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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 Протекли месец остаће упамћен по 
рекордном броју завршених великих грађевинских 
пројеката. Све ове пројекте не би било могуће 
спровести да нема ангажовања наших чланова и 
пријатеља широм дијаспоре и Србије, који су били 
активни и током новембра. Одржана су и два 
турнира „Тројка из блока“, а тачка на сјајну сезону 
стављена је фантастичним турниром у Торонту. 
 Активни и вредни су били наши чланови 
широм дијаспоре. У Норвешкој бележимо два 
догађаја. На хуманитарном фудбалском турниру у 
Драмену прикупљено је 2.850 НОК, док је на 
окупљању српског друштва „РАС“ прикупљено 
1.050 НОК. У  Швајцарској бележимо такође два 
окупљања. У Фрибургу је одржано палачинка и 
филмско вече, где је представљен рад организације 
групи заинтересованих људи. Наши представници 
били су гости на концерту Београдског Синдиката у 
Цириху, где је прикупљено 587,65 ЦХФ донација. У 
суседној Аустрији наши представници 
присуствовали су годишњем концерту КУД-а 
„Јединство“ у Бечу где су такође информисали 
заинтересоване људе о нашем раду. У САД на 
хуманитарном фудбалском турниру у Финиксу, 
прикупљено је и послато 800$ за наше актуелне 
пројекте. На манифестацији коју је одржала 
фолклорна група „Соко“ из Чикага прикупљено је 
350$. Главни догађај у дијаспори је свакако била 
сјајна „Тројка из блока“ у Торонту, где је 
прикупљено 23.210$. 
 Што се тиче активности у Србији, у Београду 
је било неколико дешавања. Већ трећу годину за 
редом учествујемо на Сајму књига. Ове године 
прикупљено је 112.350 динара. У Земуну је на 
хуманитарном турниру у билијару прикупљено 
11.200 дин, а на турниру у НБА игрици прикупљено 
је 12.390 дин. По први пут организован је турнир 
„Тројка из блока“ на самом Тргу Републике, где је 
прикупљено 49.700 дин.  
 У Р. Српској на новој хуманитарној журци, 
овог пута у К. Дубици, прикупљено је 845КМ. На 
територији Српске обавили смо и две информативне 
посете, код породица Рубеж из Хан Пјеска са петоро 
деце и Лукића са Козаре, где самохрани отац одгаја 
четворо деце.  

Две породице су и помогнуте на подручју Српске. 
Скромна помоћ дошла је до самохране мајке из 
породице Томић у Дубници. За њих је обезбеђен 
један шпорет на дрва у вредности од 325КМ. Први, 
од великих пројеката који су завршени овог месеца, 
било је реновирање куће породице Миљић из 
Јасенице код Теслића са петоро деце. Вредност овог 
пројекта износила је 11.752 КМ и више од 10.000 КМ 
у робним донацијама, радовима и материјалу. 
 Сви остали велики пројекти одрађени су на 
подручју централне Србије. Условно речено, 
најскромнија помоћ стигла је до породице Шпољар 
коју чини самохрана мајка са троје деце лоје смо 
помогли покућством и намештајем укупне вредности 
111.236 дин. 
 Следећа помогнута породица били су 
Ђикићи, са петоро деце, из Руме. За потребе увођења 
грејања и набавке намештаја утрошено је 420.108 
дин. Глушчевиће из Пријепоља обрадовали смо 
обезбеђивањем термоизолације за кућу и бетонирања 
у вредности од 536.388 дин. За самохраног оца 
породице Миловановић из села Љубнић и његових 
петоро деце обезбедили смо доградњу куће и 
санацију купатила заједно са куповином намештаја и 
беле технике у укупном износу од 604.766. Породица 
Маљевић из Мионице, помогнута је изградњом 
штале и куповином краве са телетом у вредности од 
1.069.241 дин. Десеточлано домаћинство Љиљак из 
Гроцке, обрадовали смо доградњом постојеће куће и 
изградњом купатила. Цео пројекат износио је, на 
крају, 12.050€. Павловићима, из Коцељеве, је такође 
дограђена кућа и оспособљено купатило, уз испоруку 
основног намештаја и беле технике у вредности од 
1.728.943 дин. Највећи пројекат ове године, на 
подручју централне Србије, био је пројекат рушења 
старе и изградње потпуно нове куће за породицу 
Страјнић из Каћа. У овај успешни пројекат изградње 
куће и опремања утрошено је 2.075.253 динара. 
 Показали смо на делу шта све можемо 
заједничким снагама, и уз врло ограничена средства, 
да учинимо. Велики планови су стално пред нама, јер 
је унесрећених и обесправљених сваким даном све 
више. Наша деца нису заслужила овакво детињство и 
зато смо ту да се потрудимо заједно да им помогнемо 
да осете смисао детињства и да одрастају у условима 
као и њихови вршњаци.   

С поштовањем, 
Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су почетком марта породицу 
Туфегџић у селу Маљевић крај Мионице. Мајка 
Љубица живи са шесторо деце и са великим болом 
и трагедијом која је задесила ову велику породицу - у 
само шест месеци трагично су изгубили оца и 
најстаријег брата... 11 деце је донедавно живело у 
великој слози и љубави, са доста проблема, али и 
доста снаге да их решавају. 
 

 
Стара штала која је порушена и на њеном месту 

подигнута је нова штала 

 
Три кћери су се удале, а онда их је заувек променила 
несрећна смрта оца и погибија брата...  
Сада, самохрана мајка Љубица живи са Марком 
(22), Миленом (20), Живком (19), Милошем (16), 
Милованом (15) и најмлађим Бојаном (8). 
Најстарији син Александар (27) живи и ради у 
Мионици и помаже мајци много слањем новца и на 
сваки други начин. 

 
Породица Туфегџић испред нове штале 

 

 
 

 
 
Породицу Туфегџић затекли смо у марту у великом 
болу и великој тишини која их је обузела. Тежак 
живот на селу постао је ноћна мора након трагичних 
смрти, али - живот иде даље и живети се мора... Није 
им било лако да разговарају са нама, а ни да дају 
одговоре на наша питања.  

Крава за 

Туфегџиће 
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Како да одговоре на питање - шта вам треба, када су 
изгубили најмилије? Ипак, стрпљиво смо сачекали 
да се одлуче и размисле шта им је тренутно 
најпотребније. Када су нам јавили да би волели да 
реновирају стару, оронулу шталу и да појачају 
сточни фонд - прешли смо одмах на акцију! 
 

 
 

 
 

 
Највише се обрадовао најмлађи Бојан, и у његово име 

и у име целе породице  

захваљујемо се од срца свима који су помогли! 

Захваљујући донаторима СРБИ ЗА СРБЕ из целог 
света, врло брзо су скупљена средства за овај 
пројекат. Изграђена је потпуно нова штала, 
изузетног квалитета која ће служити много година, а 
купљена је и крава са телетом! Укупна вредност 
уручене помоћи износи 1.069.241 динар. 
 

 
Срби за Србе са породицом Туфегџић 

 испред нове штале 

 

 
 
Породица се много обрадовала, посебно због тога 
што смо прешли са речи на дела и што су видели да 
постоји много људи који брину за њих! Нико није 
остао равнодушан када је сазнао за трагедију и бол с 
којим живе Туфегџићи и донације су почеле да 
пристижу са свих страна! Део средстава за помоћ 
породици Туфегџић обезбеђен је и на меморијалном 
фудбалском турниру у Земуну. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Крава за 

Туфегџиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
завршила је још један велики пројекат помоћи 
социјално угроженим породицама са више деце - на 
територији Београда, у општини Гроцка, помогнута 
је десеточлана породица Љиљак! Пројекат помоћи 
Љиљцима траје две године, а због специфичне 
ситуације на терену, у реализацији је било много 
проблема и застоја. Ипак, на радост свих донатора и 
породице, пројекат је успешно реализован! 
 

 
Почетак радова на доградњи куће породици Љиљак 

у јесен 2016. године 

 
Породицу чине деда Мирко и баба Милица, њихова 
самохрана ћерка Душка и седморо деце: Андреј (6), 
Слободанка (9), Тамара (11), Бобана и Мирко (12), 
Зорка (13) и Божана (14). Још 90их година Љиљци 
су избегли из западне Славоније, и после дуго година 
сељења широм Србије коначно су пре пар година уз 
помоћ комесеријата за избеглице успели себи да купе 
кућу која се налази се на смедеревском путу у 
насељу Дубочај у Гроцкој. 

 
Дограђена соба и купатило 

 

Нова кућа захтевала је много прилагођавања и много 
радова. Велика породица није имала довољно 
простора за нормалан живот, па је све неопходнија 
постајала потреба за доградњом и озбиљним 
реновирањем. Уз помоћ донатора Хуманитарне 
организације Срби за Србе из целог света, завршени 
су сви радови!  
Дограђен је део куће, дневна соба са кухињом, 
комплетно реновирано купатило, постављена 
столарија и урађени сви унутрашњи радови: 
изолација, струја, вода, канализација, собна и 
улазна врата.  
 
Укупна вредност материјала и радова на кући 
породице Љиљак износи 12.050 евра. 
 

 
Подигнут спрати и укровљен нови део куће 

Љиљацима 

дограђена кућа 
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Самохрана мајка Душка са седморо деце (Зорком, 

Слободаном, Мирком, Тамаром, Андријом, Божаном 

и Бобаном) и баком Милицом 

 

Потпуно је промењен животни простор ове 
десеточлане породице!  
Уз помоћ добрих људи из целог света, будућност 
коначно изгледа ведрије за Љиљке који су заиста 
прошли доста...  
 
Дуг је пут од родне груде, до новог дома, а још дужи 
пут је пред њима... 
 

 
 

 
Породица Љиљак коначно  

има купатило у својој кући 

Од срца се захваљују свим донаторима, за све што су 
учинили за њих. Сада знају да нису сами и могу да 
верују у добре људе и да васпитају децу тако да када 
буде велика и сама пожеле да чине добра дела. 
Многодетне породице су највећа нада српског 
народа и морамо сви учинити колико можемо да им 
помогнемо! 

 

 
Весела дечица: Андреј (6), Слободанка (9), Тамара 

(11), Бобана и Мирко (12), Зорка (13) и Божана (14) 

 

 
 

 
 

Љиљацима 

дограђена кућа 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
у марту су били обишли породицу Глушчевић из 
Пријепоља. Храбри родитељи Вељко и Марта 
подижу четири предивне ћеркице: Јовану (12), 
Елену (10), Христину (4) и малу Николину, која 
има годину и по дана, и уз осмех се боре да им 
обезбеде срећно и радосно детињство. 
 

 
Постављање скеле и почетак постављања изолације 

 

Поред плате коју Вељко зарађује у предузећу 
Електро Монтажа и породиљске надокнаде коју 
прима Марта, они обрађују и 4 ара земље за своје 
потребе – користе сваку прилику да ојачају свој 
кућни буџет. Вељко и Марта су почели да зидају 
кућу и завршили су велики број послова (све грубе 
радове, уредили су цео доњи спрат и једну собу на 
првом спрату), али им је ипак била потребна помоћ 
како би брже привели крају све што су планирали, 
поготово због проблема са влагом која се појавила у 
целој кући. 

 
Радови у током постављања фасаде 

 

На кући Глушчевића извршени су обимни радови – 

урађена је спољна изолација куће, стављени су 
потковица и олуци, извршена је дренажа 
подрума, а затим је подрум и бетониран, 
бетониран је и тротоар око целе куће. Вредност 
свих радова износи 536.388 динара. 
 

 
Завршни изглед куће породице Глушчевић 

 

Глушчевићи су одушевљени изведеним радовима, не 
престају да се захваљују за урађене послове и са 
новим еланом причају о томе како ће им сада бити 
много лакше да среде остале просторије на горњем 
спрату када су решили велики проблем са влагом. 
 

СЗС помогли 

Глушчевиће 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су у фебруару ове године породицу 
Шпољар у Старој Пазови. Самохрана мајка 
Ивана подиже троје деце - Јовану (16), Јану (8) и 
Михаила (7). Ова кућа пуна љубави пуна је и 
проблема које смо затекли приликом прве посете: без 
ормара, без кревета, без сређеног улаза у кућу, са 
скромним дечијим додатком и нередовном 
алиментацијом од бившег мужа, мајка Ивана са 
стрепњом је гледала у сваки нови дан. 
 

 
Јана и Михаило помажу мами око нове веш машине 

 
 

Посета наше организације донела јој је наду у боље 
сутра и у добре људе из целог света. А добри људи, 
донатори организације Срби за Србе здушно су 
одоговорили и пожурили да испуне њихове скромне 
жеље! Захваљујући бројним донацијама врло брзо 
жеље су остварене: купљени су ормар, 
ципеларник, кревет на спрат са душецима и веш 
машина, најнеопходније ствари које знатно мењају 
свакодневни живот Шпољара. Вредност уручене 
помоћи породици Шпољар износи 111.236 динара. 
 

 
Саниран део куће који је због влаге  

представљао проблем породици 
 

У кући са малом децом, веш машина вреди као злато, 
а кревет на спрат нови је свет за игру за двоје 
малишана. Такође, сређен је и реновиран улазни 
део куће који је највише био оштећен због појаве 
влаге. Ово су први и најхитинији проблеми који су 
решени код ове породице, а остало их је још много. 

Помоћ за 

Шпољаре  
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Пријатељи организације Срби за Србе, поклонили су 
половни рачунар, што је највише обрадовало 
најмлађе чланове породице Шпољар. 
 

 
 

 
 

У име породице Шпољар од срца се захваљујемо 
донаторима из целог света!  
 

 

Помоћ за 

Шпољаре  
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су почетком новембра петочлану 
породицу Страјнић из Каћа у новоизграђеном 
дому.  
 
Породицу чине самохрана мајка Гордана, деца  
Стефан (12)  Јелена (14), Јована (16) и Душан (18), 
а до скоро је са њима живела и Зора (22) која се 
удала. Укупна вредност помоћи за изградњу и 
опремање нове куће за Страјниће 2.075.253 динара. 
 

 
 

 

Средства за акцију помоћи обезбеђена су кроз 
турнир ''Тројка из блока'' у Новом Саду, Божићне 
акције које су организовали чланови наше 
организације у Швајцарској и Канади, као и 
донације дела грађевинског материјала Града 
Нови Сад. 
 

 
 

 
 

 
Изглед куће у којој је живела  

породица Страјнић из Каћа 

 
Вредна помоћ је стигла и од компаније Форма 
Идеале која је обезбедила помоћ у опремању већег 
дела потребног намештаја за Страјниће. 

Страјнићима 

нова кућа  
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Обезбеђен је и доводо воде и повезивања куће на 
градску канализацију, уз помоћ ЈП Водовод и 
канализација из Новог Сада. 
 

 
 
Упућујемо огромну захвалност свима донаторима 
наше организације широм Србије и света за помоћ 
у реализацији овог великог пројекта у којем смо 
обезбедили нов и топли дом за Страјниће у нади да 
ће ово бити уједно и нов почетак у њиховом животу. 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Страјнићима 

нова кућа  
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе из Републике Српске посјетили су породицу 
Лукић из села Горњи Јеловац које се налази на 
половини пута између Козарске Дубице и 
Приједора. У самом срцу планине Козаре, у 
скромној кућици смјестила се осмочлана породица 
Лукић, коју чине самохрани отац породице 
Мирослав (41 годину) и његово четворо дјеце и то 
кћерке Драгана (14 година) и Јована (5) и синови 
Здравко (16) и Зоран (8). 
 

 
 
Са породицом живе још Мирославов брат Бранислав 
(50 година) и родитељи деда Рајко (78) и баба Стоја 
(80). Нажалост, мајка дјеце их је напустила и отишла 
у потрази за бољим животом, тако да бригу о дјеци 
највише воде отац Мирослав и деда Рајко, који поред 
дјеце морају да се старају и о болесој баби Стоји која 
је прикована за кревет и о Браниславу који пати од 
епилепсије. 
Породица живи у јако тешким условима са дјечијим 
додатком као јединим сталним извором прихода у 
мјесечном износу од 140,00 КМ.  

Додатни извор прихода породици надничењем 
обезбјеђују отац Мирослав и најстарији син Здравко 
у шта смо се и увјерили јер их приликом наше 
посјете нисмо затекли у кући обзиром да су отишли 
да раде. 
Тата Мирослав је до прије неког времена имао 
стални посао у једној грађевинској фирми у 
Приједору, но нажалост исти је морао да напусти 
обзиром да мора најмлађег сина Зорана сваки дан да 
води у школу што му знатно отежава и проналажење 
новог посла. Такође, деда Рајко који је животни вијек 
провео у Словенији и тамо зарадио пензију исту још 
увијек не прима због административних проблема, а 
нема новца да оде у Словенију и тамо ријеши 
настале проблеме. 
 

 
 

Највећи трошак породици представљају двије 
аутобуске карте које сваки мјесец морају да 
обезбиједе за Здравка и Драгану који иду у средњу 
школу у Приједор у износу од 150,00 КМ. За остале 
трошкове хране, струје и огријева се некако сналазе, 
а породици доста значи што држе краву, козе и 
живину, а такође посједују и трактор којим могу да 
обезбиједе дрва за зиму и да обрађују земљу коју 
посједују. 
На наше питање која им је помоћ најпотребнија 
породица је изразила жељу да им направимо 
купатило које тренутно не посједују. Увидјевши и 
стање куће у којем се налази, да би направили 
купатило потребно је прво извршити адаптацију куће 
која је такође у доста лошем стању. Адаптација куће 
и изградња купатила за породицу Лукић захтјевају 
значајна материјална средства и да би их 
обезбиједили потребна нам је ваша помоћ, тако да 
вас и овим путем позивамо да сходно својим 
могућностима подржите ову акцију. 

СЗС у посети 

Лукићима  
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су почетком године породицу 
Миловановић која живи у селу Љубинић крај 
Обреновца. Самохрани отац Саша подиже петоро 
деце!  
 
Јелена (11), Милица (10), Стефан (8), Лука (6) и 
Урош (4) живе у кући пуној љубави у дивном селу и 
проводе дане у игри, дружењу, али и у бригама које 
им живот доноси. 
 

 
Овцама и јагњићима највише  

су се обрадовили најмлађи 
 

 
Соба за девојчице 

 
Соба за дечаке 

 

Без дечијег додатка и са ретким очевим примањима, 
проблеми не могу остати сакривени од деце. Велика 
породица храброг оца Саше имала је много жеља и 
много свакодневних проблема који су захтевали 
хитно решавање. Добри људи већ су им помагали у 
прошлости, а сада је дошао ред и на Хуманитарну 
организацију Срби за Србе. Уз помоћ много 
донатора из целог света организована је велика 
кампања за Миловановиће и скупљена су значајна 
средства! 

 

 
Синови и ћеркице помагаће тати око дрва, јер ће 

новом моторном тестером домаћин моћи да 

додатно заради за породицу 

 

Уз помоћ турнира Тројка из блока који је одржан 
крајем априла у Обреновцу  и уз донацију 
Општине Обреновац од 150.000 динара створени 
су услови да се из корена промени живот ове 
породице! Много је било њихових жеља, а посебно је 
све одушевила снажна воља оца Саше да ради и да 
хлебом храни породицу и да учествује у самим 
радовима колико може и зна. За његове вредне руке 
никад није доста посла, па смо се потрудили да му 
обезбедимо све што му је потребно. 

Миловановићи 

добили помоћ  
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Поносни тата Саша 

 

 
Нова кухиња и бела техника у дому Миловановића 

 

 
Купатило које је коначно добило воду  

и може да се користи 
 

За почетак купљена је моторна тестера и 5 оваца, а 
онда се прешло на озбиљније подухвате. Одрађени 
су комплетни водовод и канализација до куће, 
сређена комплетна дечија соба, одрађени 
грађевински радови у ходнику и кухињи, на 
дечијој соби промењен је прозор, а одрађена је и 
струја у дечијој соби, ходнику и уземљење куће. 
Постављене су плочице у ходнику и кухињи и 
ламинат у дечијој и дневној соби.Купљена су 
улазна врата за нови почетак у реновираној кући 
Миловановића.  

Купљен је намештај за дечију собу: кревет на 
спрат, кревет, ормар, сто и столица, а купљени су 
и прекопотребни електрични шпорет, фрижидер 
и веш машина. Укупна вредност обезбеђене помоћи 
износи 604.766 динара. 
 

 
Срби за Србе са породицом Миловановић 

 

Толико тога, а све захваљујући нашим донаторима из 
целог света. Породица Миловановић све нас је 
одушевила снагом воље и добрим расположењем 
које влада код њих, а сада смо и ми сви заједно њих 
одушевили и потпуно им променили живот! Толико 
тога смо им донирали, а они ће толико тога због тога 
створити - отац ће имати моторну тестеру да ради, 
овце ће давати млеко, сир и кајмак, собе ће бити 
топлије, цела кућа веома лепа и уредна... 
 

 
Икона Богородице Тројеручице –  

дар манастира Хиландар 

 

Свануо је нови дан за породицу Миловановић, дан 
који доноси много наде, дан који ће они памтити као 
СРБИ ЗА СРБЕ! Хвала свима који су 
учествовали у овом пројекту! Наставите да 
редовно донирате у складу са својим могућностима 
како бисмо променили живот за још много 
породица! 

Миловановићи 

добили помоћ  
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
обавештава донаторе из целог света да су почели 
радови на доградњи куће код Петровића из 
Рипња! Велика акција у којој се поново ујединио 
цео хумани свет, од Аустралије до Канаде, преко 
Кариба и Русије, након скоро целе године апела на 
које нико није остао равнодушан. Прикупљено је 
довољно средстава за ову осмочлану породицу! 

 

 
Испорука грађевинског материјала 

 

Четворо деце Петровића живе са деком, баком, 
ујаком и мајком - цео живот провели су у условима 
недостојним човека! Београд, Вождовац, Рипањ, а 
немају ни воде ни струје ни купатила ни своје собе и 
кревета! Несрећан сплет околности и свакодневна 
борба за хлеб на столу, онемогућили су овој 
породици да се прихвати неког озбиљнијег решавања 
стамбеног питања. 

 
Радови на доградњи куће - две нове собе и купатило 

 

 
Дограђен спрат и постављени прозори  

 

 
Нови дом малих Петровића 

Започети 

радови на кући  
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
завршила је велику акцију помоћи породици 
Миљић из села Јасеница крај Теслића. Реновирање и 
адаптација куће за ову вишедетну породицу почела 
је након невероватног успеха првог турнира Тројка 
из блока у Теслићу! 

 

 
Стање куће приликом прве посете породици Миљић 

 

 
Тренутни изглед дограђене и уређене куће 

 
 

Цео град ујединио се да помогне својим комшијама, 
помоћ је почела да стиже са свих страна и сада са 
поносом обаваштавамо донаторе да је пројекат 
успешно завршен! Кућа коју су Миљићи почели да 
граде, али због разних тешких околности нису могли 
да је заврше, сада је засијала у пуном сјају! 
 

 
 

Дограђене су две собе и комплетно сређене (струја, 
подови, ламинат), сређени подови и зидови у већ 
постојећим собама, уређено је комплетно купатило, 
септичка јама, комплетан кров је постављен, фасада 
и столарија. 
 

Отац Драган и мајка Славица поудавали су три 
кћерке и сада живе са три малолетна сина, али и 
кћерке су им често у посети са својом децом, тако да 
је нова кућа сада пуна деце и унучади, љубави и 
радости.  
Нови почетак је пред Миљићима, и они се од срца 
захваљују свим тројкашима из Теслића и 
многобројним донаторима из целог света који су им 
помогли! 

Нови дом за 

Миљиће  
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Дограђена соба у којој су радови и даље у току 

 

Поносни спонзори, донатори, пријатељи турнира и 
медијски и технички спонзори у великом броју су 
подржали Тројку из блока у Теслићу - 
невероватних 111 за апсолутни рекорд! 
Хуманитарна организација Срби за Србе укупно 
је донирала 11.752 КМ за радове на кући 
породице Миљић. Упућујемо захвалност великом 
броју фирми и појединаца који су подржали 
пројекат  доградње и адаптације куће у робним 
донацијама, материјалу и извођењу појединих 
радова чија вредност прелази 10.000 КМ! 
 

 
 

Донатори грађевинског материјала, електро и водо 
материјала, столарије, намешатаја, беле технике...:  
 
1.  ТЦ „Злата“ – прозори  
2.  Елград – сендвич панели за кров  
3.  Васелић – плочице  
4.  Каменорезац Липовчић – Гранит – клупице за 
      прозоре  

5.  Ефект – Мићо Готовац – грађа  
6.  Интерлигнум – 3 лежаја  
7.  Свето Радешић – пијесак, шљунак  
8.   Натура – грађевински материјал  
9. Центар за социјални рад Теслић –  
       грађевински материјал  
10.  Пајо градња – електроматеријал  
11.  „Гора“ – дрвопрерада – даска  
12.  Тодић Мићо – плочице  
13.  Сеферовић Ален – ламинат и филц 
14.  Николић Перо – полован намјештај  
15. „Мишић“ д.о.о. – производи од лима – 
16. "ЕУРОСТАР КАМЕН" д.о.о., Теслић –  
       половни олуци  
17.  Александар Бабић – електро радови 
18.  Жељко Живковић – електро радови 
29.  Шкребић Младен – постављање лима на кров 
20. Павличевић Милош - постављање лима на 
21. Декор – услуге превоза грађевинског  
        материјала 

 

 
„Срби за Србе“ за вишечланом  

породицом Миљић из Теслића 
 

Хвала свима од срца у име породице Миљић! Тројка 
из блока у срцу Теслића на крилима овогодишњих 
успеха већ се спрема за следећу годину!  
 
Чека нас озбиљан посао да победимо овогодишњи 
рекорд и да се поново уједнимо и помогнемо још 
породица са много деце! 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Нови дом за 

Миљиће  
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Најстарији син Александар са оцем Гораном 

 

Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили седмочлану породицу Рубеж која 
живи у Хан Пијеску. Родитељи Горан (39) и Јелена 
(39) храбро подижу петоро деце: Александар (15), 
Анастасија (12), Бобан (8), Бојан (6) и Николија 
(1). 
 

 
 

Веома позитивна и вредна породица. Све што 
имају, Рубежи су стекли својим радом. Позитивна 
ствар у целој причи је та што хоће да се врате на 
своје сеоско имање, 9 километара далеко од Хан 
Пијеска. 
Рубежи у свом власништву поседују 50 дулума 
земље у селу Мркаљи, па од државе добијају као 
помоћ једино дечији додатк у висини од 140 КМ. 
Захваљујући вредном и пожртвованом раду читаве 
породице, на свом имању имају тренутно 4 краве, 20 
оваца, трактор. Такође користе и пластеник за 
сопствене потребе производње хране. 

 
 

 
Пластеник за производњу здраве хране за децу 

 

Пошто живе као подстанари у Хан Пијеску са 
месечном киријом од 100 КМ, одлучили су се да пре 
три године подигну кредит у банци како би 
почели са изградњом породичне куће на свом 
имању. Од тада, успели су да излију темеље, полочу, 
подигну спрат, укрове кућу и поставе олуке. 
Димензије куће су 9,5 х 7,5 метара. 
 

 

СЗС у посети 

Рубежима  
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Горанов отац је био борац Војске Републике 
Српске и у рату је нажалост остао инвалид. Има 
статус ратног војног инвалида али никада није 
добијао никаква примања. Живи у малој, старој кући 
поред куће која је у изградњи. 
 

 
 
Деца до школе имају 9 километара, али у близини 
њихове куће пролази аутобус који превози школарце 
из околних села у школу. Трошкове превоза сноси 
општина, што је за њих олакшавајућа околност. 
 
Рубежи су замолили да им организација Срби за 
Србе помогне у опремању првог спрата у коме би 
живели док не стану на ноге и у потрпуности не 
заврше изградњу породичне куће. Када стану на ноге 
планирају да направе већу шталу и да повећају број 
крава како би производили млеко и сир и продавали 
га. 

 
Кућа породице Рубеж у изградњи 

 

 
 

 
 

 

СЗС у посети 

Рубежима  
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су почетком године породицу 
Ђикић која живи у Путинцима крај Руме. Отац 
Бујан и мајка Весна подижу четворо деце, две кћери 
и два сина: Јелена (16), Слађана (13), Лазар (7) и 
Благоје (5). Отац ради у Житопромету и то су једина 
сигурна примања у овој кући. Ђикићима није стизала 
помоћ ни од једне организације у прошлости и увек 
су се сами борили за боље сутра. 
 

 
Најмлађи Благоје Ђикић са новим  

ормарићима за дечију собу 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе одлучила је 
да ово промени - организована је велика акција 
прикупљања средстава за породицу Ђикић! Највећи 
део новца прикупљен је на рекордној Тројци из 
блока одржаној почетком јула ове године у Руми. 
Ујединила се цела Рума да помогне својим 
комшијама, а онда се укључило и много донатора из 
целог света! 

 
 

Средства су брзо прикупљена и прешло се на 
реализацију помоћи. Ђикићи су имали много жеља, а 
ми смо им испунили неке од њих. Урађено је 
грејање у комплетној кући, веома захтеван и 
сложен пројекат који ће дугорочно бити од велике 
користи за породицу. 
 

 
Браћа Благоје и Лазар Ђикић са новим покућством 

 

Зима која стиже неће им моћи ништа - грејаће их 
љубав донатора из целог света кроз систем грејања 
уграђен од њихових донација! Рума има много 
разлога да буде поносна - организују убедљиво 
најбољу Тројку из блока у Србији и показују на 
делима да су широког срца! Д 
 
руги део помоћи за Ђикиће био је опремање дечије 
собе за најмлађе чланове породице. 

Вредна помоћ 

за Ђикиће  
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Срби за Србе са Ђикићима и новим шпоретом за 

централно грејање целе куће 
 

Укупна вредност обезбеђене помоћи Ђикићима 
износи 420.288 динара. 
 

Нови школски дани биће много лепши кад се буде 
учило и играло у новој соби!  
 
Идеја СРБИ ЗА СРБЕ освојила је свет, на радост 
много вишедетних породица!  
 
Хвала свима који су донирали колико су могли, за 
Ђикиће је то било много, за њих је то било све! 
 

 
Браћа и сестре: 

 Лазар, Јелена, Благоје и Слађана Ђикић са новим 

ормаром и витрином 

 
 

 
 

 
Срби за Србе са породицом Ђикић 

 испред њихове куће 
 

Вредна помоћ 

за Ђикиће  
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Хуманитарна организација Срби за Србе посетила 
је почетком године породицу Павловић у селу 
Драгиње крај Коцељеве. Веома тешка ситуација у 
којој живи породица никога није оставила 
равнодушним и организована је велика акција 
прикупљања средстава Павловићима. Отац Душан и 
мајка Славка подигли су девет кћери и синова: 
Данијела (26) и Слађана (21) су се удале и отишла 
из родитељског дома, Милош (23) је највећа снага 
својим родитељима и браћи и сестрама, Биљана 
(16), Дејан (13), Мирјана (12), Бојан (10), Бојана 
(9) и Данијел (7). 
 

 
Изглед куће породице Павловић  

приликом прве СЗС посете 
 

Компанија Форма Идеале је наставила са 
подршком раду Хуманитарне организације Срби 
за Србе и за породицу Павловић обезбедила 
донацију у виду 4 кревета на спрат, 8 ортопедских 
душека и један трокрилни ормар. 

 
 

 
 

Павловићи живе у својој кући, на својој земљи, са 
социјалном помоћи од 20.000 динара, повременим 
надокнадама од надница, али са много проблема и 
потреба. Највећи проблем је била потпуно пропала 
кућа са веома малим животним простором - десет 
душа спавало је у само две собице! 

 

Захваљујући донацијама из целог света урађен је 
огроман пројекат: комплетно је сређена стара 
кућа, дограђено и опремљено купатило и 
предсобље, ископан бунар и доведена вода! 

 

 

Павловићима 

дограђена кућа  

Павловићима 

дограђена кућа  
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Речима се не могу описати изрази захвалности 
упућени од малих Павловића према свим људима 
доброг срца који су им помогли! 
 

 
 

Замислите да цео живот живите без воде и купатила 
у две оронуле собице и одједном све се то из корена 
промени! Добри зидови, купатило, вода у њему - 
ствари су на које смо сви навикли, а које су донеле 
неописиву радост у дом Павловићима! У тешком 
времену које влада у Србији, села су у најтежој 
позицији - без перспективе за запослење, без 
инфраструктуре за напредак, са све мање људи који 
желе да остану на селу - Павловићи су право чудо 
данашње Србије! 

 

Седморо прелепе и дивно васпитане деце одраста на 
свом имању и са великом надом гледа у сутрашњицу. 
Велику наду пробудила им је посета Хуманитарне 
организације Срби за Србе, а како је време пролазило 
и како се почело са радовима у њиховом дому, нада, 
срећа и радост код Павловића били су малтене 
опипљиви. 

 

Након сређивања и дограђивања куће, прешло се на 
опремање новог дома - купљени су веш машина, 
фрижидер, замрзивач и шпорет на дрва, два 
ормара, трпезаријски сто и столице, радни 
столови, кауч, и комплетно су сређени кухиња и 
предсобље! 

 

 
 

Вредност купљене помоћи Павловићима износи 
1.728.943 динара. 
 

 
 
Једна од највећих акција организације Срби за Србе 
у 2017. години успешно је завршена захваљујући 
великој снази добрих људи из целог света. Свако по 
мало и учинили смо много за бољу будућност ове 
предивне породице! Свако од нас треба да буде 
поносан на себе зато што смо још једном доказали да 
се све може кад се Срби сложе! 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Павловићима 

дограђена кућа  
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Томићи нажалост не примају никакву социјалну 
помоћ, имају породичну пензију која износи 172КМ 
и дјечији додатак од 90 КМ.  Мајка Драгана сваки 
мјесец отплаћује кредит у банци од 5.000КМ који је 
дигла на 3 године и рата је 169 КМ. Разлог дизања 
кредита је куповина аутомобила који јој је неопходан 
због болесног сина Михајла који болује од 
целебралне парализе. Такође, за лијекове одваја 120 
КМ за неопходне лијекове. 
 

 
 

Породица тренутно живи у Дубници, преселили су 
се из Шековића гдје су имали своју кућу али која је 
у јако лошем стању.  

Тренутно живе у кући свог рођака који јој је како 
каже Драгана допустио да живи ту до кад хоће. 
 

Позивамо све пријатеље и донаторе наше 
организације широм Републике Српске, Србије и 
света да се укључе у акцију помоћи за породице 
које ћемо помоћи у склопу предстојеће Божићне 
акције.   
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 

СЗС помогли 

Томиће  
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У суботу, 28.октобра 2017. године, чланови 
Хуманитарне организације Срби за Србе из 
Норвешке присуствовали су "Традиционалном 
турниру у малом фудбалу" у Драмену које је 
организовало Српско удружење "Цар Лазар". 
Гости и учесници турнира били су у прилици да 
донирају и да се информишу о раду организације 
Срби за Србе. Ово приликом прикупљено је 2.850 
НОК донација. 
 

 

 
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

СЗС активни 

у Норвешкој 
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Хуманитарна организација Срби за Србе већ 
трећу годину заредом учествује на Међународном 
београдском сајму књига, овог пута 62. по реду. На 
штанду у Хали 4, посетиоцима је представљен 
Годишњи извештај наше организације, а 
прикупљено је и 112.350 динара донација за помоћ 
социјално угроженим породицама. 
 

 
 
Заједно са нашом организацијом, на штанду су се 
представили и пријатељи наше организације из 
Независне организације студената ''Сви за 
Космет'' који више од 10 година организују 
поклоничка путовања на Косово и Метохију, а чија 
путовања уједно имају и хуманитарни карактер. 
 
Као и прошлих година, на штанду су се са гостима 
дружили наши велики пријатељи: Немања Трики 
Блажић, светски познати кошаркашки фристајлер, 
Бошко Ћирковић Шкабо, члан реп групе 
Београдски Синдикат. 

Такође, присутни су били и велики пријатељи наше 
организације из реп групе ТХЦ ла Фамилија, Игор 
Ракочевић, бивши кошаркашки репрезентативац 
Србије и Југославије, Арно Гујон, велики францски 
и српски хуманитарац, студенти Богословског 
факултета у Београду и бројни други пријатељи и 
радо виђени гости. 
 

 
 

 
 

 

СЗС успешни 

на Сајму књига 
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Подршка раду Хуманитарној организацији Срби 
за Србе расте из дана у дан у Сједињеним 
Америчким Државама, а посебно у Чикагу. Са све 
већим бројем добротворних догађаја који се 
организују, уз пројекат Тројка из блока, све више 
људи се укључује у рад организације и помоћ. 
 

 
 
Недавно, фолклорна група Соко из цркве Св. 
Васкрсења из Чикага одражала је свој 
традиционални јесењи Фестивал Фолклора.  
Фолклорна група Соко својим радом и постојањем се 
труди да одржи српску традицију, наслеђе и обичаје 
у САД међу бројном српском децом која су део 
групе. На овом догађају, прикупљене донације 
користе се за помоћ у одржавању њихових костима и 
унапређењу рада читаве фолклорне групе.  
 

Међутим, на иницијативу деце и њихових 
родитеља, чланови фолклорне групе Соко 
одлучили су се да део прикупљеног новца у 
висини од $350 донирају Хуманитарној 
организацији Срби за Србе а за помоћ социјално 
угроженој деци и њиховим породицама широм 
Балкана. 

Породице чланова групе Соко би требало да буду и 
више него поносне на њихову децу, која не само да 
одржавају и чувају српску традицију у дијаспори, већ 
се сећају и мисле на њихову браћу и сестре у 
Србији такође! 
 

 
 
Такође, чланови организације Срби за Србе 
исказују посебну захвалност овој племенитој и 
талентованој деци из фолклорне групе Соко који 
су нас пријатно изненадили и обрадовали њиховим 
гестом. 
 

 

Фолклорна 

група „Соко“  
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Сезона турнира у брзом шутирању тројки још није 
завршена, а већ је почела сезона зимских спортова. 
Земун је, као и увек, један од главних савезника у 
борби против сиромаштва! Кафић Фибоначи био је 
домаћин хуманитарног турнира у билијару у 
суботу 4. новембра. Доста такмичара и гостију 
својим прилозима прикупили су 11.200 динара за 
социјално угрожену породицу Петровић из Рипња! 
 

 
 
Окупило се много љубитеља ове игре, а још више 
људи је дошло да се упозна са радом Хуманитарне 
организације Срби за Србе и постане део велике 
хуманитарне мисије! Добро смо познати у Земуну 
зато што прелазимо са речи на дела, а ове године 
играли смо пикадо, шутирали тројке, играли фудбал 
и сада је дошао ред на билијар. Од кошаркашке 
лопте до билијарских лоптица – уз помоћ спорта 
мењамо свет за боље! 

У Фибоначију се играла игра популарно звана 
,,internacional”. Земунци који играју стално дали су 
прилику свима да се опробају и такмиче, али на крају 
су победили најспремнији. Фибоначи је популаран 
по квалитетном билијару и честим такмичењима које 
организује, а сада ће се често организовати и 
хуманитарни турнири! Под заставом Тројка из блока 
и Срби за Србе догађају се дивни успеси широм 
света, а све на радост социјално угрожених 
породица. Играо се билијар до касно у ноћ у сјајном 
расположењу. Хуманитарни циљ био је познат свима 
па су сви били испуњени зато што помажу другима. 
Највећи пројекат у Београду – помоћ породици 
Петровић – приближава се срећном крају 
захваљујући свима који учествују! 
 
Победници првог хуманитарног турнира у билијару 
у Земуну били су:  

1. Никола Блашковић 
2. Љубомир Божовић 
3. Зоран Мијушковић 

 

 
 
Честитамо победницима и честитамо свим хуманим 
Земунцима који су дошли и подржали овај турнир! 
Захваљујући њима, све су прилике да ће се оваква 
дружења поновити још много пута! Ускоро се 
завршава сезона такмичења у брзом шутирању 
тројки па прелазимо пуном снагом на зимске 
спортове!  
 
До тада – шаљемо СМС поруке на хуманитарни 
СМС број 7763! 
 

Хуманитарни 

билијар  
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Тројкама против сиромаштва на Тргу Републике! 
Субота, 4. новембар, сјајан турнир Тројка из блока у 
срцу Београда, на централној локацији светске 
метрополе, а наше престонице! Уз помоћ пуно 
драгих Београђана и драгих гостију из свих делова 
света, уз помоћ тројкаша од 3 до 103 године, уз 
добру забаву и спорт – прикупљено је укупно 
49.700 динара! 
 

 
 
На турниру забавног карактера скупљала су се 
средства за велики и веома озбиљан пројекат помоћи 
породици Петровић из Рипња! Свако од пролазника 
могао је да учествује у такмичењу и да са својим 
добровољним прилогом буде део изградње куће за 
четворо малишана!  
 
Скоро стотину људи свих година пријавило се за 
такмичење у брзом шутирању тројки, а симболична 
донација за пријаву износила је 300 динара. 

 
 

Свако ко је учествовао у такмичењу имао је прилику 
и да покуша да освоји награду – за седам убачених 
тројки добијала се на поклон шоља Тројка из блока, а 
за убачених десет кошева – наша мајица! Трг 
Републике био је центар света – хиљаде људи 
прошло је и видело мисију хуманости, спорта и 
забаве и сазнало за 12 година рада и успеха 
Хуманитарне организације Срби за Србе. 
 

Неко је у пролазу убацио неки динар у хуманитарну 
кутију, неко је послао СМС поруку на 
хуманитарни број 7763, неко стигао и да на брзину 
убаци коју тројку – али нико није прошао, а да није 
застао и обратио пажњу на турнир који мења свет на 
боље. 
Брат Шкабо из Београдског Синдиката и брат 
Марлон Брутал потрудили су се да својим врелим 
римама додатно загреју окупљене госте, а подршку 
турниру пружили су и наши пријатељи из Техацеле 
Фамилије, Београдског Синдиката, Урош Уки 
Ћертић, диџеј Коба33 и многи други. 
 

 
 
Неколико телевизија, много репортера, а највише 
људи доброг срца испратило је Тројку из блока на 
Тргу републике, нови терен на коме ћемо освојити 
још много победа против сиромаштва! 

„Тројка“ на 

Тргу Републике  



 
 
 

Месечни извештај за новембар 2017.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 31 

 

 
 

Пре нешто више од једне деценије, сада већ давне 
2005. године основана је Хуманитарна 
организација Срби за Србе. Идеја, циљеви и начин 
рада стали су у име организације - Срби који имају 
за Србе који немају, Срби из дијаспоре за Србе у 
матици, Срби којима не недостаје ништа за Србе 
којима недостаје много... 
 

Мало по мало, Хуманитарна организација Срби за 
Србе постала је једна од најактивнијих 
хуманитарних организација. И не само српских - 
регистровани у 9 земаља широм света (САД, 
Канада, Немачка, Швајцарска, Аустрија, 
Норвешка, Република Српска, Црна Гора и 
Србија) постали су светска хуманитарна 
организација посвећења помагању социјално 
угрожених вишедетниох српских породица широм 
Балкана. Од Македоније до Крајине у Хрватској, 
где год живе Срби, стигли су и Срби за Србе. 
 

 
 

За 12 година вредног и пожртвованог 
хуманитарног рада прикупљено је преко 2,1 
милиона евра од којих је помогнуто преко 1.700 
породица које броје више од 11.000 деце! Уз помоћ 
скоро 15.000 донатора који годишње уплаћују 
вредну помоћ, организација је до сада помагала 
широм Балкана, а немерљива је вредна помоћ која је 
стигла у много домова. 
 

Вишедетне породице су највеће благо српског 
народа, али сиромаштво, незапосленост и социјална 
искљученост велики су непријатељи нашег времена 
који не штеде никога. 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе успела је 
да донесе наду у боље сутра за много људи, а то је 
помоћ која се не може мерити новцем. Много деце 
по први пут је добило дечију собу, радни сто, 
компјутер, купатило, па чак и струју - ствари на које 
су нормални људи навикли као на ситнице, а које су 
многим породицама биле највећа промена у животу. 
Поред директне помоћи породицама, организација је 
помагала и народним кухињама, породилиштима, 
болницама, основним и средњим школама, 
универзитетима и другим институцијама које 
свакодневно брину о здрављу и образовању деце. 
 

Хуманитарна организације Срби за Србе одликована 
је 2015. године Орденом Светог Саве другог реда, 
а 2016. године Орденом Светих Новомученика 
Горњо-Карловачких. Ова два Ордена су, поред 
безброј дечијих осмеха, највећа награда за 
хуманитарни рад дужи од једне деценије. Са сваком 
новом помогнутом породицом и са сваком новом 
радошћу коју унесе помоћ у њихов дом, ствара се 
нова жеља и подстрек за даље помагање! 
 

Велика је борба против сиромаштва и потребно је 
што више савезника и што више победа. Позивамо 
све људе добре воље, компаније, предузећа, медије, 
спортисте, јавне личности, да подрже рад 
Хуманитарне организације Срби за Србе и да буду 
део борбе против беле куге и сиромаштва, два зла 
која прете да униште српски народ!  
 
Донирајте на неки од наших рачуна, или 
помозите слањем СМС поруке на хуманитарни 
број 7763 у Србији (цена поруке је 100 динара за сва 
три оператера). 

12 година СЗС 

организације  
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Универзитет у Торонту Мисисага кампус је био 
епицентар збивања у српској заједници у недељу, 12. 
новембра. После изузетног одзива на први турнир 
Тројка из блока, одржаног у Бурлингтону, у априлу 
ове године, новембарски догађај се није смео 
пропустити! Дошло је више од 500 гледалаца, 
укључујући и 166 такмичара, који су испунили салу 
атлетског павиљона. Захваљујући великодушности 
поносних спонзора, такмичара и драгих гостију 
скупљено је $23,210 донација! Тројка из блока је 
више од кошарке. То је добротворни турнир којим се 
 помажу угрожене српске породице. Ова Тројка из 
блока је организована да помогне шест српских 
породица на Косову и Метохији. 
 

 
 

Најбоља сезона Тројке из блока, највећег пројекта 
Хуманитарне организације Срби за Србе, почела је у 
Канади са обарањем свих дотадашњих рекорда по 
броју скупљених донација.  

Уследили су светски спектакл у Чикагу, петочасовни 
турнир у Руми у Србији и турнир са преко 400 
шутера у Теслићу у Републици Српској, сваки је 
оборио све рекорде и наставио да прославља име 
Тројке из блока у свету. Преко 40 турнира одржано 
је широм света где су се добри људи ујединили под 
заставом Тројка из блока и Срби за Србе и борили се 
за боље сутра. 
 

 
 

Лопта је враћена у Канаду по други пут ове године. 
Велики потенцијал српске дијаспоре на северно-
америчком континенту долази до пуног изражаја на 
турнирима Тројка из блока. Универзални језик 
хуманости, спорта и забаве не уједињује само наше 
људе већ привлачи и друге нације. Добра забава и 
добар спорт довољан су разлог да се напуне спортске 
сале, а када је циљ племенит и хуманитаран онда је 
победа загарантована! 

 

 

„Тројка“ у 

Торонту  
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Поред шутирања тројки, музичко-забавни програм 
су обезбедили сјајни Парти Бенд и ди-џеј Екстра. 
На полувремену је наступила фолклорна група 
СКУД-а Опленац из Мисисаге са две кореографије. 
Многи играчи фолклора су се такође такмичили у 
шутирању тројки, пре него што су обукли своје 
народне ношње. На полувремену се извлачила 
лутрија. Награда је била две карте за кошаркашку 
утакмицу између Рапторса и Нугетса, као и сусрет 
са Николом Јокићем после утакмице. Срећни 
добитник је био Оливер Лепки. 
 

 
 

Такмичари су били подељени у две старосне групе: 
деца од 11 година и млађи, и старија група од 12 
година и више. Након неколико изједначених 
резултата, требало је поновити шутирање да би се 
прогласили победници. 
 

ШАМПИОНИ:  
1. Јован Милићевић 
2. Кристофер Хилтон 
3. Лука Радић 
4.  

МЛАЂИ ШАМПИОНИ:  
1. Матеа Бјелаковић 
2. Павле Јелић 
3. Фернандо Зинг 

 
 

За сваки успешан догађај је потребан велики тим 
волонтера, који су несебично и вредно радили 
неколико месеци да се овај догађај испланира до 
најситнијих детаља. Чланови организационог одбора 
су били: Зоран Вукасовић, Милан Азањац, Златко 
Шарчевић-Шарац, Јелка Гарић, Немања 
Шалипур и Милош Голић.  

Водитељи програма Бојан Радуловић и Милан 
Међо су се побринули да догађај тече глатко од 
почетка до краја. И овај пут је Спортска школа 
Јунак, коју воде Златко, Соња и Озрен Шарчевић, 
помогли организацију догађаја. Њихови Јунаци су 
још једном показали научене вештине, дисциплину и 
озбиљност на својим задацима током такмичења. 
 

 
 

Кошаркашки клуб Тројка је такође помогао 
такмичење и добио два победника из својих редова. 
Догађај је започет молитвом и пригодном бесједом, 
које је изрекао Отац Јован Марјанац. 
 

Велику захвалност дугујемо донаторима на 
финансијској подршци: 
 

• Bonimi Restaurant 
• BJ Lamb Properties and Real Estate 
• Green for Life 
• AC Tesla 
• Exactis 
• Concord Adex 
• Tino Brelak Concierge Mortgages 
• Radison Manufacturing 
• Alfa Paper Products 
• Stella Rossa FC 
• Planet Earth Recycling 
• Hyde Park Homes 
• Lampton Pro 
• Velež Constructors Inc. 
• Duke Law 
• Impact Equity 
• Dario Zečević – Remax 
• Brian Mitchell 
• Brian Stanojević 

„Тројка“ у 

Торонту  
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Такође, поред донатора, желимо да се захвалимо 
Генералном Конзулу Василију Петковићу на 
његовом доласку, као и локалним представницима 
медија: Горани Глигоревић - Вести, Ивани 
Ђорђевић - Торонто Новине и Бранки Дикановић 
– РТС Сателитски програм ,,Србија на вези''. 
Пратите ове медије за више информација о догађају. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

У име целог тима Тројка из блока из Канаде, 
захваљујемо се свима на подршци. Деца су наша 
будућност!   
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

„Тројка“ у 

Торонту  
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Најбоља сезона турнира Тројка из блока у Републици 
Српској тек што је завршена, а већ смо почели са 
зимским активностима. Сјајна екипа вредних 
волонтера из Козарске Дубице најављује много 
догађаја до Божића, а почетак је највила прва 
Хуманитарна журка! У петак 17. новембра, у кафе 
бару Париз, у центру града хероја Милана Тепића, 
окупило се око 150 људи доброг срца да учествује у 
мисији помоћи породици Лукић из села Горњи 
Јеловац. Укупно је од донација драгих гостију и од 
прихода од продатих пића које су обезбедили 
поносни технички спонзори скупљено 845 
конвертибилних марака! 

 

 
 

Уз добру забаву и у сјајном расположењу дружили 
смо се у кафе бару Париз, а много људи је дошло да 
се упозна са радом и досадашњим успесима 
организације Срби за Србе. На самој журци могли су 
да се купе производи из хуманитарног бутика Срби 
за Србе и да се на тај начин директно помогне рад и 
јачање организације! 

 
 

Козарска Дубица је већ 2016. године на првом 
турниру Тројка из блока показала да има велико 
срце, светла традиција наставила се 2017. године, а 
сада још једном доказују да се све може кад се 
Дубичани сложе! Велики број техничких спонзора 
подржао је прву хуманитарну журку са вредним 
донацијама у пићу и храни, цео град се ујединио да 
помогне угроженим комшијама, а ово је само 
почетак! 

 

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  
• Ланч бар Маршал 
• Угоститељске услуге Обућина 
• Пекара Марић 
• Месница Бекон 
• Ривер Пав 
• Змија Комерц д.о.о. 
• Кафе бар Домино 
• Јелен пиво 
• Инфинити Кафе Бар 
• Кафе бар Пикасо 
• Подрум пића МТ 
• Специјална болница Мљечаница 
• Кројачки салон Визион 
• Кафе бар Вињак 
• Подрум пића Жељо 
• Рок бенд „Жохари” 
• Пицерија Цезар 
• Елмонт д.о.о. 
• Тиса Дрво д.о.о. 
• Наш Реп и Наш Град 

 

Већ је најављена нова журка за децембар и још 
изненађења! Хвала свима који су се одазвали и 
дошли! Посебно хвала поносним техничким 
спонзорима и пожртвованим волонтерима, као и 
дивним дамама које су дошле и свима улепшале 
вече! 

Журка у К. 

Дубици  
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У суботу 18. новембра 2017 год. по први пут у граду 
Фрибургу приказан је филм „10 година“ СзС. Та 
пројекција је изазвала велико одушевљење међу 
верним донаторима који су са собом повели и 
њихове пријатељe. Током палачинка вечери 
пројекција је одржана у два наврата и присуствовало 
је близo 40 људи. Том приликом је још једном 
представљен пројекат „Тројка из блока“ и „Пет по 
пет“. 
 

 
 

Многи донатори су преузели флајере и трајне налоге 
да их поделе међу својим пријатељима и мотивишу 
да се укључе у тај пројекат, који има за циљ да до 
краја 2020. године придобије 5.000 нових донатора 
који ће путем трајног налога донирати нашој 
организацији 5 франка сваког месеца. Пројекат је 
тако осмишљен да свако ко искрено жели може да се 
укључи и сваког месеца донира суму од 5 франака 
или више, како би управо овај пројекaт дугорочно 
осигурао средства за наше многобројне акције у 
помагању угрожених породица. 

 
 

То вече пред свима присутнима уручене су 
захвалнице породицама Петковић и Алексић, које су 
биле велика подршка за турнир Тројка из блока који 
је по други пут одржан у Швајцарској у граду 
Фрибургу. 
 

 
 

За крај су сви присутни били послужени слатким 
палачинкама. Хвала свима који су били присутни те 
вечери. 
 

Хумани. вече у 

Швајцарској  
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У суботу 18. новембра 2017. чланови Хуманитарне 
организације Срби за Србе из Норвешке имали су 
прилику да присуствују Крчми Српског друштва 
„Рас“ из Осла. Уз звуке тамбурског оркестра и 
традиционалним специјалитетима српске кухиње, 
гости су имали прилику да се информишу о раду 
организације, донирају и подрже рад организације 
куповином мајица из нашег бутика. 
 

 
„Срби за Србе“ Норвешка 

 

Овом приликом одржана је и промоција књиге 
„Mellom dannelse og forbannelse- min serbisk reise“ 
Норвежанина Улава Губерга, великог пријатеља 
Србије. Улав је у књизи писао о својим пријатељима 
Србима, нашим обичајима, карактеру, разликама и 
сличностима између Норвежана и Срба, о слави, 
свадби, ракији, вину... 

 
 

 
 

Уручена је захвалница председнику Српског 
друштва „Рас“, Јовану Јеремићу за братску помоћ 
и сарадњу на пољу добротворног рада. 
 

 
 

Овом приликом прикупљено је 1.050 НОК донација. 
 

Хумани. вече у 

Ослу  
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Хуманитарна организација Срби за Србе већ 12 
година окупља бројне донаторе са свих страна света 
и кроз разне активности скупљају се донације за 
вишедетне српске породице које живе широм 
Балкана. Палачинка журке, турнири у пикаду, стони 
тенису, стони фудбалу, спортско-хуманитарни 
пројекат Тројка из блока, турнир у бацању камена с 
рамена који је одржан на Карибима, па све до 
најновијег турнира у фудбалу који је одржан у 
Финиксу, Аризона, САД. 
 

 
 

У Финиксу у Аризони одиграо се фудбалски турнир 
на којем је прикупљено 800 долара за помоћ 
социјално угроженим породицама. Средства су 
уплаћена на рачун организације Срби за Србе - од 
срца се захваљујемо нашим саборцима у далекој 
Америци који не заборављају отаџбину! Хумани 
фудбалери подржали су и рад Хуманитарне 
организације Срби за Србе и куповином 15 мајица 
БАСТИОН СРПСТВА. На фотографијама је Ф.К. 
Република Српска Финикс! 

 
 

Хвала свима на подршци, а најлепше од свега је да 
нас очекује нас сличних активности и у Лос 
Анђелесу и Лас Вегасу! Под заставом СРБИ ЗА 
СРБЕ окупљају се добри људи широм света и сваки 
дан односе се нове победе против сиромаштва! 

 

 

Фудбалери из 

САД за СЗС  
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Гостовање Београдског Синдиката у Elite Club у 
Цириху било је место доброг и здравог дружења за 
многе људе па тако и за активисте Хуманитарне 
организације Срби за Србе из Швајцарске. 
Прилика је искоришћена да се још једном циришкој 
публици представе пројекти који се одржавају у 
Швајцарској, између осталог Тројка из блока и пет 
по пет. 
 

 
 

Током целог концерта владало је велико 
интересовање код људи да куповином ствари из 
бутика (мајице, дуксеве, капе и магнете), помогну 
рад организације. Многи људи су по први пут чули 
за наше активности и похвалили наш рад. Искрено 
верујемо да ће то утицати на даље ширење СЗС у 
Швајцарској и прикупљaнeм донација у много већој 
мери. 
 

Те вечери је прикупљено 587.65 цхф донација. 
Наравно и велико хвала Београдском Синдикату 
који су прихватили наше пристуству на њиховом 
концерту ! Ћераћемо се још! Нема предаје! 
 

 
 

 
 

 

Упућујемо велику захвалност власницима Elite 
Club у Цириху, Виктору и Данијели који су били 
изванредни домаћини. 
 

СЗС активни 

у Цириху 
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У недељу 26. новембра у Играоници Четворка у 
Земуну одржан је први хуманитарни турнир у 
популарној игрици NBA2K18. Чак 28 играча и 
више од 100 гостију направили су сјајну атмосферу 
и скупљено је укупно 12.390 динара за социјално 
угрожене породице! 

 

Спортско-хуманитарни пројекат Тројка из блока ове 
године отворио је врата електронских спортова – 
играо се ПЕС у Браће Јерковићу и у Лозници, а сада 
је дошао ред и на NBA2K18. Популарне игрице на 
Sony Play Station-y и на компјутерима окупљају нову 
публику која се најчешће први пут упознаје са 
хуманитарном мисијом која мења свет на боље. 
Боримо се за социјално угрожене породице на све 
више и више фронтова и окупљамо све више и више 
сабораца! Електронски спортови су веома велики 
потенцијал за године које долазе и све више људи се 
јавља са добрим идејама! 
 

 
Марлон Брутал, Урош Марковић, ФТП и 

Психоактив трип 

Посебно је важно што се и на овим турнирима 
окупљају најмлађе генерације и што и сами могу да 
се увере да се може помоћи на много начина, кроз 
добру забаву и све врсте спортова! 

 

У играоници у Земуну недељно поподне са нама 
провели су и наши пријатељи, популарни репери 
Марлон Брутал, Јован и Богдан ФТП, и момци из 
Психоактив Трипа. Сјајна екипа талентованих репера 
дошла је да подржи и ово окупљање тројкаша, а неки 
од њих су и учествовали у такмичењу. Тројка из 
блока расте сваког дана, велики пројекат 
Хуманитарне организације Срби за Србе постаје 
епицентар окупљања свих људи доброг срца! 

 

Од Аустралије до Канаде, под заставом Тројка из 
блока освајају се победе против сиромаштва – на 
свим меридијанима и у свим спортовима спаја нас 
иста идеја и мисија! Технички спонзори Computer 
Land и Games спремили су за прва три места вредне 
награде и на тај начин додатно су увеличали први 
хуманитарни турнир у NBA2K18. 
 

 
Шампиони: Цикси, Лука Милетић и Никола Илић 

 

Због великог успеха и велике заинтересованости 
гејмера за овакву врсту турнира, већ се праве 
планови за друге игрице и нове датуме! Хвала свима 
који се одазвали и дошли у недељу, а посебно хвала 
екипи из Играонице Четворка и поносним техничким 
спонзорима!  
 
Честитамо шампионима који су освојили награде, а 
честитамо и свим такмичарима и гостима који су и 
самим доласком постали победници у великој борби 
против сиромаштва! 

Хум. турнир у 

Земуну 
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У ОКТОБРУ 3.461 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 октобра 
пристигло је укупно 3.461 порука, а од почетка 
акције укупно 93.884 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. 
............................................................................................. 

 

СЗС АКТИВНИ У АУСТРИЈИ 
 

 
 

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Аустрије по други пут присуствовали су 
годишњем концерту КУД-а "Јединство" у Бечу, 
одржаном 11. новембра. Поред самог концерта, 
дружења, весеља и позитивне енергије током 
догађаја, сви пристуни су имали прилику да се 
информишу о раду наше организације, донирају или 
исту помогну куповином мајица и дуксева из наше 
продавнице. 
 

 
 

Охрабрујућа је и чињеница да свијест омладине, 
било у отаџбини или дијаспори, расте сваким даном 
и да су спремни да издвоје своје вријеме и снагу за 
овакве акције. Свједоци смо напретка рада и раста 
Хуманитарне организације Срби за Србе и 
захваљујемо на повјерењу које свакодневно 
оправдавамо. 
 

Активности у 

новембру  
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Хуманитарни 

СМС број 7763 
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Димензије донаторске кутије су 20x20x20 cm. 
Позивамо све пријатеље организације који су у 
могућности да поставе донаторске кутије у својим 
локалима да нас контактирају на следећи емаил: 
c3c.org@gmail.com 
 
Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије: 
 

БЕОГРАД 
 

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

• Бутик Отаџбина – Бункер –  
Булевар Деспота Стефана 48 

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

• Продавница Сани – Заплањска 86 А  
(Браће Јерковић) 

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

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

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

Антифашистичке борбе 24, лок. 43  
(Нови Београд) 

• ТЦ Стадион – Заплањска 32 
 (Насеље Јерковић) 

• Теретана Колосеум –  

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

(Жарково) 
• Гирос плус – Јурија Гагарина 231б  

(Нови Београд) 
• Бутик Београдски синдикат –  

Цара Душана 29 (Дорћол) 
• Факултет политичких наука –  

Јове Илића 165 
• Београдска пословна школа –  

Краљице Марије 73 
• ДИС маркет – Аутопут 18  

(аутопут за Шид) 
• ТЦ Авив Парк Звездара –  

Живка Давидовића 86 
• Кафаница Дрво јаворово – 

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

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

(Борча) 
• Кафана Павле Корчагин –  

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

88 
• Кафана Мала Маца – Синђелићева 3 

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

(Земун) 
• Кафана Сељачка прича – Владетина 10 

(Палилула) 
• Кухиња Мистер Вок –  

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

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

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

Гагарина 151 а (Нови Београд) 
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• Кафић Блок гаража – Вождовачки кружни 
пут 17 а (Вождовац) 

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

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

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

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

(Нови Београд) 
• Стрит кафе – Ада Циганлија 

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

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

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

(Палилула) 
• Кафе Барка – Булевар Зорана Ђинђића 99 

(Нови Београд) 
• Спортско удружење Астра – Булевар 

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

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

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

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

(Видиковац) 
• Паб Градска прича – Ђуре Јакшића 3 

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

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

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

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

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

г (Нови Београд) 
• Ћевабџиница Пинк Пантер – Љубинке 

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

(Бежанијска Коса) 
• Кафе Блинк – Булевар Арсенија 

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

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

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

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

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

(Звездара) 
• Клуб пријатеља ФК Раднички Београд – 

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

(Ледине) 
• Пицерија Boss MB – Сурчински пут бб 

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

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

(Звездара) 
• Ресторан Стари Мајдан Авала – Фрицка 

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

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

(Звездара) 
• Ресторан Тара – Зрењанински пут 151б 

(Борча) 
• Кафе My rules – Голубачка 9 (Црвени Крст) 
• Кафе Парк – Пожешка 61а (Баново Брдо) 
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• ТР Тонице – Опленачка 21 (Петлово Брдо) 
• 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) 

 

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 

 

ВРШАЦ 
• Пицерија Беба – Зелена пијаца бб 

 

СУБОТИЦА 
• Suins Sped – Гранични терминал Хоргош 

 

• ОБРЕНОВАЦ 
• Пекара Код Жике 1 – 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 
• Мини маркет Платичево – Железничка бб, 

Платичево 
• Мини маркет Јабука – Краља Милутина 22 
• Мини маркет Бенска бара – Краља Петра 

Првог 3 
• Мини маркет Чавић – Поцерска 6 
• Мини маркет 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 

 

РУМА 
• Златара Garuda Gold – Железничка 3 

 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
• Књижара Моја књига – Првог српског 

устанка 130 
 

ЧАЧАК 
• Кафе Маја & Дракче – Љубићска 50е 
• Кафе Врцало на Морави – Градски бедем 

бб 
• Каспер школица спорта – Солунска 30 

 

КРАГУЈЕВАЦ 
• ТП Морава „Белошевац“ – 9. маја 88 
• ТП Морава „Звезда“ – Драге Тодоровић 12 
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• ТП Морава „Мале Пчелице“ –  
Петра Драпшина 25 

• ТП Морава „Корићани“ –  
Крагујевачког батаљона 256 

• ТП Морава „Шумарице“ – 
Горњомилановачка 60 

• ТП Морава „Сунчани брег“ –  
Радета Милосављевића 2 

• ТП Морава „Наш углед“ –  
Гаврила Принципа бб, Лапово 

• ТП Морава „Робна кућа“ – Краља Петра I 
1, Лапово 
 

•  ВРАЊЕ 

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

Милоша 15 
 

•  КОСОВСКА МИТРОВИЦА 

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

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

ПАЛЕ 
• Канцеларија Срби за Србе – Српских 

ратника бб 
• Бутик Time out – Драгослава Јевђића бб 

 

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

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

пијаца 
• Пекара Ђекић – Карађорђева бб 

• Кафе бар Бумеранг – Стевана Синђелића 
бб 

• Интерлигнум – Краља Петра I 30 
• Теретана Максимум – Спортски центар 

Радолинка 
 

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 
•  

•  ГРАДИШКА 

• Старо мјесто – Младена Стојановића 25а 
• Наш кафић – Милана Тепића бб 
• Фортунa – Видовданска (занатски центар 

Данило Борковић) 
• Кафе посластичарница Insomnia – 

Видовданска 66 
 

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

              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! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

 
 

 

 
 
 
 

С ВЕРОМ У БОГА! 
 
СРБИ  ЗА СРБЕ
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА НОВЕМБАР 2017. 
 

1. Lazich Deli /САД/ – $ 10 
2. Beograd Café /САД/ – $ 10 
3. Nada’s Deli & Bakery /САД/ – $ 30 
4. St. Nikola, Brookfield /САД/ – $ 10 
5. ABC Deli /САД/ – $ 20 
6. Влада М. /Србија/ – 200 дин. 
7. Предраг О. /Србија/ – 500 дин. 
8. Борис И. /Србија/ – 500 дин. 
9. Породица Станојевић /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Петровиће из Рипња) 
10. Драгана Б. /Србија/ – 1.500 дин. 
11. Весна П. /Србија/ – 2.000 дин. 
12. Александар К. /Србија/ – 2.500 дин. 
13. Кафић Паркић /Србија/ – 3.110 дин. 
14. Љубиша В. /Србија/ – 3.500 дин. 
15. Бранка С. и Марко М. /Србија/ – 5.000 

дин. 
16. Бојана С. /Србија/ – 12.000 дин. 
17. Никола П. /Р. Српска/ – 150 KM 
18. Намјештај Јанковић Прњавор /Р. Српска/ 

– 200 КМ 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

19. Бојан Р. /Норвешка/ – 200 NOK 
20. Роберт Ћ. /Норвешка/ – 250 NOK 
21. Анонимно /Р. Српска/ – 5 € 
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. DJ Mivu /Немачка/ – 10 € 
30. Ђорђе С. /САД/ – 10 € 
31. Милан М. /Хрватска/ – 10 € 
32. Мирослав Ч. /Шпанија/ – 10 € 
33. Саша Ц. /Француска/ – 15 € 
34. Светлана Ј. /Холандија/ – 20 € 
35. Синиша А. /Аустралија/ – 20 € 
36. Анонимно /Белгија/ – 25 € 
37. Валентина С. /Канада/ – 50 € 
38. Ана Н. /В. Британија/ – 100 € 
39. Анђелко Г. /Канада/ – 100 € 
40. Мира Д. /Немачка/ – 10 € 

(за Косово и Метохију) 
41. Драган Ј. /Немачка/ – 10 € 

42. Александер Ж. /Немачка/ – 10 € 
43. Даниела Р. /Немачка/ – 10 € 

(за Косово и Метохију) 
44. Александер П. /Немачка/ – 10 € 
45. Синиша Ј. /Немачка/ – 10 € 
46. Милош Л. /Немачка/ – 10 € 
47. Никола О. 99 /Немачка/ – 15 € 
48. Александар П. /Немачка/ – 20 € 
49. Денијела Б. /Немачка/ – 20 € 
50. Татјана Б. /Немачка/ – 20 € 
51. Борис В. /Немачка/ – 30 € 
52. Милена О. /Швајцарска/ – 5 CHF 
53. Мирослава А.Ф. /Швајцарска/ – 5 CHF 
54. Тамара М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
55. Јово Д. /Швајцарска/ – 20 CHF 
56. iSerbApparel.com /САД/ – $ 10 
57. Зоран З. /САД/ – $ 15 
58. Radomans F. /САД/ – $ 15 
59. Срђан Г. /САД/ – $ 15 
60. Дејан Д. /САД/ – $ 20 
61. Ненад М. /Аустралија/ – $ 25 
62. www.snd-us.com /САД/ – $ 25 
63. Марко Г. /САД/ – $ 25 
64. Наталија В. /САД/ – $ 50 

(за Гачиће код Приједора) 
65. Стеван В. /Србија/ – 300 дин. 
66. Срђан Р. /Србија/ – 1.000 дин. 
67. Милош У. /Србија/ – 1.000 дин. 
68. Данило Т. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Петровиће из Рипња) 
69. С.П. /Србија/ – 1.000 дин. 
70. Сергеј Ц. /Србија/ – 2.000 дин. 
71. Павле К. /Србија/ – 2.000 дин. 
72. Анонимно /Србија/ – 3.000 дин. 
73. Ћевабџиница Пинк Пантер /Србија/ – 

3.300 дин. 
74. Бутик Хорус /Србија/ – 4.460 дин. 
75. Билијар у кафеу Фибоначи /Србија/ – 

11.200 дин. 
(за Петровиће из Рипња) 

76. Хум. турнир Тројка из блока на Тргу 
Републике у Београду /Србија/ – 49.700 
дин. 

77. Војводство мајице /Србија/ – 75.000 дин. 
(за Косово и Метохију) 

78. Борис К. /Црна Гора/ – 200 € 
79. СТР Мишић /Р. Српска/ – 120 КМ 

(за Миљиће из Теслића) 
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80. Тода Ш. /Р. Српска/ – 200 КМ 
(за Миљиће из Теслића) 

81. Традиционални турнир у малом фудбалу 
у Дремену /Норвешка/ – 2.850 NOK 

82. Анонимно /Србија/ – 5 € 
83. Тихомир Б. /Италија/ – 10 € 
84. Денис Р. /САД/ – 15 € 

(за Црну Гору) 
85. Наташа Л. /Немачка/ – 20 € 
86. Гордана /Аустрија/ – 20 € 
87. Serbian Bookstore Australia /Аустралија/ – 

30 € 
88.Горан Р. /Шведска/ – 40 € 
89. Бојан С. /САД/ – 50 € 

(за Томиће из Дубнице) 
90. Алекс М. /Аустралија/ – 100 € 
91. Срби у Кини /Кина/ – 950 € 

(за Републику Српску) 
92. Жељка Б. /САД/ – $ 25 
93. Тања Ј. /САД/ – $ 25 
94. Лазар К. /САД/ – $ 50 
95. Славиша К. /САД/ – $ 50 
96. Тихомир Б. /САД/ – $ 100 
97. Милорад У. /САД/ – $ 101 
98. Никола Ј. /САД/ – $ 400 
99. Анка В. /Србија/ – 500 дин. 
100. Урош С. /Србија/ – 600 дин. 
101. Ђорђије Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
102. Трифун Т. /Србија/ – 1.000 дин. 
103. Дејан Х. /Србија/ – 1.000 дин. 
104. Ненад М. /Србија/ – 1.000 дин. 
105. Породица Станојевић /Србија/ – 1.200   

дин.(за Павловиће код Коцељеве) 
106. Братислав А. /Србија/ – 1.389 дин. 
107. Војислав С. /Србија/ – 1.501 дин. 
108. Printy Star /Србија/ – 3.050 дин. 
109. Анонимно /Србија/ – 5.000 дин. 
110. Пекара ГАК /Србија/ – 5.600 дин. 
111. Дејана В. /Србија/ – 6.000 дин. 
112. Кладионица Моцарт /Србија/ – 10.000 

дин. 
(за пројекат Кош за срећу) 

113. Лидија Р. /Србија/ – 16.000 дин. 
114. ТЦ Авив Парк Звездара /Србија/ – 23.630 

дин. 
115. ТЦ Delta City /Србија/ – 26.330 дин. 
116. Кафана Корчагин /Србија/ – 102.000 дин. 

(за Петровиће из Рипња) 

117. Снежана Ј. /Холандија/ – 30 € 
118. Славица М. /Р. Српска/ – 20 КМ 
119. Стево Б. /Р. Српска/ – 30 КМ 
120. Светосавкса омладинска заједница 

Тесић /Р. Српска/ – 100 КМ 
(за Миљиће из Теслића) 

121. Михаило Д. /Италија/ – 5 € 
122. Александар М. /Немачка/ – 10 € 
123. Зорица С. /Аустрија/ – 10 € 
124. Славиша С. /Аустрија/ – 10 € 
125. Анонимно /САД/ – 50 € 
126. Бојан Ј. – 50 € 
127. Александар Г. /Швајцарска/ – 10 CHF 
128. Немања К. /Немачка/ – 20 € 
129. Весна Васић /Канада/ – $ 25 CAD 
130. Марија Глишић /Канада/ – $ 50 CAD 
131. United Way (Јадранка Глишић) – $ 90,76 

CAD 
132. Јулија Д. /САД/ – $ 20 
133. Славиша К. /САД/ – $ 25 
134. Зоран С. /САД/ – $ 25 
135. Бреза /САД/ – $ 50 
136. Александар О. /Србија/ – 100 дин. 
137. Саша Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
138. Марко О. /Србија/ – 1.000 дин. 
139. Mabax аутопревозник /Србија/ – 1.278    

дин. 
140. Огњен Б. /Србија/ – 2.000 дин. 
141. Милорад Б. /Србија/ – 2.000 дин. 
142. Небојша С. /Србија/ – 2.500 дин. 
143. Зоран П. /Србија/ – 3.630 дин. 
144. Кафана Савски бисери /Србија/ – 3.830 

дин. 
145. Бранислав Ш. /Србија/ – 5.000 дин. 
146. Телеком – СМС на 7763 /Србија/ – 22.800 

дин. 
147. ВИП – СМС на 7763 /Србија/ – 77.500 дин. 
148. Стефанија и Илина /Србија/ – 50 € 
149. Горан П. /Немачка/ – 10 € 
150. Анонимно /Р. Српска/ – 14 € 
151. Иво В. /Канада/ – 20 € 
152. Станислав Л. /САД/ – 30 € 
153. Цвијета Л. /Аустралија/ – 50 € 
154. Милан М. /Немачка/ – 50 € 
155. Биљана Н. /САД/ – $ 20 
156. Драгана Б. /Канада/ – $ 50 
157. Стево М. /Србија/ – 1.000 дин. 
158. Снежана М. /Србија/ – 2.000 дин. 
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159. Телеком – СМС на 7763 /Србија/ – 
  102.100 дин. 

160. Бранка и Мирко К. /Р. Српска/ – 10 КМ 
161. Миле и Велимир Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ 
162. Дадо /Тајланд/ – 2,5 € 
163. Ивица П. /Србија/ – 5 € 
164. Ђоле /Шведска/ – 10 € 
165. Милован М. /Аустралија/ – 10 € 
166. Анонимно /В. Британија/ – 10 € 
167. Биљана П. – 10,3 € 
168. Никола С. /В. Британија/ – 10,87 € 
169. Милан М. /Шведска/ – 15 € 
170. Анонимно /Аустрија/ – 15 € 
171. Марко Ј. /Холандија/ – 15 € 
172. Luca-Maurice R. /Немачка/ – 15 € 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
173. Денис и Јелена Р. /САД/ – 15 € 

(за Савановиће из Бањалуке) 
174. Димитрије Т. /Србија/ – 15 € 
175. Љубинка Т. /Холандија/ – 25 € 
176. Кристина Ј. /Аустрија/ – 30 € 

(за Петровиће из Рипња) 
177. Породица Радић  – 30 € 

(за Савановиће из Бањалуке) 
178. Драгана Р. /Француска/ – 50 € 
179. Анонимно /САД/ – 50 € 

(за Косово и Метохију) 
180. Наташа У. /Белгија/ – 50 € 
181. Дејан Бељић /Канада/ – $ 20 CAD 
182. Крсто Бакоц /Канада/ – $ 50 CAD 
183. Зорица А. /САД/ – $ 10 

(за Петровиће из Рипња) 
184. Драгана Т. /САД/ – $ 10 
185. Владислав Т. /САД/ – $ 15 
186. Весна К. /САД/ – $ 25 
187. Драгиша С. /САД/ – $ 50 
188. Владимир Ј. /САД/ – $ 300 

(за Ериће из Зворника) 
189. Александар О. /Србија/ – 50 дин. 
190. Александар В. /Србија/ – 300 дин. 
191. Ненад У. /Србија/ – 400 дин. 
192. Милош Д. /Србија/ – 500 дин. 
193. Небојша К. /Србија/ – 500 дин. 
194. Мирко Т. /Србија/ – 500 дин. 
195. Душан М. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Савановиће из Бањалуке) 
196. Александар Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
197. Уна Д. /Србија/ – 1.000 дин. 

198. Весна А. /Србија/ – 1.200 дин. 
199. Огњен Г. /Србија/ – 1.389 дин. 
200. Марко И. /Србија/ – 5.000 дин. 
201. Мара С. /Србија/ – 5.000 дин. 
202. Предраг Н. /Србија/ – 5.000 дин. 
203. Good food Vračar /Србија/ – 7.980 дин. 
204. Београдска пословна школа /Србија/ – 
         9.000 дин. 
205. Лазар А. /Србија/ – 15.687 дин. 
206. Младен С. /Р. Српска/ – 10 КМ 

 (за Ериће из Зворника) 
207. Бојана М. /Р. Српска/ – 20 КМ 

 (за Савановиће из Бањалуке) 
208. Горан и Златко Ј. /Р. Српска/ – 30 КМ 
209. Илија Т. /Р. Српска/ – 50 КМ 
210. Милисав С. /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за Миљиће из Теслића) 
211. Горан П. /Р. Српска/ – 100 КМ 

  (за Миљиће из Теслића) 
212. Симке /САД/ – 20 € 
213. Банијац /Исланд/ – 20 € 
214. Дражен П. /Аустрија/ – 20 € 
215. Урош К. /Данска/ – 30 € 
216. Владица С. /САД/-  40 € 
217. Нешо и Милена М. /Канада/-  50 € 
218. Раде Р. /Немачка/ – 20 € 
219. Радован Г. /Немачка/ – 100 € 
220. Данка В. /Норвешка/ – 200 NOK 
221. Каи Флемениг Андерсен /Норвешка/ – 200 

NOK 
222. Јована Б. /Норвешка/ – 200 NOK 
223. Бојана К. /Норвешка/ – 300 NOK 
224. Милена П. /Норвешка/ – 400 NOK 
225. Далибор Р. /Норвешка/ – 1.000 NOK 
226. Хелена У. /Канада/ – $ 15 
227. Матеја и Филип С. /САД/ – $ 15 
228. Nick J. /САД/ – $ 25 
229. Виолета В. /САД/ – $ 25 
230. Раде М. /САД/ – $ 20 
231. Abbvie /САД/ – $ 45 
232. Pepsico /САД/ – $ 47,54 
233. Милорад Б. /САД/ – $ 80 
234. АТ&Т /САД/ – $ 188,2 

235. Soko Folklore, Old Holy Resurrection 
Serbian 
Orthodox Church, Chicago /САД/ – $ 350 

236. Етно бар Хамилтон /Канада/ – $ 155 CAD 
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237. Хуманитарни турнир Тројка из блока 
у Торонту /Канада/ – $ 23.210 CAD 

238. Јован В. /Србија/ – 300 дин. 
(за Савановиће из Бањалуке) 

239. Драган Б. /Србија/ – 500 дин. 
240. ЈАЗИП /Србија/ – 670 дин. 
241. Мирко П. /Србија/ – 1.300 дин. 
242. Пекара Код Жике 2 /Србија/ – 2.570 дин. 
243. Пекара Код Жике 1 /Србија/ – 4.840 дин. 
244. Брза храна Цицибело /Србија/ – 6.050 

дин. 
245. ТЦ Стадион /Србија/ – 27.520 дин. 
246. Александра и Бранко Б. /Словенија/ – 10 

€ 
247. Наталија М. /Русија/ – 15 € 
248. Момчило М. /В. Британија/ – 30 € 
249. Далибор В. /Словенија/ – 30 € 

(за Републику Српску) 
250. Б.С. /Аустрија/ – 30 € 
251. Милош К. /Канада/ – 33 € 
252. Анонимно /Швајцарска/ – 50 € 

(за Косово и Метохију) 
253. Ђуро В. /САД/ – 50 € 
254. Анонимно /Швајцарска/ – 50 € 
255. Анонимно /Аустралија/ – 100 € 
256. Вања Л.З. /Норвешка/ – 150 NOK 
257. Hiaoting T. /Р. Српска/ – 100 KM 

(за Миљиће из Теслића) 
258. Данијела М. /Немачка/ – 10 € 
259. Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ – 20 € 
260. Дејана Ч.С. /Немачка/ – 20 € 
261. Милован 99 /Швајцарска/ – 40 CHF 
262. Martin P. /Швајцарска/ – 500 CHF 
263. Јела Н. /САД/ – $ 15 
264. Милан З. /САД/ – $ 25 
265. Данијел П. /САД/ – $ 25 
266. Милан Д. /САД/ – $ 25 
267. AmazonSmile Found /САД/ – $ 28,86 
268. Бранислав К. /САД/ – $ 100 
269. Жељко Ш. /Србија/ – 250 дин. 
270. Урош Н. /Србија/ – 500 дин. 
271. Божидар Ј. /Србија/ – 1.000 дин. 
272. Никола П. /Србија/ – 1.000 дин. 
273. Урош С. /Србија/ – 1.200 дин. 
274. Пекара 30 M&E /Србија/ – 3.430 дин. 
275. ТП Морава „Сунчани Брег“ /Србија/ – 

3.727 дин. 
276. Никола В. /Србија/ – 4.000 дин. 

277. Михајло Ж. /Србија/ – 4.000 дин. 
278. ТП Морава „Звезда“ /Србија/ – 5.672 дин. 
279. ТП Морава „Мале Пчелице“ /Србија/ – 

6.003 дин. 
280. Анонимно /Србија/ – 8.000 дин. 

(за пројекат „Тројка из блока„) 
281. Ђ.Т. /Србија/ – 20.000 дин. 
282. Рода Центар Нови Сад /Србија/ – 53.820 

дин. 
283. Владимир В. /Р. Српска/ – 3 КМ 

(за Лукиће из Горњег Јеловца) 
284. Никола Т. /Р. Српска/ – 20 КМ 
285. Марко Б. /Немачка/ – 10 € 

(за Косово и Метохију) 
286. Радован А. /Немачка/ – 10 € 
287. Татјана М. /САД/ – 10 € 
288. Игор Л. /Србија/ – 15 € 
289. Вања Ц. /Немачка/ – 20 € 

(за Ериће из Зворника) 
290. Анонимно /САД/ – 20 € 
291. Радан Ж. /САД/ – 25 € 
292. Бојан С. /САД/ – 30 € 

(за Лукиће из Горњег Јеловца) 
293. Роберт Ј. /Аустралија/ – $ 50 AUD 
294. Наташа В. /Аустралија/ – 50 € 

(за Косово и Метохију) 
295. Були Питон /Шпанија/ – 50 € 
296. Анонимно /В. Британија/ – 70 € 
297. Милан С. /САД/ – 254 € 
298. Горан К. /Немачка/ – 10 € 
299. Драган З. /Немачка/ – 10 € 
300. Весна Ђ. /Швајцарска/ – 500 CHF 
301. Хуманитарно палачинкa вече у 

Фрибургу /Швајцарска/ – 547 CHF 
302. Vuyas /САД/ – $ 15 
303. Protecta El. Services /Аустралија/ – $ 15 
304. Владимир М. /САД/-  $ 25 
305. Славица П. /САД/ – $ 25 
306. Александар Д. /САД/ – $ 50 
307. Драгомир С. /Канада/ – $ 50 
308. Александар Ђ. /САД/ – $ 50 

(за Савановиће из Бањалуке) 
309. Давид Г. /САД/ – $ 50 
310. Милош Х. /САД/ – $ 200 
311. Урош В. /Србија/ – 100 дин. 
312. Бранка Б. Ц. /Србија/ – 300 дин. 
313. Филип В. /Србија/ – 400 дин. 
314. Немања Т. /Србија/ – 1.000 дин. 
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315. Мирјана П. /Србија/ – 1.000 дин. 
316. Милена А. /Србија/ – 1.000 дин. 
317. Жељко Н. /Србија/ – 1.000 дин. 
318. Иван В. /Србија/ – 1.000 дин. 
319. Јован Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
320. Александар Ц. /Србија/ – 1.000 дин. 
321. Борислава В. /Србија/ – 2.000 дин. 
322. Пашанац 2 брза храна /Србија/ – 3.720 

дин. 
323. Драгана А. /Србија/ – 4.000 дин. 
324. Слободан Б. /Србија/ – 5.500 дин. 
325. Страхиња В. /Србија/ – 6.200 дин. 
326. Хуманитарна журка у Козарској 

Дубици /Република Српска/ – 845 КМ 
(за Лукиће из Горњег Јеловца) 

327. Велимир М. – 1 € 
328. Бојана С. /Аустрија/ – 8 € 
329. Данијела Ш. /Канада/ – 20 € 
330. Бојан Н. /Аустрија/ – 30 € 

(за Петровиће из Рипња) 
331. Дарко С. /Аустрија/ – 30 € 
332. Биљана М. /Аустрија/ – 30 € 
333. Јован С. /Немачка/ – 40 € 
334. Маја В. /Србија/ – 50 € 
335. Сандра С. – 50 € 
336. Бојан Б. – 50 € 

337. Крчма и хуманитарно вече у 
Ослу /Норвешка/ – 1.050 NOK 

338. Стеван П. /Немачка/ – 60 € 
339. Сања Т. /САД/ – $ 25 
340. PayPal Giving Fund /САД/ – $ 33,82 
341. Драган Ж. /САД/ – $ 50 
342. Benevity Giving Platform /САД/ – $ 154,85 

343. Ф.К. Реп. Српска – Феникс Аризона 
/САД/ – $ 800 

344. Урош В. /Србија/ – 200 дин. 
345. Владан Ј. /Србија/ – 500 дин. 
346. Драган Н. /Србија/ – 1.300 дин. 
347. Милица и Димитрије К. /Србија/ – 3.000 

дин. 
348. Пекара Ранд-м /Србија/ – 4.660 дин. 
349. Пекара Смешко 038 /Србија/ – 4.747 дин. 
350. УР Цока и Смешко /Србија/ – 4.841 дин. 

351. Козметолошки центар Ива Дерма 
/Србија/ – 5.530 дин. 

352. The Rolling Burrel Pub /Србија/ – 7.000 
дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

353. Agi Pasta Away /Србија/ – 11.360 дин. + 5 € 
354. Сувенир шоп /Србија/ – 11.200 дин. + 20 € 
355. Nonstop Fitness Serbia /Србија/ – 20.000 

дин. 
(за пројекат „Тројка из блока„) 

356. ТЦ Младеновац /Србија/ – 23.041 дин. 
357. Невен В. /Канада/ – 10 € 
358. Ђорђе Н. /Аустрија/ – 10 € 
359. Анонимно /Холандија/ – 15 € 
360. Миодраг В. /Швајцарска/ – 25 € 
361. Анонимно /Србија/ – 50 € 
362. Весна Н. /Швајцарска/ – 5 CHF 
363. Дејан И. /Швајцарска/ – 10 CHF 
364. Марко А. /Швајцарска/ – 10 CHF 
365. Никола А. /Швајцарска/ – 10 CHF 
366. Нeнад и Кристина А. /Швајцарска/ – 10 

CHF 
367. Стојан Ј. /Швајцарска/ – 20 CHF 
368. М.К. /Швајцарска/ – 50 CHF 
369. Даниел Ђ. /Швајцарска/ – 75 CHF 
370. Сања и Петар А. /Швајцарска/ – 100 CHF 
371. Биљана Б. /САД/ – $ 15 
372. Марта С. /Канада/ – $ 25 
373. Никола М. /САД/ – $ 25 
374. Бојан Ј. /САД/ – $ 25 
375. Срђан М. /САД/ – $ 25 
376. Оливер Лепки /Канада/ – $ 25 CAD 
377. Урош В. /Србија/ – 100 дин. 
378. Ивица С. /Србија/ – 1.200 дин. 
379. Хум. вече у клубу Square /Србија/ – 4.900 

дин. 
380. Марија П. /Србија/ – 5.000 дин. 
381. Брза храна Цицибело 2 /Србија/ – 5.770 

дин. 
382. Транском Бенска Бара /Србија/ – 8.030 

дин. 
383. Ненад А. /Србија/ – 8.670 дин. 
384. Хум. турнир NBA2K18 /Србија/ – 12.390 

дин. 
385. Катарина Ј. /Србија/ – 10 € 
386. Данило /Словенија/ – 150 € 

(за Петровиће из Рипња) 
387. Мљечаница болница /Р. Српска/ – 100 КМ 

(за Лукиће из Горњег Јеловца) 
388. Иван Р. /Норвешка/ – 10 € 
389. Игор Г. /Р. Српска/ – 10 € 
390. Маринко Ш. /Холандија/ – 10 € 
391. Радислав Ђ. /Италија/ – 10 € 

Списак СЗС 

донатора 
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392. Анонимно /САД/ – 10 € 
393. Ненад и Наташа Д. /САД/ – 15 € 
394. Алекса А. /Швајцарска/ – 20 € 
395. Анонимно /Србија/ – 50 € 

(за Петровиће из Рипња) 
396. Анонимно /Канада/ – 50 € 

(за Савановиће из Бањалуке) 
397. Срђан Л. /Шведска/ – 100 € 
398. СЗС у Бечу /Аустрија/ – 115 € 
399. Остоја П. /Швајцарска/ – 5 CHF 
400. Здравка П.К. /Швајцарска/ – 5 CHF 
401. Александар и Славица У. /Швајцарска/ – 

20 CHF 
402. Габријела С. /Швајцарска/ – 30 CHF 
403. Никола М. /Швајцарска/ – 30 CHF 
404. Хум. вече у клубу Elite /Швајцарска/ – 

587,65 CHF 
405. Видосава Ћ. /Немачка/ – 50 € 
406. Анкица Д. /САД/ – $ 25 
407. Ранко М. /САД/ – $ 25 
408. Александар О. /Србија/ – 50 дин. 
409. Урош В. /Србија/ – 200 дин. 
410. Дарко П. /Србија/ – 500 дин. 

(за Крајину) 
411. Ненад Н. /Србија/ – 500 дин. 
412. ЈАЗИП /Србија/ – 565 дин. 
413. Урош П. /Србија/ – 1.000 дин. 
414. Никола И. /Србија/ – 1.000 дин. 
415. Анђелија С. /Србија/ – 1.000 дин. 
416. Ивана П. /Србија/ – 1.000 дин. 
417. Анонимно /Србија/ – 2.500 дин. 
418. Светлана М. /Србија/ – 3.000 дин. 
419. Недељко Б. /Србија/ – 7.000 дин. 
420. Ресторан Dragon /Србија/ – 12.000 дин. 
421. Теленор – СМС 7763 /Србија/ – 84.234 

дин. 
422. Миодраг П. /Р. Српска/ – 20 КМ 
423. Иван Ђ. /Аустрија/ – 5 € 
424. Дејан М. /Немачка/ – 10 € 

(за Косово и Метохију) 
425. Анонимно /Данска/ – 10 € 

(за развој и јачање СЗС организације) 
426. Michael D. /Аустрија/ – 15 € 
427. Маја С. /Аустрија/ – 15 € 
428. Игор К. /Белгија/ – 30 € 
429. Небојша С. /САД/ – 50 € 
430. Никола С. /Шведска/ – 50 € 
431. Анонимно /Холандија/ – 200 € 
432. Братислав С. /Швајцарска/ – 5 CHF 

433. Горадана К. Х. /Швајцарска/ – 5 CHF 
434. Небојша Л. /Швајцарска/ – 5 CHF 
435. Daria K. /Швајцарска/ – 10 CHF 
436. Милош М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
437. Саша и Татјана С. /Швајцарска/ – 10 CHF 
438. Лара М. /Швајцарска/ – 20 CHF 
439. Јово Д. /Швајцарска/ – 20 CHF 
440. Сергеј Ч. /Швајцарска/ – 20 CHF 
441. Р.М. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF 
442. Н.Т. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF 
443. A.Н.Е. 99 /Швајцарска/ – 40 CHF 
444. Породица Деветак /Швајцарска/ – 40 CHF 
445. Дејан Н. /Швајцарска/ – 50 CHF 
446. Protax Gmbh /Швајцарска/ – 50 CHF 
447. Горан М. /Швајцарска/ – 75 CHF 

(за Косово и Метохију и Р. Српску) 
448. Јованче Т. /Швајцарска/ – 100 CHF 
449. Радојка С. /Немачка/ – 10 € 
450. Др Бранислав П. /Немачка/ – 10 € 
451. Предраг А. /Норвешка/ – 200 NOK 
452. Мирослав З. /Норвешка/ – 300 NOK 

(за Косово и Метохију) 
453. Никола Ђурица /Канада/ – $ 40 CAD 
454. Анонимно /Канада/ – $ 50 CAD 
455. Александра Радовановић /Канада/ – $ 200 

CAD 
456. Сербоси Калгари /Канада/ – $ 300 CAD 
457. Анонимно /САД/ – $ 5 

(за Крајину) 
458. UKOGF Foundation /САД/ – $ 14,85 
459. Бранкица П. /САД/ – $ 25 
460. Александар Т. /Канада/ – $ 25 
461. Ранко М. /САД/ – $ 30 
462. Синиша и Мирјана П. /САД/ – $ 50 
463. Vozi Inc. /САД/ – $ 100 
464. Братислав М. /Србија/ – 280 дин. 
465. Игор Б. /Србија/ – 300 дин. 
466. Марко М. /Србија/ – 1.300 дин. 

(за Косово и Метохију) 
467. Ресторан Византија /Србија/ – 1.840 дин. 
468. Андријана Ј. /Србија/ – 2.650 дин. 
469. ТЦ Зворничанка /Р. Српска/ – 242 КМ 
470. Нада И.М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
471. Виолета В. /САД/ – $ 25 
472. Зоран М. /САД/ – $ 100 

 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У НОВЕМБРУ: 39.792 € 
 

Списак СЗС 

донатора 
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Преглед новчаних токова за новембар 2017. године 
 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД НОК ЕУР
Почетно стање – 31.10. 1.029.428 6.780 310 24.019 2.810 8.265 6.572 12.664 3.565

Примљене донације 1.158.034 200 2.490 3.135 515 4.664 24.216 7.300 4.730
Трошкови донација 0 0 0 0 0 -98 0 0 -130
Донирана средства -1.881.850 0 -2.782 -10.743 0 0 0 0 0

Помоћ за породицу Петровић, Рипањ - грађ. материјал аз кућу, мајстори, водоинсталатерски мат. -570.350 -6.041

Помоћ за породицу Павловић, Коцељева - набавка покућства, бушење бунара -297.574

Помоћ за породицу Чукић, Крагујевац - материјал и мајстори за купатило, веш машина и комб.фрижидер-235.535

Помоћ за породицу Поповић, Лозница - фреза са приколицом -235.000

Помоћ за породицу Тамбурић, Брус - комбиновани фрижидер и шпорет на дрва, намештај -159.209

Помоћ за породицу Зец, Ветерник - веш машина, комб.фрижидер, бојлер, апарат за дубински прање-144.720

Помоћ за породицу Миловановић, Обреновац - набавка покућства, керамичарски радови -94.502

Помоћ за породицу Андолшец, Мрчајевац - стојарија за кућу -79.440

Помоћ за породицу Ђикић, Рума - постављање опреме за централно грејање -60.000

Помоћ за породицу Љиљак, Гроцка - керамичарски радови у ходнику -5.520

Помоћ за породицу Лаловић, И.Сарајево, Р.Српска - материјал за кућу, столарија -1.545 -4.702

Помоћ за породицу Миљић, Теслић, Р.Српска - грађ. Материјал, постављање олука, септичка јама -912

Помоћ за породицу Милић, Дубница, Р.Српска - шпорет на дрва -325

Oперативни трошкови -690.347 -9 -1.188 -48 -59 -174 -934 0 -1.207
Набавка горива за обилазак породица и турнире Тројка из блока -75.000

Набавка мањих донаторских кутија за прикупљење донација -60.060

Трошкови пута у Аустрију за турнире Тројка из блока -38.190

Трошкови пута у Швајцарску на радни састанак -28.000

Трошкови обиласка породица на Косову и Метохији -17.628

Трошкови пута у Теслић, обилазак завршених радова код породице Миљић -5.972

Озвучење за хум. турнир Тројка из блока на Тргу Републике -5.550

Штампање захвалница за спонзоре пројекта Тројка из блока -3.750

Трошкови пута у Бијељину за потребе пројекта Тројка из блока -2.400

Трошкови посете породици Павловић код Коцељеве -1.735

Набавка лопти за турнир Тројка из блока у Мисисаги -173

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -8.326 -9 -22 -48 -29 -45

Трошкови плата запослених -235.000 -700

Обавезни намети државе на плате запослених -144.379 -369

Трошкови закупа канцеларија -25.000

Трошкови књиговодства у Србији -12.000

Трошкови закупа магацина у Београду

Трошкови комуналија у канцеларијама -14.107 -72

Административни трошкови СЗС канцеларија -13.250 -25 -19 -761 -28

Наканада за коришћење Вивеум платформе -72

Наканада за коришћење Skrill платформе -20

Трошкови набавке канцеларијског материјала

Трошкови сервера за слање електронске поште, домена и хостинга -10 -20

Трошкови СМС сервиса -30 -100

Трошкови маркетинга -1.067

Интерни трансфери новца 889.786 0 7.260 0 -2.700 -9.000 0 -10.000 0
Трансфер новца из Норвешке у Р.Српску 2.004 -10.000

Трансфер новца из Немачке у Р.Српску 5.256 -2.700

Трансфер новца из САД-а у Србију 889.786 -9.000

Крајње стање – 30.11. 505.051 6.971 6.090 16.363 566 3.657 29.853 9.964 6.958

САД Канада Норвешка
Аустрија и 

остале 
Србија Црна Гора

Република 
Српска

Швајцарска Немачка

 
 

 

Финансијски 

извештај 
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Примљене донације из света (број донација у %) 
 

 
 

Број примљених донација из света (више од 5 донација) 
 

ДРЖАВА БРОЈ 
ДОНАЦИЈА 

Србија  160 
Сједињене Америчке Државе 91 

Швајцарска 46 
Немачка 35 

Република Српска 26 
Канада 24 

Аустрија 18 
Норвешка 14 
Холандија 12 
Аустралија 10 

Белгија 5 
Велика Британија 5 

Шведска 5 

Остале државе 21 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације у 2017. години 
 

 
 

Број примљених донација у 2017. години 
 

 

Финансијски 

извештај 



 
 
 

Месечни извештај за новембар 2017.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 58 

 

 

Прикупљене донације за новембар од 2006. – 2017. године 
 

 
 

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

 

 

Финансијски 

извештај 

Финансијски 

извештај 



 
 
 

Месечни извештај за новембар 2017.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 59 

 

 
 
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 
 

2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro): 
    www.srbizasrbe.net/donacije 
 

3. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 

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 

 

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

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 
  

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

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 
 

Могућности 

донирања СЗС 
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Хуманитарна организација  
СРБИ ЗА СРБЕ 

 

www.srbizasrbe.org 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 

Charity organization Serbs for Serbs 
www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE! 

„Хвалите Бога“ – Владика Николај 

 

Хвалите Бога, млади и стари, 

Кнежеви земни и господари, 

Хвалите Сина и Оца вечног, 

И духа Светог Оцу савечног. 

 

Сунце га хвали топлим сијањем,  

Хвалте га и ви добрим владањем. 

Месец и звезде висином лете, 

Ко да их збуни, и с пута смете? 

Светила моћна и звезде мале 

Слушају Бога , и Бога хвале. 

 


