за март од 2006. – 2018. године

Број примљених донација за март
од 2006. – 2018. године
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Могућности
донирања СЗС

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

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

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

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

4. Донирање путем смс порука:
- пошаљите поруку na 7763 (у Србији)
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој)
- пошаљите SZS 15 на 339 (у Швајцарској)
- VIPPS на 104414 (Норвешка)
5. Рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71 Banca Intesa, Београд
Девизни: IBAN: RS35 1600 0508 0002 3812 69
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia
5. Рачун у Швајцарској:
Swiss post, Konto: 61-335679-5, BIC: 9000
IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss

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

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

Хуманитарна организација

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

Charity organization Serbs for Serbs
www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!
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