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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Још један изузетно успешан месец остављамо иза
себе и приводимо полако крају ову веома занимљиву
и по много чему посебну 2018. годину. Велика и
значајна помоћ је стигла на адресе десет породица од
Црне Горе, преко јужне и централне Србије,
Републике Српске, па до Источне Славоније. На
неколико већ познатих локација широм света, као и у
домаћим градовима организована су бројна
окупљања.
Што се тиче дешавања широм дијаспоре у
Белгији је прикупљено 735€ за предстојећу акцију на
Космету. На забави у Виндзору прикупљено је 845$.
У Шведском граду Содертаље прикупљено је 30.800
круна на турнирима „Наше игре“.
Последње
окупљање бележимо у Цириху где је донирано
440цхф. Обрадовали су нас и из Чикашког удружења
возача рикши, који су послали 1.200$ за активности
на пољу помоћи српском народу на Косову и
Метохији.
У паузи дешавања на отвореном под капом
пројекта Тројка из блока, одржано је неколико
такмичарских окупљања у затвореном простору у
Србији и Р. Српској. Имали смо чак три турнира
Пикадо из блока. Први у Новом Саду где је
прикупљено 12.610 дин, затим у Нишу где смо
сакупили 40.500 дин и последњи турнир овог типа
одржан је у Лозници где је прикупљено 24.275 дин.
Распевани донатори узели су учешћа на караокама из
блока прво на Новом Београду и том приликом
прикупили 22.280 дин, а затим и у Новом Саду где је
овај пут прикупљено 11.670 дин. Истакли би и веома
успешно учешће на новом Сајму књига у Београду,
где је од донација и продаје артикала из
хуманитарног бутика прикупљено 176.380 дин.
Бележимо два окупљања у једном дану у Приједору.
Прво је одржан турнир у карташкој игри „Бела“, а
затим и журка из блока. Резултат је прикупљених
1.057,10км донација.
Увелико се припрема терен за помоћ новим
породицама у 2019. години. Посећена је породица
Новаковић из Баранде са четворо деце. Пријатељ
наше организације и прослављени НБА кошаркаш
Никола Миротић, покренуо је кампању прикупљања
средстава за куповину куће породици Варга из
Борова села у источној Славонији.
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Настављене су активности у источној
Славонији. Овај пут помоћ је стигла до породица
Матијевић и Винчић, којима је испоручена помоћ у
виду грађевинског материјала. Вредност помоћи
износила је 2.400€.
Велики пројекат завршен је у Црној Гори. За
породицу Гугољ дограили смо и опремили њихов
постојећи дом, за шта смо издвојили 14.180€.
На подручју Р. Српске вредна помоћ стигла
је до три породице. За Маливојевиће са четворо деце
који живе недалеко од Теслића купљена је једна
крава у вредности од 1.800км. У истој општини
помогли смо још једну породицу. Овај пут Јелићима
који такође имају четворо деце, замењен је кров и
реновирано је купатило у вредности од 3.912,64км.
Највећи пројекат у Српској прошлог месеца одрађен
је за Кузмановиће из Модриче у вредности од чак
30.327,04км дограђена им је кућа, опремљена у
потпуности белом техником и намештајем, а ископан
је и бунар чиме је омогућено увођење воде у кућу.
У Србији завршено је са испоруком помоћи
за четири породице. Прво је помоћ стигла на адресу
Матића који имају петоро деце, у износу од 505.427
дин. На подручју Шабца помоћ је добила и породица
Лукић са троје деце. За њих је обезбеђена куповина и
монтажа пвц столарије, као и набавка материјала за
замену крова у вредности од 491.035 дин.
У јужним пределима Србије, помоћ је стигла до две
породице. За породицу Нешић са чак десеторо деце,
испоручили смо помоћ у виду беле технике,
намештаја и једне фрезе укупне вредности 449.908
дин. Велики подухват завршен је успешно у дому
породице Тотић из Врања. Реновиран им је стан,а
вредност овог пројекта износила је 1.672.086 динара.
Заиста је велики труд само забележити сву
помоћ која стиже у најразличитије крајеве Балкана
до наших сународника, а да не помињемо уложене
напоре који су потребни од првог начињеног корака,
до саме испоруке помоћи и завршетка планираних
радова. Како би наставили да пружамо помоћ онима
којима је то најпотебније и да увек идемо корак
даље, хуманитарна машинерија не сме да стане.
Позив за суделовање у нашим активностима је
отворен за све добронамерне људе, а посебан
акценат стављамо на предстојеће Божићне акције за
наше најмлађе.
С поштовањем,
Скупштина организације
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Породица
Матић
У посети смо уживали у дружењу са децом која су
лепо васпитана, раздрагана и жељна игре.
Набрајали су нам са усхићењем шта ће све посадити
у пластенику, али су се обрадовали и због нових
кревета у којима ће спавати.

Момчило и Душанка Матићи из Лознице су
успели да као врло млади заснују породицу и већ са
28 година да имају петоро деце. О деци брину врло
успешно носећи се храбро са свим потешкоћама које
живот носи. Поред вредних родитеља, породицу
чине деца Ивана (8), Зоран (7), Здравко (7), Анђела
(4) и Александар (2).

За Матиће је недавно стигла помоћ у виду новог
пластеника, ручне фрезе и два душека у укупној
вредности од 505.427 динара. Донацију је
обезбедила Хуманитарна организација Срби за
Србе превасходно захваљујући турниру Тројка из
блока одржаном у Лозници.
Момчило и Душанка немају сталан посао, али се
баве пољопривредом и раде декорације за свадбе и
празнике како би обезбедили колико-толико
средстава за своју децу. Пластеници које су имали
су, на жалост, прошле године били знатно оштећени.
Стога им ова помоћ у виду новог пластеника од
240 квадратних метара пуно значи како би могли
да наставе с узгајањем поврћа и да још више
унапреде производњу. Од државе добијају и 7.200
динара месечно на име дечијег додатка.
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Посебна радост наступила је кад је стигла и ручна
фреза у којој су се одмах „провозали“.
Овим путем смо значајно помогли породици Матић
која треба да буде пример свима нама како је
могуће и данас формирати вишечлану породицу.

Они нису чекали да реше своје материјално стање,
већ су храбро и уз пуно љубави закорачили у живот.
Живе тренутно у поткровљу куће која није у
њиховом власништву, али се не жале.
Даће Бог да се једног дана стекну услови и да буду у
својој кући. Ми вас позивамо да наставите са
редовним донацијама нашој организацији јер
имамо још преко 500 вишечланих породица на
чекању, па да уз Божију помоћ заједно помогнемо
све њих!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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СЗС код
Новаковића
У сезону узгајају мало порврћа за своје потребе.
До сада је породица добијала помоћ од неколико
добротворних и завичајних удружења, организација
и појединаца.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
посетили су почетком новембра шесточлану
породицу Новаковић из села Баранда, општина
Опово. Родитељи Небојша и Милица имају четворо
деце Бранку (10), Ђорђа (9), Николу (7) и Марка
(5).

Мајка породице Милица је личанка, која је августа
1995. прогнана из личког Подума, заједно са још
преко 280.000 својих Крајишника. Она је започела
живот са Ненадом Новаковићем, који је услед
босанско-херцеховачког рата 1990-их избегао из
Милића, код Сребренице у Банат.
Нажалост, родитељи осим дечије додатка и
социјалне помоћи немају стална примања, надниче
по селу када добију прилику за неки посао.
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Стару кућу (тзв. набијача од черпића) у којој сада
живе купила је Ненадова тетка осамдесетих година
прошлог века, рекавиши његовој породици да је то
за не дај Боже, ако се зарати, да имају где побећи.

Поред старе куће, на свом имању породица је
захваљујући управо помоћи бројних добрих људи
успела да изгради нову кућу и тренутно највећа
потреба им је управо у грађевинском материјалу
и грађевинским радовима како би се нови простор
уредио што пре за нормалан живот деце и родитеља.
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СЗС код
Новаковића

Представник Хуманитарне организације Срби за
Србе са најмлађим Новаковићима испред њиховог
будућег новог дома

Хуманитарна организација Срби за Србе позива
све своје чланове, донаторе и пријатеље широм света
да се укључе у акцију прикупљања средстава за
помоћ породици Новаковић да предстојеће
Божићне празнике дочекају са радошћу у свом
новом дому.

Месечни извештај за новембар 2018.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Помоћ за Србе
у И.Славонији

Нова помоћ Хуманитарне организације Срби за
Србе испоручена је за наше сународнике на подручју
Источне Славоније у укупној вредности од 2.400
евра. Овог пута помогнуте су две српске породице у
околини Винковаца, тачније породица Матијевић из
Острова и породица Винчић из Мирковца.

Отац Зоран, иако инвалид из последњег
отаџбинског рата у ком је изгубио десну руку,
бави се аматерски иконописањем и резбарењем у
дрвету, а радови су заиста занимљиви. За ову
породицу испоручен је материјал за комплетну
термоизолацију куће, а вредност помоћи износила
је 1.500 евра.
Друга породица која је добила помоћ, била је
породица Мирослава и Љиљане Матијевић, који
имају синчића Андреја (4).

Прво је помоћ испоручена за вредну породицу
Винчић из Мирковаца, коју чине отац Зоран, мајка
Јованка и чак шесторо деце Милан (25), близанци
Зора и Горан (23), Бранко (22), Небојша (19) и
најмлађи Александар (7).
Нажалост због познате социо-економске ситуације
на том подручју, тројица синова су се недавно већ
отиснула у иностранство у потрази за послом.
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Такође затичемо тешку ситуацију у којој живи ова
пријатна породица. Недостатак посла, односно
редовних примања, отежава још и чињеница да је
мајка Љиљана у инвалидским колицима.
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Помоћ за Србе
у И.Славонији

Како би им барем мало олакшали животне услове,
односно у овом случају улепшали детињство
малом Андреју, договор је био да се уреди
просторија за његову собу.
С обзиром да је материјал набављен по повољнијој
цени, као и да су мајсторске услуге изашле нешто
јефтиније, било је простора да се купи и намештај за
опремање собе.
На крају у вредности од 900 евра купљен је
грађевински материјал за уређење собе, ламинат,
плаћене су мајсторске услуге и купљен је кревет,
ормар и комода.
Очекујемо и даље подршку у раду Хуманитарне
организације Срби за Србе од свих наших
редовних приложника и људи добре воље, јер
оваквим породицама и најскромнија помоћ много
значи, што смо имали прилике да се уверимо и овом
акцијом помоћи српском народу у Источној
Славонији.

Резултат свега тога је радост на Андрејевом лицу.
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СЗС помогли
Лукиће

Хуманитарна организација Срби за Србе помогла
је породици Лукић из Горње Румске код Шапца.
Породицу чине отац Божа, мајка Биљана, Божини
родитељи и деца Тамара (12), Марко (10) и
Маријана (3). Подсећамо да мали Марко има веома
тешку болест – булозну епидермологију. Као „детелептир“ изискује много пажње и бриге и
беспрекорне хигијенске услове.

Првобитна замисао је била да им изградимо и
опремимо купатило које уопште нису имали, али су
им добри људи у међувремену помогли око тога,
па је наша организација средства преусмерила на
постављање нове пвц столарије и набавку
комплетног материјала за кров.

Месечни извештај за новембар 2018.

Укупна вредност помоћи је 491.035 динара што је
у највећој мери прикупљено на спортскохуманитарним турнирима Тројка из блока у Шапцу
и Котору.

Лукићи живе у удаљеном засеоку у старој кући која
је у доста лошем стању, али хвала Богу уз помоћ
добрих људи сада ће имати бар мало боље услове
за живот. Отац ради сезонске послове, а мајка брине
о деце. Сваког месеца примају и додатак за туђу негу
који месечно износи 27.000 динара.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС помогли
Лукиће
Труде се Лукићи колико могу, имају и земљу коју
обрађују за своје потребе, имају трактор,
тањирачу, краву, крмаче, 4 овце... Ипак, издаци
које имају сваког месеца су велики, па је стога наша
организација решила да их скромно подржи.

Хуманитарна организација Срби за Србе наставља
предано да спроводи акције помоћи за угрожене
српске породице широм Балкана.
Наставите да нас подржавате јер малим
корацима учинићемо пуно!

Сви су веома посвећени малом Марку и брину о
њему уз пуно љубави. Најмлађа сестра Маријана је
буквално нераздвојна од њега. Ипак, оно што нас је
највише одушевило је управо мали Марко који ни у
једном тренутку током наше посете није скидао
осмех са лица. Изузетно нам је драго да смо били у
прилици да му бар мало олакшамо живот!

Месечни извештај за новембар 2018.
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Гугољи добили
дограђен дом

Након што су чланови Хуманитарне организације
Срби за Србе из Црне Горе обишли крајем јула
2017. године седмочлану породицу Гугољ из мјеста
Дреновик, у септембру 2018. године радови су
успешно завршени а породица усељена у
дограђени, опремљени и проширени део свог
скромног породичног дома у Херцег Новом у
укупној вредности од 14.180 евра.

Радови на доградњи и опремању куће су
настављени током пролећа и лета 2018. године
када су постављени ПВЦ прозори, завршено
комплетно малтерисање спољних и унутрашњих
зидова, плафона, пробијена врата за везу са
постојећим делом куће, постављене плочице,
ламинат, санитарије, разведена струја и утичнице
до сваке нове просторије у дограђеном делу куће.

Чланови породице Гугољ испред свог дома (август
2017. године) Породицу Гугољ чине самохрани
отац Јован и дјеца: Ђорђе (27), Ђорђина
(21), Милош (19), Урош (18), Мирослава (15) и
Никола (13). До помоћи наше организације, Гугољи
су живели у само 25 квадрата стамбеног простора,
притиснути како малим стамбеним простором тако и
материјалним потребама.

Месечни извештај за новембар 2018.
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Гугољи добили
дограђен дом

Након постављања собних врата и штокова,
започели смо са финалним опремањем дома
породице Гугољ и набавком новог комбинованог
фрижидера и електричног шпорета и припремама
за њихово усељење које је почетком септембра
коначно и спроведено у дело на велику радост свих
укућана.

Хуманитарна организација Срби за Србе упућује
велику
захвалност
донаторима:
Борис
Кривокапић, Миро Станишић, Вељо Ростовић Роле Инжињеринг д.о.о., Борис Злоковић - Bomex
M, Никола Миловић, Драго Влаовић - Monte
imobilija estate, браћа Бокић - Бокић д.о.о., Грбо
мнм д.о.о., Вал Гојковић д.о.о. и Вуковић и ортаци
д.о.о. који су у виду донације обезбедили један део
унутрашњих грађевинских радова, набавку и
постављање комплетне столарије као и попусте на
материјал који смо куповали.

Месечни извештај за новембар 2018.
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Тотићима
реновиран стан

Хуманитарна организација Срби за Србе
реализовала је планирану помоћ за породицу Тотић
из Врања коју чине самохрани отац Горан и деца
Урош (15), Милица (11) и Марко (9). Породици је у
потпуности реновиран стан, набављено је основно
покућство, а претходно је саниран кров на згради
тако што је постављен лим, чиме су уједно
помогнути и остали станари зграде. Укупна
вредност помоћи је 1.672.086 дин.

Подсећамо да се стан породице Тотић налази на
последњем спрату оронуле зграде. Плафон је
изгледао као да ће сваког тренутка да се сруши.
Чак су морали да поставе шаторско крило изнад
кревета како им делови плафона не би падали на
њих док спавају. Плафон је пропуштао и воду, па се
кроз цео стан осећао јак мирис влаге. Ти проблеми су
сада решени и надамо се да ће овај реновирани стан
значити онима који буду у њему живели.

Од наше прве посете Тотићима до данас дошло је,
на жалост, до компликација јер је Центар за
социјални рад одузео двоје деце која се сада
налазе код мајке. Тек предстоји рочиште на којем
ће бити одлучивано о старатељству. Здравствено и
психичко стање оца Горана је такође погоршано.
Он је ратни ветеран који је прошао сва ратишта од
Крајине до Косова и Метохије. Од рата је радио
разне послове како би прехранио породицу, али
последњих година кренули су бројни проблеми...
Сада живе од социјалне помоћи и дечијег додатка.

Месечни извештај за новембар 2018.
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Тотићима
реновиран стан
Такође, купљени су веш машина, комбиновани
фрижидер, електрични шпорет, бојлер, три
кревета, један кауч, сто, четири столице,
комплетна кухиња и плакар.

Купљена је и постављена комплетна унутрашња и
спољна столарија.

Конкретно је урађена комплетна адаптација стана,
сређени су зидови, отклоњена је буђ, постављен је
нов под, реновирано је купатило, замењене су
дотрајале електричне инсталације и водоводна
мрежа у стану, а купљени су и нови радијатори.

Пре свега тога решен је проблем прокишњавања и
влаге тако што је на крову целе зграде постављен
лим.
Тотићи су једна од малтене 200 породица које
помажемо у овој години. Дешавају се, на жалост, и
проблеми и новонастале ситуације на које ми не
можемо као организација да утичемо. Колико је
било до нас учинили смо и захваљујемо се свим
донаторима који су се укључили и подржали ову
акцију помоћи Тотићима.
Позивамо вас и да наставите подршку нашој
организацији како бисмо решавали или бар
олакшавали постојеће бројне проблеме сиромашних
породица!

Месечни извештај за новембар 2018.
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Маливојевићима
купљена крава

У мјесецу новембру 2018. године помогли смо још
једну породицу на територији Републике Српске.
Овај пут ради се о породици Маливојевић из мјеста
Блатница код Теслића коју смо посетили
претходне године. Породицу чине отац Слободан и
мајка Ружа и њихово четворо дјеце Дијана (18),
Дејан (13), Славен (8) и Срђан (7). Да би исплатили
дуг за струју, породица је прије неколико година
била принуђена да прода краву коју су имали, тако
да је наша организација овај пут одлучила да им тај
недостатак надомјести и да им обезбиједи једну
краву.

А сви знамо шта крава значи домаћинствима на селу,
јер осим што обезбијеђује храну, породице могу да
приходују и продајом млијека и млијечних
производа. Додатно, крава коју смо купили је
стеона тако да ће породица већ следеће године
остварити још већи приход придодавањем још
једног грла у своје домаћинство, а вриједност
испоручене помоћи породици Маливојевић износи
1.800 КМ.

Месечни извештај за новембар 2018.

Да подсјетимо, породицу Маливојевић смо први
пут обишли у току прошле године. Првобитни план
помоћи био је завршетак радова на започетој
породичној кући и усељење породице у њу, но због
тренутно неријешених имовинско-правних односа на
имању на којем се налази кућа, те док се исти не
ријеше, акцију помоћи породици Маливојевић
смо усмјерили на куповину краве.
Маливојевићи су само једна од 200 породица које
наша организација планира да помогне у току ове
године, а мимо тих породица преостаје још много
породица које чекају нашу скромну помоћ.
Најлакши начин да се прикључите нашој борби је
да позовете број 17763 (важи за све оператере у
Републици Српској и Босни и Херцеговини) на који
начин ћете донирати 2,00 КМ или донацијом путем
наше донаторске платформе.

ДА ОВАКВИХ АКЦИЈА БУДЕ ШТО ВИШЕ –
ПОЗОВИ 17763!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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У посети
породици Варга
Током последњих 10ак година старија деца су
порасла, осамосталила се и отишла својим животним
путевима, неко у потрази за послом, док су се неке
од ћерки удале и већ добиле своју децу.

Хуманитарна организација Срби за Србе покреће
нову велику добротворну акцију за помоћ породици
Варга из Боровог села код Вуковара. У веома
тешким материјалним условима самохрани отац
Радослав храбро подиже шесторо деце: Здравка
(12), Ивану (11), Дејана (9), близанаце Луку и
Марију (8) и најмлађу Ану (6).

Са самохраним оцем Радославом ког је жена
напустила, живи млађих шесторо малишана.
Радослав је запослен у локалном комуналном
предузећу, а на име деце породица добија и дечији
додатак. Свакако недовољно да би се било шта
променило набоље у животу ове дечице. С
обзиром да је отац већи део дана због посла одсутан,
деца практично одрастају сама и препуштени су
једни другима.
У разговору са Радославом и представницима
општине Борово, закључили смо да је једино
решење за иоле бољи и квалитетнији живот ове
породице обезбеђивање новог дома. За сада
најпрактичније решење јесте куповина неке од
десетина кућа у Борову селу које су тренутно на
продају, с обзиром да велики број људи све чешће
одлази пут западне Европе и продаје своју имовину.

Уз помоћ представника општине Борово,
представници наше организације дошли су до
информација о породици Варга, тачније о изузетно
тешкој ситуацији у којој се налази ова породица. У
прескромном и оронулом кућерку без купатила у
свега 28 квадрата одраста и одрасло је чак
дванаесторо деце. Две мале просторије и улаз у
кућу, били су до пре неколико година дом старијих
шесторо деце оца Радослава.

Месечни извештај за новембар 2018.
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У посети
породици Варга

Хуманитарна организација Срби за Србе упућује
апел свим својим добротворима, члановима,
пријатељима и волонтерима организације широм
света да подрже апел наше организације и
помогну да породица Варга по први пут добије
прилику да има свој топли том, a деца безбрижно
детињство.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за новембар 2018.
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Материјал за
Тртовиће

У селу Дебеља на обронцима Златара, општина
Нова Варош, живи породица Тртовић. Приликом
прве посете Хуманитарне организације Срби за
Србе мајка Горица била је у деветом месецу
трудноће. Богу хвала, данас имају ћерку Стојану о
којој поред ње брину отац Милош и брат и чак три
сестре Андрија (9), Марија (8), Андријана (6) и
Јелена (6). За ову честиту сеоску породицу
обезбедили смо грађевински материјал у
вредности од 710.400 динара како би могли да
започну изградњу своје куће.

Дебеља је доста удаљено, али и прелепо село.
Тртовићи живе од социјалне помоћи, дечијег додатка
и повремених послова које обавља вредни домаћин.
Држе и једну краву. Воду имају, али пошто је често
нема, принуђени су да пешаче и до два сата до
природног извора.
Оно што је највећи проблем ове породице је што
живе скучено у две собице. Мајка и ћерка спавају у
једном кревету, а у другом кревету спавају отац и
троје деце. Сада од кад је беба дошла на свет
ситуација је још тежа. Наиме, у истој кући живе
Милошеви родитељи и његов брат са својом
породицом. Купатило сви заједно користе.

Месечни извештај за новембар 2018.

Након рођења детета од општине Нова Варош
добили су 500.000 динара.
Стога смо им и ми с нашом донацијом обезбедили
помоћ у виду блокова, гвожђа, цемента и осталог
грађевинског материјала што је довољно за
започињање изградње коју Тртовићи уз Божију
помоћ планирају да заврше у току 2019. године.

Након посете овој породици човек не може а да се не
напуни позитивном енергијом како због амбијента у
којем живе, тако и због утиска који остављају као
једна здрава, вредна, сеоска породица.
Даће Бог да успеју да заврше кућу што пре, а ми се
посвећујемо осталим породицама којих само
тренутно имамо преко 600 на чекању.
Тртовићи током наше друге посете нису, нажалост,
били на броју пошто су старија деца морала отићи на
једну манифестацију која се одржавала у том крају
јер смо каснили. Стога слике све деце можете видети
на фотографијама из наше прве посете из априла
текуће године.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ за
Дробњаке

Породица Дробњак из Пријепоља рано је остала
без оца и супруга, стуба и ослонца породице. Након
његове смрти 2007. године мајка Биљана је била
принуђена сама да брине о Александру (22),
Крстина (21), Карађорђу (16) и Стефану (14), али
су јој и деца била права подршка. Недавно је
Хуманитарна организација Срби за Србе испоручила
помоћ за ову породицу у виду постављања новог
крова, столарије и сређивања соба у кући у
укупној вредности од 1.126.973 динара.

Услови у којима су пре живели били су доста тешки.
Поред крова који је прокишњавао у једном делу
куће, оџак је био у лошем стању што је узроковало
црне зидове. Такође, и подови су били у лошем
стању. Дробњаци су, иначе, власници само горњег
дела куће.

Хуманитарна организација Срби за Србе је овом
приликом решила неке од горућих проблема
породице Дробњак. Нови кров им је решио
прокишњавање, столарија допринела бољој топлоти,
а радови које смо спровели у собама и ходнику унели
су нову свежину у кућу.
Кућа је свакако стара и има још доста ствари које би
могле бити боље, али сада су услови за живот знатно
лакши.

Кров који је прокишњавао

Поред куће, породица има и помоћни објекат у којем
су држали живину, што су, нажалост, морали да
престану да раде због негодовања комшија. Поседују
и мало земље коју су претворили у башту. Од
сигурних примања имају породичну пензију и дечији
додатак, а сада деца већ траже свој пут и улазе у
различите послове које успеју да нађу.

Месечни извештај за новембар 2018.
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Материјал за
Виторовиће
На месту старе куће на плочи која је остала и након
пожара започели су зидање свог, ако Бог да, будућег
дома. Тренутно живе скучено у старој кући у којој
немају све услове.
Донација у виду грађевинског материјала (цреп,
цемент, материјал за изолацију, гвожђе, мреже,
гипсане табле и остали грађевински материјал)
им је пуно значила јер су успели пре зиме да укрове
кућу, коју смо одмах препознали у брду кад смо
долазили у овај идилични брдско-планински предео.
Након што им је 2016. године изгорела кућа због
проблема са инсталацијама, полако долазе бољи
дани за породицу Виторовић из села Доња Бела
Река у општини Нова Варош.
Хуманитарна организација Срби за Србе им је
помогла са грађевинским материјалом у вредности
од 659.530 динара што је био снажан ветар у леђа
како би наставили са изградњом нове куће коју су
сада и укровили.
Породицу чине отац Милијан, мајка Љиљана и
њихова деца Милош (17), Милутина (15) и
близанци Милан и Милица (5).

Пожар није, на жалост, једина трагедија која је
задесила ову породицу. Пре годину и нешто дана
имали су несрећу са трактором коју је син Милош
једва преживео, а оцу Милијану су остали проблеми
са кичмом због којих не може да надничи у мери као
раније.
Ускрећни су и за социјалну помоћ, па им је једина
олакшица дечији додатак. Имају нешто обрадивог
земљишта, као и стоку.

Месечни извештај за новембар 2018.

Виторовићи током наше прве посете

Виторовићи су веома вредна и честита породица и
драго нам је да их од сада имамо за пријатеље, а
желимо им из свег срца и да што пре успеју да уз
Божију и помоћ добрих људи у потпуности заврше
своју кућу и да што пре забораве на тешке дане у
прошлости.
Хуманитарна организација Срби за Србе наставља са
својим активностима у циљу пружања помоћи што
већем броју породица. Све наше акције можете
подржати својим донацијама!
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Помогнута
породица Јелић
Након тога, уређено је купатило и уграђен
комплетан купатилски намјештај, а уз помоћ
општине Теслић која је обезбиједила прикључак
на водоводну мрежу, породица је по први пут
добила воду у кући.

Друга породица коју смо помогли у Теслићу 2018.
године је породица Јелић из теслићког насеља
Ђулићи. Породицу Јелић чине отац Милорад (48) и
мајка Слободанка (43) и њихово четворо дјеце
Саша (22), Александар (10), Валентина (9) и
Јелисавета (7). Заједно са њима у домаћинству живи
још и Милорадова мајка Стојанка.

Завршни радови помоћи породиц Јелић односили су
се на малтање и кречење унутрашњих
просторија, као и постављање подних облога плочица и ламината. Додатно, породицу смо
помогли и једним новим лежајем, донацијом
фирме Интерлигнум из Теслића.
Укупна вриједност испоручене помоћи породици
Јелић износила је 3.912,64 КМ, а захвлност
дугујемо и Општини Теслић и Центру за
социјални рад из Теслића, као и фирмама Ефект
д.о.о., Васелић д.о.о. и Предо Градња д.о.о. из
Теслића за донације у виду материјала у
вриједности од 1.818,60 КМ.

Приликом наше посјете увидјели смо да породици
највећи проблем представља неоспособљено
купатило, обзиром да не постоји прикључак на
водоводну мрежу, па је породица принуђена да
користи пољски тоалет. Поред тога кућа није
завршена, а због лоше изведених радова, кров на
кући је пропао што може да изазове и даље
пропадање саме куће.
Због тога смо се одлучили да породици прво
поправимо кровну конструкцију, приликом чега је
надзидан потпорни дио, комплетно замијењен
стари и постављен нови цријеп и кров је опшивен
новим олуцима.

Месечни извештај за новембар 2018.
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Помогнута
породица Јелић
Иначе, на подручју општине Теслић ове године је
планирана помоћ за три породице. Поред породице
Јелић, породици Маливојевић је купљена крава, а
код породице Тешић је у току завршавање једног
спрата куће и усељење у њу.
Комплетна средства за помоћ породицама су
прикупљена у оквиру хуманитарног турнира
Тројка из блока.

Завршетком ових акција завршиће се једна заиста
успјешна година за нашу Срби за Србе екипу из
Теслића.
Свјесни значаја непрестане борбе за социјалноугрожене породице, већ почетком јануара, тачније
од 3. до 5. јанура 2019. године, у СЦ Радолинка у
Теслићу биће одржан спортско-хуманитарни
турнир Фуца из блока чиме ће и званично отворити
сезону 2019.

Месечни извештај за новембар 2018.

Но док чекамо почетак нове године и нова дешавања
у Теслићу, али и широм свијета гдје живе и раде
наши чланови, још много породица очекује нашу
помоћ стога вас и овим путем позивамо да својим
скромним
донацијама подржите
рад
наше
хуманитарне организације.
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Стигла помоћ
Нешићима

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе 13. новембра кренули су пут Владичиног Хана
како би посетили дванаесточлану породицу
Нешић. Овој великој и вредној породици обезбедили
смо донацију у виду фрезе, замрзивача, веш
машине, намештаја за дневну собу, трпезеријског
стола и столице, ормара, троседа као и мале кућне
апарате у укупној вредности од 449.908 динара.
Такође, треба напоменути да смо осетили
неизмерну захвалност и задовољство свих
чланова породице Нешић због помоћи које су
добили, а и сам отац породице док нам је говорио о
значају фрезе коју су добили истакао је у пар
наврата да они овакву помоћ не би могли за живота
себи да обезбеде.

Породицу Нешић чине отац Горан и мајка
Негослава и њихова деца Милан (19), Александра
(18), Лука (15), Вељко (13), Андрија (12), Јелена
(10), Лена (7), Дуња (6), Кристина (4) и
Константин (1).
Оно што нас увек посебно радује приликом посета
породицама које помажемо јесте када приметимо да
у кући све стоји на свом месту и где све одише на
дисциплину и чистоћу, као што смо то имали
прилику да видимо у дому Нешића.

Месечни извештај за новембар 2018.

До сада ова дивна породица обрађивала је већи део
земље поред Мораве захваљујући добрим
комшијама који су им излазили у сусрет и
позајмљивали фрезу.
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Стигла помоћ
Нешићима

Фактички зависили у неку руку од комшија и нису
увек могли у складу са својим потребама и
могућностима да се служе њом, а сада ће све то ићи
много лакше и имаће много већи пољопривредни
допринос за своју породицу.

Овим путем позивамо све пријатеље, донаторе и
чланове Хуманитарне организације Срби за Србе
да наставимо нашу заједничку борбу за боље сутра
вишечланих српских породица, да заједничким
снагамо помогнемо још већи број вишедетних
породица, а један од најлакших начина за помоћ је
слање СМС порука на 7763 у Србији или
донирањем путем наше донаторске платформе.

Главни слогани наше хуманитарне организације су
''Деца су наша будућност'' и ''Нема предаје'', па са
поносом можемо да кажемо да је породица Нешић
још једна у низу породица која својим животом
сведочи нашу мисију и самим тим чини пуноћу
нашег добротворног рада.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Месечни извештај за новембар 2018.
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Помогнути
Симеуновићи

Породица Симеуновић живи у селу Будрига код
Кокиног Брода, општина Нова Варош. Са брда на
којем се налази њихово село пружа се леп поглед на
језеро. Породицу чине отац Миодраг, мајка
Данијела и деца Маријана (17), Христина (14),
Срећко (9) и Анђелија (5).
Хуманитарна организација Срби за Србе овом
приликом им је помогла куповином мањег
трактора, четири кревета са душецима, троседа,
шпорета на дрва и комбинованог фрижидера.
Такође, уређено им је до скоро нефункционално
купатило, постављена два прозора и спроведене
су водоводоне инсталације за купатило и кухињу.
Укупна вредност помоћи је 697.139 динара.

Испред куће нас је дочекала мала Анђелија са
стрицем. Остали укућани, нажалост, нису могли да
буду ту. Отац је привремено одсутан. Анђелија је
права паметница и имали смо ту част и задовољство
да пола сата проведемо у игри са њом.
Симеуновићи иначе немају социјалну помоћ, већ
само дечији додатак.

Месечни извештај за новембар 2018.

Купатило током прве посете Симеуновићима

Отац је радио у фирми која је под стечајем и
месецима није примао плату кад смо их први пут
обишли. Сада је код Врања где ради на изградњи
аутопута.

Помоћ коју им је пружила организација Срби за Србе
сигурно много значи с обзиром да ће напокон имати
нешто боље услове за живот. Посебно им је важно
купатило где смо урадили врата, прозре, плочице,
санитарије и већ поменуте водоводне инсталације.
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СЗС помогли
Кузмановиће
и Епархији Зворничко-тузланској Српске
Православне Цркве, на чији позив смо први пут и
посјетили породицу, а који је даље координирао сам
ток акције и на самом крају освештао нову кућу у
коју се уселила породица.

Велика и вриједна помоћ стигла је за осмочлану
породицу Кузмановић из Модриче, а ради се о
дограђивању постојеће куће са комплетним
унутрашњим опремањем техником и намјштајем.
Такође, копањем бунара и уградњом водоводних
инсталација породица је по први пут добила воду у
кући, па можемо слободно да кажемо да смо се са
наше стране потрудили да овој породици
обезиједимо прије свега нормалне услове за живот и
одрастање дјеце, а које до сада нису имали.

Вриједност испоручене помоћи износила је
30.327,04 КМ, а највећи дио средстава прикупљен је
путем велике кампање коју смо покренули након
наше посјете породици, као и на првомајском
дружењу у Ахену, турнирима Тројка из блока у
Пошгруну и Тројка из блока у Требињу.
Велику захвалност за провође акције помоћи
породици
дугујемо
свештенику
Јадранку
Стојановићу, као и Црквеној општини Копривна

Месечни извештај за новембар 2018.
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СЗС помогли
Кузмановиће

Чувши за акцију помоћи коју проводимо и на позив
оца Јадранка акцији су се прикључили још и
Купатила Галија из Бања Луке, ЕЛ-ЕЛ намјештај
из Модриче, BW COMPANY из Добоја, Новак
Кузмановић и Пекара Клас из Модриче, те Остоја
Јаковљевић, Цвијетин Павловић, Милош Грујић,
Славко Видовић и Цвијета Марковић који су нам
својим донацијама у виду керамике, намјештаја,
технике, опреме и др. значајно олакшали провођење
и којима морамо и на овај начин да захвалимо.

Морамо признати заиста је лијеп осјећај када се једна
оваква акција помоћи заврши и када сви они који су
је спровели у дјело могу за тренутак да застану и
одморе после ње.

Да подсјетимо, породицу Кузмановић чине чине отац
Ђорђо (41) и мајка Драженка (36) и њихово
шесторо дјеце Стојан (17), Горан (14), Стефан (12),
Илија (8), Раденка (6) и Дражен (4). Увидјевши
приликом посјете заиста нехумане услове у којима
породица живи и у којима дјеца одрастају, прије
свега због скученог простора, без воде, кухиње и
купатила, нисмо много чекали и одмах смо се дали
на посао, како би бар тај основни животни сегмент
ријешили породици.

Месечни извештај за новембар 2018.
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СЗС помогли
Кузмановиће

Посебно радује човјека када се осврне уназад и
сагледа сам почетак акције и велики број донатора
који су притекли у помоћ породици на наш апел који
смо објавили, а на самом крају сузе радоснице и
осмијехе малих Кузмановића. Али Кузмановићи су
само једна кап у мору вишедјетних породица која
требају нашу помоћ и превеликог мјеста за одмор
нема.

Зато морамо на крају и ове акције, без обзира колико
је била успјешна, још једном скренути пажњу да
наша борба за боље сутра вишедјетних породица
не престаје, да никада неће престати, већ да нам
служи и да ће нам служити искључиво да можемо на
крају да дамо одговор шта смо радили, за шта смо
смо се борили или једноставно речено зашто смо
живјели.

Хуманитарна прича коју смо започели да причамо и
коју ћемо, надамо се, оставити покољењима да
причају и преносе и својој дјеци, жељно исчекује
нове наставке и нове акције помоћи.

Такође ћемо на крају, још једном, позвати све наше
донаторе да наставе да прате и подржавају рад
наше хуманитарне организације путем наше
донаторске платформе, као и да покушају да
алармирају што већи број нових донатора јер је, како
смо рекли, све ово само почетак.

Досадашња дјела милосрђа и спремност на помоћ
наших донатора нам са правом дају сигурност да
кажемо да је све ово само почетак, могло би се чак
рећи и веома успјешан, али ипак само почетак јер
је много незавршеног посла испред нас.

Месечни извештај за новембар 2018.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
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Концерт у
Белгији
Селена је извиђењем песама на клавиру попут ''Ој
Косово, Косово'', ''Запелава сојка птица'', ''Ајде
Јано'' и ''Косовске божуре'' провела госте свог
добротворног концерта стазама Метохије, Светих
Архангела, Ораховца, Богородице Љевишке и
Призрена.
Иако је улаз на концерт био слободан, прикупљено
је укупно 735 евра донација које ће бити
искоришћени у предстојећој акцији помоћи
Хуманитарне организације Срби за Србе угроженим
породицама на Косову и Метохији.

У суботу 27. октобра на велики православни празник
Св. Петку, у цркви Св. Ђорђа у белгијском граду
Антверпену, након Свете Литургије, одржан је
добротворни концерт Селене Трифуновић под
називом ''Срцем за Косово'', музиком инспирисана
српским светињама и историјом.

Селена Трифуновић
Такође, Хуманитарна организација Срби за Србе
упућује
неизмерну
захвалност
Селени
Трифуновић на жељи да својим личним доприносом
уз помоћ српске цркве и заједнице из Белгије
помогне да српски народ на Косову и Метохији не
остане препуштен на милост свакодневној борби
коју води за опстанак.

Месечни извештај за новембар 2018.
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Караоке из
блока - НБГ

Новобеоградски блок 44 угостио је певаче аматере
који су уз доста забаве остварили још једну победу у
борби за боље сутра многобројних социјално
угрожених породица широм Балкана. Караоке из
блока привукле су велики број младих људи који су
у уторак 30. октобра испунили Окто паб у Тржном
центру Пирамида до последњег места.

На крају, вече проведено у добром друштву, уз доста
забаве и смеха, мноштво домаћих и страних
музичких хитова, крунисано је прикупљањем
донације од 22.280 динара.

За добру атмосферу у којој су сви уживали били су
задужени најхрабрији те вечери, сви они који су се
одважили и латили микрофона, и уз симболичну
донацију од најмање 200 динара имали својих пет
минута славе.
Цело вече су се смењивали мање или више успешни
соло, дуетски и групни наступи посетилаца којима
дугујемо велику захвалност што су подржали ову
нашу акцију. Изражавамо захвалност и Окто пабу и
његовом особљу на одличном гостопримству.

Месечни извештај за новембар 2018.

Док ишчекујете још неки догађај из нашег календара
Тројкe из блока, можете послати СМС на 7763 и на
тај начин донирати 100 динара пројекту “Деца су
наша будућност“ Хуманитарне организације Срби
за Србе.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Бела из блока
у Приједору
уприличено је овај пут цјелодневно хуманитарно
дружење. Сам догађај је отворило такмичење у Бели
које је потрајало до вечерњих сати, а вече се
наставило Журком из блока.
Бела се играла у паровима, а за такмичење се
пријавило 16 екипа које су се нокаут системом
такмичења, на двије добијене партије, борили за
титулу најбољих. Побједници првог Бела из блока
турнира били су Жаре и Мрђа, други су били
Кекеровићи отац и син, док су треће мјесто заузели
Соња и Крши.

Приједор је ове године уврстио још једну
дисциплину у нашу велику породицу из блока. Част
да се придружи тројци, пикаду, рукомету,
караокама, таблићу и свим осталим спортовима и
играма добила је овај пут Бела, најпопуларнија
карташка игра у западним српским земљама.

Котизација за учешће на турниру износила је 10 КМ
по екипи, а такође сва зарада од продатог пића ишла
је у хуманитарне сврхе, па је биланс читавог догађаја
било сакупљених 1.057,10 КМ донација.
Да подсјетимо ово је био четврти хуманитарни
догађај у Приједору ове године. Годину је отворила
хуманитарна журка одржана у Кафе бару Санус,
услиједила је Тројка из блока и након тога ММА
семинар „Бори се за добро!”.

У суботу 3.11.2018. године у култној приједорској
кафани Камењара, кафани из које је, слободно
можемо рећи, кренула да се шири идеја Срби за
Србе у Приједору и широм Републике Српске,

Месечни извештај за новембар 2018.

Надамо се да ће турнир у Приједору слиједити и
други градови у којима се игра ова карташка игра, а
потајно прижељкујемо и нове дисциплине у нашој
породици из блока. Но, док се чекају нова
дешавања у Републици Српској будите слободни
да окренете телефонски број 17763 чиме ћете
донирати двије конвертибилне марке за помоћ
социјално-угроженим породицама.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Пикадо тур. у
Новом Саду

Након дуже летње паузе, Новосађани су у петак 9.
новембра организовали Пикадо из блока! У кафе
Фениксу код нашег пријатеља Мирослава, на Новој
Детелинари, уз помоћ 45 такмичара и гостију који
су бодрили наше такмичаре прикупљено је 12. 610
динара за наша социјално угрожена домаћинства!
Нови Сад је и овај пут показао да у њему има вољних
људи који желе да помогну и пруже подршку нашем
народу за њихов бољи живот на њиховим
огњиштима.

Хуманост, спорт и забава су најбоља средства за
људе да се удруже и да на тај начин кроз игру, смех,
и разоноду пруже бољу будућност нашим људима.
У одличној атмосфери и такмичарском духу
надметали смо се измећу себе али пре свега борили
за боље сутра нашег народа! После озбиљне борбе
три шампиона су понела одличије – Тројка из Блока
и пехар за најбољег!

Месечни извештај за новембар 2018.

ШАМПИОНИ:
1. Милан Дабић
2. Станко Лукин
3. Тања Ашчић

Једно је сигурно да смо сви шампиони и победници
јер смо допринели да овом надметању дамо сајај који
ће да обасја наше породице!
Захваљујемо се још једном кафе Фениксу на сјајном
гостопримству и обавештавамо све читаоце да борба
за боље сутра, хуманост и племенитост и даље трају,
а један од начина да нам се прикључите је слање
СМС поруке на број 7763 у Србији!

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Хуманитарна организација Срби за Србе

32

СЗС на 63.
сајму књига

Хуманитарна организација Срби за Србе већ
четврту годину заредом учествује на Међународном
београдском сајму књига, овог пута 63. по реду.
На штанду у Хали 4, посетиоцима је представљен
Годишњи извештај наше организације, а
прикупљено је и 176.380 динара донација за помоћ
социјално угроженим породицама.

Као и прошлих година, на штанду су се са гостима
дружили наши велики пријатељи из реп групе ТХЦ
ла Фамилија, Бошко Ћирковић Шкабо, члан реп
групе Београдски Синдикат, Немања Трики
Блажић, светски познати кошаркашки фристајлер, и
бројни други пријатељи и радо виђени гости.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
Месечни извештај за новембар 2018.
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Јесења забава
у Виндзору

У онтаријском граду Виндзор одржана је Јесења
забава 9. новембра 2018. године, која је имала за
циљ да окупи и разоноди чланове српске заједнице у
том граду. Госте је забављао оркестар Пријатељи,
који је био на врху задатка. Ово је прва иницијатива
да се редовно одржавају такве вечери дружења уз
музику и игру.

Било је ту и ића и пића, али и сладокусци су имали
чиме да се почасте.
Крофне су постале заштитни знак Хуманитарне
организације Срби за Србе у Винзору, јер су јако
популарне и тражене, погово посне, које најбоље
праве СзС чланице Дара Гидак, Љиљана Шикман
и протиница Жељка Јовановић.

Вече је протекло у одличној атмосфери, а приход од
$845.00 од продаје крофни и колача је усмјерен за
помоћ породицама Спасојевић код Параћина и
Бирчевић код Лазаревца.

Ова сезонска забава је поред прикупљања прилога за
СЗС породице, имала за циљ да прикупи доборвољне
прилоге и за Српску школу Грачаница. Хвала
нашим чланицама на труду и свим гостима на
подршци нашој организацији!

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за новембар 2018.
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Пикадо из
блока у Нишу
Овога пута у свему томе, имали су помоћ спонзора,
пре свега Билијар клуба Атлантис, који је уступио
свој простор за одржавање турнира, и најуспешнијим
учесницима „Пикада из блока“, поделио бесплатне
ваучере за играње пикада.

Дана, 17. новембра од 17 часова, у Билијар клубу
Атлантис, успешно је одржан први турнир „Пикадо
из блока“ у Нишу. Овом приликом уз помоћ
учесника, пријатеља организације и спонзора, за
помоћ вишедетним породицама, сакупљено је
40.500 динара!

Млади волонтери хуманитарне организације „Срби
за Србе“, својим трудом успели су да након
вишемесечне паузе, поново активирају Нишлије, и
још једним хуманитарним догађајем у Нишу, покажу
да и даље постоји енергија и воља да се оваквим
догађајима, поред сакупљања донација за
најугроженије, прошири свест о томе да широм
Балкана постоји више десетина хиљада српских
породица које живе у јако тешким условима за
живот.

Овом приликом, захваљујемо се и осталим
спонзорима, који су подржали „Пикадо из Блока“ у
Нишу, а то су: • Кројачки салон „Лада“ – Београд
12.000 динара • Бренд „Дивизија“ – 3.000 динара •
Бренд „Херој“ – 4.000 динара • Удружење верника
„Преображење“ при храму Свете Петке у Нишу –
5.000 динара • Пицерија „Помодоро“ – ваучери
победницима за породичне пице

У изузетно пријатној и позитивној атмосфери, на
првом „Пикаду из блока“ у Нишу, такмичило се 57
такмичара, који су, у игри „301“, класичним
системом елиминација, поред своје хуманости,
показали и завидно знање у пикаду, па је турнир тек
после нешто више од два сата завршен. Редослед
победника је био следећи: 1. Димитрије Вуковић 2.
Давид Марковић 3. Анђела Живковић
Такође, користимо прилику да се захвалимо
медијима, који су помогли у промовисању догађаја: •
Народне новине • Нишки портал • Градски
портал
На крају, захваљујемо се свим хуманим Нишлијама,
који су показали велику свест за своје сународнике, и
који су својим учешћем подржали овај догађај.
Надамо се, да ће у месецима који предстоје број
људи који подржавају хуманитарне активности у
Нишу бити још већи, како бисмо на тај начин
помогли што више угрожених српских вишедетних
породица!

Месечни извештај за новембар 2018.
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Промоција СЗС
у Шведској
Том приликом прикупљено је 30.800 круна
донација од стране такмичара и чланова
удружења Свети Георгије.

У Содертаљу, под покровитељством Савеза Срба у
Шведској - "Serbernas Riksförbund i Sverige", а у
организацији Српског културног удружења
Содертеље Свети Георгије, 17. новембра одржано
је такмичење ''Наше игре'' у малом фудбалу, стоном
тенису и ремију.

Уз велику захвалност за подршку и донације
Српском културном удружењу Свети Георгије и
Савезу Срба у Шведској, договорена је и наша
заједничка будућа сарадња у наредном периоду која
ће за циљ имати допремање још веће хуманитарне
помоћи угроженим породицама широм Балкана.
Велику захвалност упућујемо и Драгану Лабан и
његовој компанији Xena Entreprenad на подршци и
донацији.

Захваљујући топлом гостопримству удружења
Свети
Георгије,
чланови
Хуманитарне
организације Срби за Србе - Serber för Serber у
Шведској узели су учешће у овом догађају кроз
постављање промотивног штанда организације
путем којег су све присутне госте овог такмичења
упознали са радом наше организације.

Месечни извештај за новембар 2018.
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Рикша возачи
за Космет

Још једно чикашко лето се полако претвара у хладну
чикашку зиму. После успешне летње сезоне, српски
рикша возачи из Чикага су још једном осетили
потребу да учине нешта за своју отаџбину и српску
децу на Косову и Метохији.
Ови вредни момци који цело лето, уз два или три
посла, проведу возећи њихове рикше по врелом
Чикашком асфалту су одлучили да другу годину за
редом одвоје део својих зарада да помогну срспкој
деци на Косову и Метохији. Средином новембра
ималу привелигију да се видимо са тим момцима и
примимо њихову донацију од $1,200 за бољу
будућност српске деце. У име Хуманитарне
организације Срби за Србе, упућујемо велику
захвалност свим српским рикша возачима из
Чикага за њихов велики гест.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за новембар 2018.
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Караоке поново
у Новом Саду

У суботу 17. новембра Кафе Хогар поново постаје
место за окупљање музичких талената. Новосађани
су још једном показали да су спремни да несебично
пруже помоћ. Уз песму, певаче и посматраче
сакупљено је 11.670 динара за помоћ социјално
угрожене породице са 4 и више деце!

РАСПЕВАНИ ШАМПИОНИ:
1. Никола
2. Дарко
3. Никола

Велика мисија коју су тројкаши у Новом Саду узели
на себе, уродиће плодом, све док се и даље људи
сабирају око правих вредности.
Још једном, са речи на дела, мало по мало –
Новосађани су показали да су ту и да борба траје. Не
постоје мали и велики догађаји – сваки нови корак
велики је корак до бољег сутра!
Цело вече су се смењивали мање или више успешни
соло, дуетски и групни наступи посетилаца којима
дугујемо велику захвалност што су подржали ову
нашу акцију. Изражавамо велику захвалност и
Кафе Хогару и његовом особљу на одличном
гостопримству.

Месечни извештај за новембар 2018.

Настављамо даље, сезона је тек почела. Видимо се 4.
децембра на Пикаду из блока у Балкон Бару,
Данила Киша 13.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС прикупили
3 милиона евра

Хуманитарна организација Срби за Србе
прикупила је од новембра 2005. до новембра 2018.
године тачно 3 милиона евра донација са којима је
у претходних 13 година обезбеђена вредна помоћ за
преко 2,300 социјално угрожених породица које
заједно броје више од 12,000 деце широм Балкана.
Првих милион евра донација је прикупљено до
августа 2014. године, других милион евра је
прикупљено до јуна 2017. године, а трећи милион је
прикупљен на данашњи дан.

Уз слоган „Деца су наша будућност'', Хуманитарна
организација Срби за Србе окупља преко 20.000
донатора из Србије, региона и света који неуморно,
из месеца у месец, допремају вредну хуманитарну,
материјалну и економску помоћ за социјално
угрожене породице широм Балкана.

Месечни извештај за новембар 2018.

За свој досадашњи добротворни рад, организација је
одликована Орденом Светог Саве на Видовдан
2015. године од стране Српске православне цркве
у манастиру Грачаница на Косову и Метохији,
Орденом Епархије Горњокарловачке 2016. године
у манастиру Комоговина у Крајини, Орденом Крст
милосрђа Републике Српске и Наградом града
Београда за Херојско дело 2018. године.

Управо захваљујући бројним донаторима из целог
света, велики број породица данас живи у својим
топлим домовима, деца спавају у новим
креветима, имају купатила, белу технику, струју,
воду, кровови више не прокишњавају. Много је
деце која су по први пут добила своју собу, радни
сто, плакар, играчку или компјутер.
Захваљујући све већем броју приложника,
организација Срби за Србе је у прилици да све већи
број породица трајно стамбено обезбеди и кроз
пројекте изградње нових кућа.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС прикупили
3 милиона евра
Кроз стотине одржаних спортско-хуманитарних
турнира Тројка из блока, разних спортских ''Из
блока'' манифестација, окупљања, донаторских
вечери, дружења и промоција, успели смо да
обезбедимо 3 милиона евра донација за директну
помоћ онима којима је то најпотребније.

Поред директне материјалне помоћи породицама, у
више наврата помоћ је пружана и народним
кухињама, амбулантама, породилиштима и
болницама, вртићима, основним и средњим
школама
и
другим
институцијама
које
свакодневно брину о здрављу и образовању деце.

Посебну заслугу за десетине хиљада дечијих
осмеха, суза радосница, уливених нада, створених
могућности, пристојних услова за одрастање и
срећних детињстава носе сви досадашњи
добротвори организације, као и неуморни чланови
организације Срби за Србе који су акције помоћи
спроводили на терену.

Поред Србије, организација прикупља донације и
спроводи своје активности кроз своје званично
регистроване огранке у Републици Српској, Црној
Гори,
Аустрији,
Швајцарској,
Немачкој,
Норвешкој, Шведској, САД и Канади, уз
организована представништва организације у
Аустралији, Кини и Катару. Поред ових земаља,
приложници Хуманитарне организације Срби за
Србе помажу рад организације из још преко 30
других држава широм света, у којима живи српска
заједница.
Управо сви донатори, волонтери и пријатељи
организације Срби за Србе заслужни су за бројне
успешне приче и реализоване пројекте помоћи
сиромашним, угроженим и вишедетним породицама
широм Балкана.

Месечни извештај за новембар 2018.

На свом званичном сајту www.srbizasrbe.org
организација свакодневно ажурира листе донатора,
јавно приказује стање на банковним рачунима
свих огранака и поставља детаљне извештаје о
породицама које су добиле помоћ, праћене
скенираним рачунима о утрошеним донацијама,
фото и видео материјалом.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС прикупили
3 милиона евра

Хуманитарна организација Срби за Србе ће
заједно са сродним организацијама, српским
заједницама, Српском православном црквом,
медијима и бројним донаторима и пријатељима
широм света да настави са вредним хуманитарним
радом за добробит социјално угрожених породица и
њихове деце широм Балкана.
Желимо да у наредних 10 година окупимо преко
100.000 донатора широм света у нашу организацију
како бисмо заједничким снагама мењали животе
угрожених породица и њихове деце набоље.

Стога упућујемо захвалност свим приложницима,
волонтерима,
члановима
и
пријатељима
Хуманитарне организације Срби за Србе који су у
последњих 13 година новчаним прилозима,
слободним
временом,
братољубљем
и
добротољубљем изградили поверење у заједнички
добротворни рад, који је на најлепши начин
крунисан на добробит наше деце. Позивамо све да
наставимо даље јер је још више породица које са
надом чекају на нашу братску руку помоћи.

Нашим вредним и пожртвованим радом у
претходних 13 година доказали смо да идеја СРБИ
ЗА СРБЕ живи, да српски народ треба и може да
брине о себи, да се узајамно помаже и повезује,
занемарујући бројне проблеме из прошлости,
расутост по целом свету, као и силом наметнуте
границе које раздвајају српски народ на Балкану.

Месечни извештај за новембар 2018.
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Пикадо у
Лозници
Након вишесатне борбе, елиминација, навијања и
калкулација, ко је имао најмирнију руку, најоштрије
око и најхладнију главу кући је однео симболичан
пехар.
ШАМПИОНИ:
1. Страхиња Павловић
2. Предраг Максимовић
3. Лазар Попчевић

25. новембра је у Лозници у Рагби пабу, одржан
хуманитарни турнир у пикаду на коме је уз много
забаве, узбуђења и навијања прикупљено 24.275
динара! Турнир под називом Пикадо из блока
приредила је Хуманитарна организација Срби за
Србе која помаже вишедетне социјално угрожене
породице широм света. Сјајан одзив и више од 40
пријављених такмичара говоре да су догађаји
попут овог потребни, али и да Лозничани нису
заборавили на хуманост.
Вредни волонтери из Лознице најављују Коцкице из
Блока 2.12.2018.

Хуманитарна Организација Срби за Србе је од
2005. године прикупила преко 3 милиона евра и
помогла више од 2.300 породица које живе широм
Балкана. Сам турнир у пикаду део је већег пројекта
под називом Тројка из блока.
Захвалност дугујемо љубазнoм особљу и власницима
Рагби паба, који су нам уступили простор за сјајан
турнир у пикаду. Хуманост, спорт и забава три су
вредности пројекта који мења свет на боље, а
Лозница је град који те вредности негује и подржава!

Месечни извештај за новембар 2018.

БУДИТЕ И ВИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Дружење у
Цириху

Хуманитарна организација Срби за Србе, заједно
са родитељима који воде часове веронауке у храму
Успења Пресвете Богородице у Цириху, правили
су хуманитарне палачинке (слане/слатке). Тог дана је
присуствовао и отац Василије из Солуна и похвалио
наш рад.

Укупно смо прикупили 440 франака и поделили на
два једнака дела по 220 франака. Један део
добровољног прилога је за помоћ породицама на
Балкану. Други део сакупљеног новца је за децу која
похађају веронауку и која узбуђено чекају да следеће
године посете Москву и обилазе православне цркве и
манастире. Захваљујемо се оцу Мирославу као и
парохијанима на подршци и лепом дружењу.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СЕБИ ЗА СРБЕ
Месечни извештај за новембар 2018.
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Миротић за
Варге

Кошаркаш Њу Орлеанс Пеликанса ће вероватно у
наредних нешто више од месец дана шутирати
најбитније тројке у каријери. Никола Миротић је
ноћас покренуо несвакидашњу акцију која за циљ
има помоћ породици Варга из Боровог села код
Вуковара.

- У светлу надолазећих Божићних празника, желим
да обрадујем оне којима је то најпотребније. Управо
из тог разлога, за сваку постигнуту тројку на
утакмици, донираћу добровољни прилог од 500
евра који ће бити искоришћен за куповину куће
самохраном оцу Радославу који подиже шесторо
деце, написао је Никола на друштвеним мрежама.
Православни верници су у среду, 28. новембра
започели Божићни пост који ће трајати тачно 40
дана, до 7. јануара и најрадоснијег хришћанског
празника. У том периоду ће Миротићеви
Пеликанси одиграти 20 утакмица закључно са
Божићем 7. јануара против Мемфиса.

Шпански репрезентативац решио је да за сваку
погођену тројку током Божићног поста, који је
почео у среду 28. новембра, донира 500 евра за
куповину куће породици Варга из Боровог села
крај Вуковара. Самохрани отац Радослав подиже
шесторо малолетне деце која тренутно живе у
нехуманим условима.
У својој првој утакмици против Чаробњака из
Вашингтона, Миротић је на терену провео равно
28 минута, шутнуо седам пута за три и погодио
трипут, те ће од данас цифра помоћи за породицу
Варга бити већа за 1,500 евра.

Месечни извештај за новембар 2018.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
Хуманитарна организација Срби за Србе
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Активности у
октобру
У ОКТОБРУ 3.769 СМС
ПОРУКА НА 7763

У току октобра пристигло је укупно 1.152 позива, а
од почетка акције укупно 12.764 позива.

.............................................................................................
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 3.769 порука, а од почетка
акције укупно 142.718 порука.
Хуманитарна кампања СМС НА 7763 се наставља.
Довољно је послати празну поруку или са текстом по
жељи. Цена поруке је 100 динара (без провизије
оператера). Упућујемо велику захвалност свим
донаторима и пријатељима организације који су се
укључили у хуманитарну кампању организације
СРБИ ЗА СРБЕ.
.............................................................................................

У ОКТОБРУ 1.152 ПОЗИВА НА 17763
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у
Републици Српској покренула је почетком јануара
2018. године националну кампању за помоћ
социјално угроженим породицама широм Републике
Српске и Федерације БиХ у сарадњи са мобилним
оператерима Мтел, ХТ Еронет и БХ Телеком.
Путем хуманитарног ПОЗИВА на број 17763 (са
фиксне и мобилне телефоније) донирају се 2
конвертибилне марке.

Месечни извештај за новембар 2018.
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Хуманитарни
СЗС бројеви

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

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

•
•
•
•
•

БЕОГРАД
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

Месечни извештај за новембар 2018.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
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Кафић M-Team – ТЦ Пирамида, Јурија
Гагарина 151 а (Нови Београд)
Кафић Блок гаража – Вождовачки кружни
пут 17 а (Вождовац)
Ребус СДК – Булевар Зорана Ђинђића 105
(Нови Београд)
Кафана Савски бисери –
Јурија Гагарина 80б (Нови Београд)
Кафана Без имена – Руска 1 (Сењак)
Кафана Боем – Карађорђева бб
Пекара Гак – Исмета Мујазиновића 23 д
(Нови Београд)
Црвена трафика – Булевар уметности 27а
(Нови Београд)
Стрит кафе – Ада Циганлија
(код ресторана Језеро)
Ресторан Рад – Црнотравска бб (Бањица)
San food – Булевар Михаила Пупина 145
(Нови Београд)
Кафе Семлин – Првомајска 10 ц (Земун)
Кафана Стара дама Блок 45 – Др. Ивана
Рибара 115а (Нови Београд)
Caffe Pub Black Velvet – Далматинска 62
(Палилула)
Кафе Барка – Булевар Зорана Ђинђића 99
(Нови Београд)
Спортско удружење Астра – Булевар
Краља Александра 89 (Звездара)
Играоница Банка – Луке Војводића 77 а
(Церак)
Базени Queen – Житна 35 (Добановци)
Кафе Пауза – Војвођанска 85 (Сурчин)
Кафе бар Бела ружа – Сурчинска 9г
(Ледине)
УР Цока и смешко – 27. марта 14
(Палилула)
Сувенир шоп – Призренска 13
(Зелени венац)
УР Мита жар – Видоковачки венац 83а
(Видиковац)
Паб Градска прича – Ђуре Јакшића 3
(Стари град)
Кафе Маршал – Џона Кенедија 10 (Земун)
Козметолошки центар Ива Дерма –
Капетан Мишина 20 (Дорћол)
Кафе паб Робин Худ –
угао Војводе Степе и Боже Јанковића

Месечни извештај за новембар 2018.
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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)
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Ресторан Тара – Зрењанински пут 151б
(Борча)
Кафе My rules – Голубачка 9 (Црвени Крст)
Кафе Парк – Пожешка 61а
Corner beer – Трговачка 18 (Жарково)
Good food Vračar – Угао Г. Вучића и
В. Илића (Звездара)
Good food Z. Venac – Бранкова 1, плато
(З. Венац)
Good food Nbgd– Маршала Толбухина 18г
(Нбгд)
Good food Bogoslovija–
Мије Ковачевића 9/1 (Богословија)
Good food Žarko– Трговачка 10 (Жарково)
Агенција Призма – Господска 4 (Земун)
Географски факултет – Војвођанска 1
(Земун)
Пивница „Облак у панталонама“ – Бул.
Краља Александра 77а (Звездара)
Ресторан Dragon – Кнеза Вишеслава 130
(Видиковац)
Играоница Четворка – Вртларска 7б
(Земун)
Ресторан Шапат – Бирчанинова 42
(Савски Венац)
Brothers Pub – Трговачка 4 (Чукарица)
Silver bell Group – Таковска 1 (Палилула)
Технички преглед Арена експрес – Бул.
Арсенија Чарнојевића (Нбгд)
АЦ Посеидон – Заплањска 16 (Браће
Јерковић)
Кафана Боем – Карађорђева 8а (Савамала)
Кафе бар Cheers – Бул. Кнеза Александра
Карађорћевића 17 (Сењак)
Бар Прохибиција – Карађорђева 8а
(Савамала)
Пивница Колонија – Рељковићева 9
(Канарево брдо)
Кафана Сипај не питај – Карађорђева 9
(Савамала)
Балон Sportzon Звезда Ада – Ада
Циганлија 5 (Чукарица)
Ресторан Восток 1 – Бул. Арсенија
Чарнојевића 30а (Нбгд)
Кафе Ћошак – Вукасовићева 21н (Канарево
брдо)
Кафе Хаус – Миљаковачке стазе 51б
(Миљаковац)

Месечни извештај за новембар 2018.
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Рохо бар – Борска 41е (Миљаковац)
Ресторан Катун – Хасанагинице 1
(Миљаковац)
Кафе Coffe Maniac – Вукасовићева 63
(Миљаковац)
Кафе Фењер – Васе Пелагића 5 (Сењак)
Рибарница Папалина – Косте Главинића 6
(Сењак)
Пекара Чачанин – Борска 94 (Раковица)
Ресторан Чачанин – Борска 94 (Раковица)
Caffe DUB – Пилота Михаила Петровића
53д (Видиковац)
Пивница Beertija – ТЦ Видиковац, Кнеза
Вишеслава 63 (Видиковац)
Caffe Patrida – Кнеза Вишеслава 140
(Видиковац)
Играоница Тројка – ЈНА 1а (Борча)
Кафе Куба – Кнеза Вишеслава 63 (ТЦ
Видиковац)
Кладионица Олимп – Незнаног јунака 4
(Дедиње)
Central Cafe – Трговачка 5 (Жарково)
Продавница Данди – Заплањска 57ђ (Браће
Јерковић)
Кафић Спорт Актив – Заплањска 86в
(Браће Јерковић)
Православни богословски факултет –
Мије Ковачевића 11б (Богословија)
Кафе Зенит – Драгослава Срејовића 6з
(Богословија)
Чорба кафе – Браће Крсмановића 5 (Сава
мала)
Квант – Маршала Тита 237 (Добановци)
Коктел бар Коњарник – Устаничка 170е
(Коњарник)
Роштиљ код Марета – Др Зоре Илић
Обрадовић 15 (Коњарник)
Запа бар – Краља Петра 41 (Стари град)
Запа барка – Ушће бб (Ушће)
Кафе Шестица – Бул. Зорана Ђинђића 44
(Нбгд)
Кафе Lorenzo – Космајска 60 (Церак)
Спортски центар Кнежевац – Вишевачка 2
(Раковица)
Маркет Круна – Јозе Шћурле 10а
Кафана Мед Макс – Ушће бб
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Фаст фуд Деда Пеле – Миљаковачке стазе
24 (Миљаковац)
Ресторан Легенда – Обреновачки друм бб
(Макиш)
Мио кафе – Бул. Краља Александра 294
(Звездара)

•

НОВИ САД
Канцеларија Срби за Србе – СПЕНС, 1.
спрат, Сутјеска 2
Рода Центар – Руменачка 150
Кафе Паб Ладовина – Лазе Телечког 3
Кафе Спорт Меџик – Подунавска 12
Ресторан Цер – Хероја Пинкија 138
Ципелград – Дунавска 8
Хогар – Крилова 6
Бербер шоп Бане – Милана Тепића 19
(Ветерник)
Спортисимо – Миленка Грчића 3а
Aqua Doria – Каменички пут бб
Кафе Коцка – Народног фронта 73
Кафе Панда – Балзакова 23
Спортски центар Десетка – Новосадског
сајма
Кафић Каспер – Бул. цара Лазара 42
Кафић Нео – Темерински пут 173
Кафана „Библиотека“ – Гундулићева 27
Ресторан Наша Тврђава – Проте
Михалџића 2а
Правни факултет – Трг Доситеја
Обрадовића 1
Медицински факултет – Хајдук Вељкова 3
Matrix Gaming – Футошка 1

•
•
•
•

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
•
•
•
•
•
•
•

Кафе бар Lavazza – Змај Огњеног Вука бб
Бифе Kibicfenster – Занатлијска 6
Теретана Matrix –
Булевар Константина Великог 4
Caffe Kaffeteria – Светог димитрија 15
Сплав Круг – Мачвански кеј бб Мачванска
Митровица
Кафе Талиа – Градски парк 2
Апотека Бела Ружа – Петра Прерадовића
123

Месечни извештај за новембар 2018.

•
•
•

•
•
•

Апотека Бела Ружа – Арсенија
Чарнојевића 16/8
Кафић Партизан – 1. Новембра 151
Лаћарак
Кафе Мон Ами – Светог Димитрија 37
Златара Миладиновић – Трг николе
Пашића 9
Кладионица Милионер – Шећер сокак 2а
Пекара Пекарац – Шећер сокак
Кафе бар Капана – Кузминска 1
Прица Брица фризерски салон – Трг
Николе Пашића бб
Кафе Капљица – Занатлијска 8
УР Индекс – Светог Димитрија 17
Ноле берберин фризерски салон – Трг
Николе Пашића бб

•

ВРШАЦ
Пицерија Беба – Зелена пијаца бб

•

СУБОТИЦА
Suins Sped – Гранични терминал Хоргош

•

БАЧКА ПАЛАНКА
Кафић Жарден – Југословенске армије

•

БАЧКА ТОПОЛА
Big brother plus – Сенћански пут 3

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ОБРЕНОВАЦ
Пекара Код Жике – Војводе Мишића 119
СКЦ Обреновац – Краља Александра I 63
С Димитрије – Немањина 9
Gama car – Љубе Ненадовића 19/4
Пекара Код Жике 2 –
Краља Петра I 42 локал 1
МЛАДЕНОВАЦ
Кафе Meri Popins – Koсмајска 11
Апотека Сана – Војводе Путника 22
Апотека Сана – Вука Караџић 44
Апотека Сана – Краља Петра I 243
ТЦ Младеновац – Браће Баџак 2
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•

ШАБАЦ
Транском Платичево – Железничка бб,
Платичево
Транском Јабука – Краља Милутина 22
Транском Бенска бара – Краља Петра
Првог 3
Транском Чавић – Поцерска 6
Транском Мајур – Светог Саве бб, Мајур
Пашанац 1 брза храна – Карађорђева 57
Пашанац 2 брза храна – Масарикова 43
Пицерија Кухињица – Масарикова 135
Пивница Кум – Масарикова 15
Пекара Ранд-м – Краља Милутина 3/23а
Брза храна Цицибело 1 – Занатлијска 14
Брза храна Цицибело 2 – Господар
Јевремова 39
Стар маркет – Деспота Стефана Лазаревића
бб
ЛОЗНИЦА
Кафе бар Локал – Миодрага
Борисављевића 3
Фризерски студио Image – Гимназијска бб
Фризерски салон Марко Поло –
Карађорђева 5
Caffeteria Roma – Владе Зечевића 7
Миле Пром – Георгија Јакшића 14
Маркет Сјај 1 – Шабачки пут бб
Маркет Сјај 2 – Максима Горког 1
Ноћни бар Синдикат – Кнеза Милоша 2
Lady S бутик – Кнеза Милоша 8
Vistaoptik – Војводе Путника 8
РУМА
Златара Garuda Gold – Железничка 3
Кафана Ваш Вајат – Јове Негушевића 2,
Пећинци
Пекара Див 39 – Партизанска 1,
Крњешевци
Скупштина бар – Крњешевска 72,
Шимановци
Фото Љубиша – Браће Видаковић 6а,
Пећинци
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Књижара Моја књига – Првог српског
устанка 130

Месечни извештај за новембар 2018.
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ЧАЧАК
Каспер школица спорта – Солунска 30
Caffee Mondo – Градско шеталиште бб
Кафе Врцало на Морави – Градски бедем
бб
La piaf – Немањина 58
Dolce Vita – Градско шеталиште бб
Кафе клуб пикадо фамилија – Др Драгише
Мишовића
Српски паб – Браће Глишовић
Брза храна Феникс – Прељина
КРАГУЈЕВАЦ
ТП Морава „Белошевац“ – 9. маја 88
ТП Морава „Звезда“ – Драге Тодоровић 12
ТП Морава „Мале Пчелице“ –
Петра Драпшина 25
ТП Морава „Корићани“ –
Крагујевачког батаљона 256
ТП Морава „Шумарице“ –
Горњомилановачка 60
ТП Морава „Сунчани брег“ –
Радета Милосављевића 2
ТП Морава „Наш углед“ –
Гаврила Принципа бб, Лапово
ТП Морава „Робна кућа“ – Краља Петра I
1, Лапово
ЗЛАТИБОР
МАКС-МОБИЛ- Миладина Пећинара бб
Ресторан „Парк код Новице 2017“ –
Јованке Јефтановић 48
Ресторан „Под Бором“ – Рујанска 3
Кафе палачинкарница Adagio – Краљев
трг

•
•
•
•
•
•

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

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПАЛЕ
Канцеларија Срби за Србе –
Српских ратника бб
Бутик Time out – Драгослава Јевђића бб
Маркет Зворничанка – Српских ратника 2
ТЕСЛИЋ
Ресторан Лане – Светог Саве бб
Маркет Кошута – Првог Крајишког
корпуса бб
Хотел Хајдучке воде – Планина Бори
Кафе бар Бриљантин – Чечава бб
ТЦ Злата – Доњи Ружевић бб
Пекара Ђекић 1 – Хиландарска бб, градска
пијаца
Пекара Ђекић 2 – Карађорђева бб
Кафе бар Бумеранг –
Стевана Синђелића бб
Теретана Максимус – Спортски центар
Радолинка
Клуб Бродвеј – Првог Крајишког корпуса бб
Пекара Даша – Градски трг
„Гирос“ брза храна – Крајишког корпуса
бб
Фризерски салон Младен – Стевана
Синђелића бб

•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Месечни извештај за новембар 2018.

•
•
•
•
•

Пицерија Цезар – Светосавска бб
Роштиљница Силвестер – Светосавска бб
Кафе бар Зебрано – Светосавска бб
Кафе бар Monza – Видовданска бб

Грандкомерц – Видовданска 11

•
•

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

•
•

ПРИЈЕДОР
Манастир Клисина – село Ништавци

•
•

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

•
•

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

БАЊАЛУКА
Кафе бар Принцип – Проте Николе
Костића 34
• Творница Паб – Трг Крајине 2
• Asstar – Бранка Поповића бб
• Коноба БоМар – Слободана Кустурића 18
• Pin Up Dream – Средњошколска 4
• Red Fox – Бул. Војводе Степе Степановића
101
• Double L – Мајке Југовића 20
• Po Lule Duvana – Патре 3
• Soho – Алеја Светог Саве 12
• Фитнес центар „4life“ – Живојина Мишића
10
..........................................................................................
•
•

•
•
•

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
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Донаторске
кутије
•
•

Lazich Deli – 7035 West Higgins Ave.,
Chicago
ABC Deli – 7701 Lawrence Ave., Norridge

•

ВАШИНГТОН
Црква Св. Луке – St. Luka Church, 10660
River Rd Potomac, MD

•

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

•

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

•

ХЕРЦОГЕНАУЕР
Југословенски клуб – Langenzennerstr
1, 91074, Hercogenaurah

•

ВИРСЕЛЕН
Храм Светог Вазнесења Господњег –
Tannenweg 14 , 52146 Würselen

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

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за новембар 2018.
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Хуманитарни
СЗС бутик

Месечни извештај за новембар 2018.
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Хуманитарни
СЗС бутик

Месечни извештај за новембар 2018.
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА НОВЕМБАР 2018.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Караоке из блока у
Окто пабу /Србија/ – 22.280 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
63. Међународни сајам књига у
Београду /Србија/ – 176.380 дин.
Јана Вемић /Србија/ – 20 €
Кованице из донаторских
кутија /Србија/ – 17.910 дин.
Донаторски концерт „Срцем за Косово“
– Селена Трифуновић /Белгија/ – 735 €
Мењачница Мауро /Србија/ – 7.200 дин.
Matrix Gaming /Србија/ – 5.700 дин.
Драгана Б. /Србија/ – 1.500 дин.
Пашанац 1 брза храна /Србија/ – 3.570 дин.
Михајло Ж. /Србија/ – 6.000 дин.
Весна П. /Србија/ – 2.000 дин.
Радислав М. /Србија/ – 1.000 дин.
Драган М. /Србија/ – 300 дин.
Анонимно /Србија/ – 600 дин.
Јелена Ђ. /Р. Српска/ – 10 КМ
(за Косово и Метохију)
Милорад Ђ. /Р. Српска/ – 196 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
Слободан Б. /Аустралија/ – 15 €
(за Лујанове из Алибунара)
Јелена М. /Канада/ – 15 €
(за Косово и Метохију)
Бојан С. /САД/ – 30 €
(за Стојановиће код Алексинца)
Бојан С. /САД/ – 30 €
(за Нешиће из Владичиног Хана)
Љиљана П. /Аустрија/ – 50 €
Лазо Б. /САД/ – 50 €
Анонимно /САД/ – 15 €
Драгана В. /Аустрија/ – 20 €
Данијела Ш. /Канада/ – 20 €
Анонимно /Немачка/ – 20 €
Валентина С. /Канада/ – 50 €
Мирослав Ч. /Шпанија/ – 10 €
Синиша А. /Аустралија/ – 20 €
Жељко М. /Аустрија/ – 10 €
Породица Versteeg /Холандија/ – 10 €
Од једне САМОсвесне жене
угроженим људима /Холандија/ – 22,5 €
(за Косово и Метохију)
Мирослав В. /Швајцарска/ – 10 CHF
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Милена О. /Швајцарска/ – 5 CHF
Мирослава А.Ф. /Швајцарска/ – 5 CHF
Тамара М. /Швајцарска/ – 10 CHF
Јована Ђ. /Швајцарска/ – 20 CHF
Петровка М. /Швајцарска/ – 200 CHF
М.П. /Швајцарска/ – 40 CHF
Jean J.B. /Швајцарска/ – 10 CHF
Мира Д. /Немачка/ – 20 €
(за Косово и Метохију)
Даниела Р. /Немачка/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
Александар В. и
Кристина Б. /Немачка/ – 20 €
ДЈ Миву /Немачка/ – 10 €
Александар П. /Немачка/ – 10 €
Миле К. /Немачка/ – 30 €
Никола О. 99 /Немачка/ – 15 €
Александар Ж. /Немачка/ – 10 €
Александар и Марија М. /Немачка/ – 50 €
Александар П. /Немачка/ – 20 €
Милош Л. /Немачка/ – 10 €
Сербоси Калгари /Канада/ – $ 100 CAD
Весна Васић /Канада/ – $ 50 CAD
Agame bygg /Шведска/ – 100 SEK
Timea H. /Шведска/ – 150 SEK
Ђорђе П. /Шведска/ – 100 SEK
Ведран и Rebecca /Шведска/ – 1.000 SEK
Данијела Л. /Шведска/ – 100 SEK
Олга П. /Шведска/ – 100 SEK
Горан С. /Шведска/ – 300 SEK
Драган П. /Шведска/ – 40 SEK
Ивана В. /Шведска/ – 100 SEK
Мирослав Н. /Шведска/ – 1.000 SEK
Младен М. /Норвешка/ – 200 NOK
Стефанија С. /Норвешка/ – 200 NOK
Бојан Р. /Норвешка/ – 1.000 NOK
Оља М. /САД/ – $ 15
White city logistics /САД/ – $ 50
iSerbApparel.com /САД/ – $ 10
Ненад М. /Аустралија/ – $ 25
Vozi Inc. /САД/ – $ 100
Радоман /САД/ – $ 15
Срђан Г. /САД/ – $ 15
Зоран З. /САД/ – $ 15
Марко Г. /САД/ – $ 25
Породица Станојевић/Србија/-1.200 дин.
(за Тотиће из Врања)
Предраг К. /Србија/ – 2.000 дин.
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Списак СЗС
донатора
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Анонимно /Србија/ – 3.000 дин.
Урош С. /Србија/ – 1.200 дин.
Агенција Крупа /Србија/ – 6.000 дин.
Урош С. /Србија/ – 1.500 дин.
С. П. /Србија/ – 1.000 дин.
Милош У. /Србија/ – 1.000 дин.
Предраг О. /Србија/ – 500 дин.
Срђан Р. /Србија/ – 1.000 дин.
Јасмина Р. /Србија/ – 2.000 дин.
Александар Ј. /Србија/ – 1.000 дин.
Јована Д. /Србија/ – 2.000 дин.
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
Војислав С. /Србија/ – 2.000 дин.
Дејан Х. /Србија/ – 1.000 дин.
Анонимно /Србија/ – 5.000 дин.
Владимир К. /Србија/ – 2.000 дин.
Зоран П. /Србија/ – 3.630 дин.
Бранко Л. /Србија/ – 2.000 дин.
Иван Л. /Србија/ – 1.000 дин.
Породица Рашула /Србија/ – 1.000 дин.
(за развој и јачање СЗС организације)
Лазар Г. /Србија/ – 1.000 дин.
Огњен Б. /Србија/ – 1.000 дин.
Александар М. /Србија/ – 1.000 дин.
Трифун Т. /Србија/ – 1.000 дин.
Ђорђије Б. /Србија/ – 1.000 дин.
Александар А. /Србија/ – 500 дин.
Зоран К. /Србија/ – 5.700 дин.
Сергеј Ц. /Србија/ – 2.000 дин.
Борис И. /Србија/ – 1.000 дин.
Ђађа Бонито /Србија/ – 1.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
Горан Б. /Србија/ – 1.000 дин.
Никола Р. /Србија/ – 1.000 дин.
Александар Ј. /Србија/ – 1.000 дин.
Александар М. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Лујанове из Алибунара)
Анка В. /Србија/ – 500 дин.
Ђорђије Т. /Србија/ – 500 дин.
НЛСТД /Холандија/ – 50 €
Срђан С. /Р. Српска/ – 10 КМ
(за Јелиће из Теслића)
Ранко Г. /Р. Српска/ – 10 КМ
(за Јелиће из Теслића)
Радомир Б. /Р. Српска/ – 20 КМ
Драгослав Т. /Р. Српска/ – 200 КМ
БХ ТЕЛЕКОМ – ПОЗОВИ 17763
/Р. Српска/ – 14 КМ

Месечни извештај за новембар 2018.

119. Миодраг П. /Р. Српска/ – 20 КМ
120. Кафе бар Лаки /Р. Српска/ – 194,70 КМ
121. Бела и Журка из блока
/Р. Српска/ – 1.507,10 КМ
(за пројекат Тројка из блока)
122. Бојан Л. /Р. Српска/ – 31 КМ
123. Владимир В. /Р. Српска/ – 10 КМ
124. Стево Б. /Р. Српска/ – 30 КМ
125. Анонимно /Швајцарска/ – 15 €
126. Данило В. /Србија/ – 15 €
127. Данијела К. /Р. Српска/ – 25 €
(за Лујанове из Алибунара)
128. Анонимно /Нови Зеланд/ – 30 €
129. Д. Томић /В. Британија/ – 50 €
130. Анонимно /САД/ – 200 €
131. Сања М. /Немачка/ – 30 €
(за Косово и Метохију)
132. Јелена М. /Канада/ – 15 €
(за Косово и Метохију)
133. Мирослав и Снежана И. /Немачка/ – 30 €
134. Анонимно /Србија/ – 10 €
135. Анонимно /Белгија/ – 27 €
136. Анонимно /САД/ – 15 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
137. Милан Г. /Холандија/ – 100 €
138. Срби у Кини /Кина/ – 1.785 €
(за Илиће из Чачка)
139. Анонимно /Србија/ – 50 €
140. Анонимно /Русија/ – 10 €
141. Анонимно /УАЕ/ – 100 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
142. Ива М. /Аустрија/ – 15 €
(за Лујанове из Алибунара)
143. Илија Д. /Србија/ – 50 €
144. Драго Б. /САД/ – 15 €
(за Лујанове из Алибунара)
145. Милан М. /Хрватска/ – 10 €
146. Милан Б. – 25 €
147. Данијел К. /Р. Српска/ – 5 €
148. Милан С. /Аустрија/ – 40 €
149. Ана С. – 10 €
150. Анонимно /САД/ – 25 €
151. Бојан Ћ. /Аустрија/ – 10 €
152. Ненад П. /Француска/ – 12 €
153. Тихомир Б. /Италија/ – 10 €
154. Срдан П. /Шведска/ – 25 €
155. Алекс М. /Аустралија/ – 100 €
156. Младен П. /Аустрија/ – 5 €
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157. Игор М. – 10 €
158. Анонимно /Швајцарска/ – 10 €
159. Жељко Ј. /Аустрија/ – 4 €
(за Републику Српску)
160. Зорица С. /Аустрија/ – 10 €
161. Марко М. /Аустрија/ – 100 €
162. Славиша С. /Аустрија/ – 10 €
163. Анонимно /Аустрија/ – 16,10 €
164. Александар Г. /Швајцарска/ – 10 CHF
165. Љубо и Славка М. /Швајцарска/ – 10 CHF
166. Delta Finance Groupe SA
/Швајцарска/ – 500 CHF
(за пројекат Тројка из блока)
167. Мирјана и Ранко С. /Немачка/ – 30 €
168. Борис и Десанка В. /Немачка/ – 30 €
169. Весна Д. /Немачка/ – 10 €
170. Миодраг Ђ. /Немачка/ – 200 €
(за Јелиће из Теслића)
171. Славиша П. /Немачка/ – 30 €
172. Весна С. П. /Немачка/ – 13,50 €
173. Владимир Б. /Шведска/ – 100 SEK
174. Маријана М. /Шведска/ – 200 SEK
175. Смиља Н. /Шведска/ – 200 SEK
176. Ненад М. /Шведска/ – 100 SEK
177. Момчило Д. /Шведска/ – 200 SEK
178. Милена М. /Шведска/ – 1.000 SEK
(за Лујанове из Алибунара)
179. Владимир Божић /Канада/ – $ 40 CAD
(за Тотиће из Врања)
180. Мира и Александар
Бркић /Канада/ – $ 50 CAD
(у сећање на Анку Јакшић)
181. Владимир Брајић /Канада/ – $ 100 CAD
182. Никола Ђурица /Канада/ – $ 40 CAD
183. Олга и Џон Лукић /Канада/ – $ 30 CAD
(у сећање на Анку Јакшић)
184. Олга и Џон Лукић /Канада/ – $ 30 CAD
185. Анонимно /САД/ – $ 25
186. Здравко Д. /САД/ – $ 50
187. Жељка Б. /САД/ – $ 25
188. Слободан Ј. /САД/ – $ 100
189. Биљана Б. /САД/ – $ 15
190. Анонимно /САД/ – $ 30
191. Иван Р. /САД/ – $ 25
192. Тихомир Б. /САД/ – $ 100
193. Максим Р. /САД/ – $ 25
194. Вучић М. /САД/ – $ 15
195. Славиша К. /САД/ – $ 25
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196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

Зоран С. /САД/ – $ 25
Марија З. /САД/ – $ 5
Тања Ј. /САД/ – $ 25
Бреза /САД/ – $ 50
D&D International importers /САД/ – $ 25
Атлетски клуб Ес Атлетикс
/Србија/ – 1.500 дин.
Никола П. /Србија/ – 6.000 дин.
Милена С. /Србија/ – 2.000 дин.
Ђорђе М. /Србија/ – 2.400 дин.
Ненад Н. /Србија/ – 500 дин.
Драган Ш. /Србија/ – 500 дин.
Милан /Србија/ – 200 €
Павелина Т. /Р. Српска/ – 10 КМ
(за Јелиће из Теслића)
Марко Т. /Р. Српска/ – 37,70 КМ
Саво А. /Србија/ – 10 €
Милија М. /Русија/ – 100 €
Горан Р. /Шведска/ – 40 €
Анонимно /Словенија/ – 10 €
Миомир В. /Србија/ – 30 €
Анонимно /Р. Српска/ – 10 €
(за Лујанове из Алибунара)
Бојан С. /САД/ – 30 €
(за Тотиће из Врања)
Анонимно /САД/ – 15 €
(за Лујанове из Алибунара)
Предраг В. /Швајцарска/ – 10 CHF
Петроније Т. /Швајцарска/ – 50 CHF
Владан и Биљана К. /Немачка/ – 50 €
(за Лујанове из Алибунара)
Алекс Ж. /САД/ – $ 200
Ђ.Т. /Србија/ – 20.000 дин.
Биљана Ш. /Србија/ – 2.000 дин.
(за Косово и Метохију)
Братислав А. /Србија/ – 1.918 дин.
Ведран Д. /Србија/ – 1.000 дин.
Катарина М. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Пантелиће код Лајковца)
Стево М. /Србија/ – 1.000 дин.
Никола В. /Србија/ – 10.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
Миле Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ
Драган Р. /Шведска/ – 200 SEK
Марија М. /Шведска/ – 200 SEK
Патрик Р. /Шведска/ – 300 SEK
Радомир Н. /Швајцарска/ – 100 €
Анонимно /САД/ – 30 €
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235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.

254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.

Анонимно /Србија/ – 5 €
Симке /САД/ – 15 €
Милена М. /Немачка/ – 200 €
Горан П. /Немачка/ – 10 €
Иво В. /Канада/ – 20 €
Предраг К. /Аустрија/ – 35 €
Јованка П. /САД/ – 100 €
Иван П. /Немачка/ – 30 €
Аљоша К. /Р. Српска/ – 15 €
Тамара Л. /Норвешка/ – 50 €
CK EShoping Group – 20 €
Снежана Ф. – 10 €
Анонимно /Немачка/ – 50 €
Роберт Ћ. /Норвешка/ – 250 NOK
Мирјана А.С. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Јелиће из Теслића)
Душан В. /Норвешка/ – 200 NOK
Драган Аћимовић /Канада/ – $ 20 CAD
Рајна Мариловић /Канада/ – $ 20 CAD
Ангелина и Данило Рачић
/Канада/ – $ 50 CAD
(50. годишњица брака Лепосаве и
Чедомира Цигановића из Виндзора)
Радмила Живковић /Канада/ – $ 25 CAD
Јелица С. /САД/ – $ 10
Јован Б. /САД/ – $ 15
Милан З. /САД/ – $ 25
Тамара Б. /Србија/ – 2.000 дин.
Јелена П. /Србија/ – 1.000 дин.
Снежана М. /Србија/ – 2.000 дин.
Андрија М. /Србија/ – 700 дин.
ЈАЗИП-обустава од пензија
и зарада /Србија/ – 578 дин.
Ана Д. /Србија/ – 500 дин.
Светлана М. /Србија/ – 1.000 дин.
Дарко П. /Србија/ – 500 дин.
Весна Ћ. /Србија/ – 1.000 дин.
Никола М. /Србија/ – 158,26
Нинослав Т. /Србија/ – 300 дин.
Душанка Н. /Србија/ – 12.000 дин.
Бранислав Ш. /Србија/ – 10.000 дин.
Михајло Ш. /Србија/ – 300 дин.
Анонимно /Србија/ – 4.000 дин.
(за Лујанове из Алибунара)
Бутик Отаџбина – Бункер
/Србија/ – 12.310 дин.
Corner beer /Србија/ – 6.200 дин.
Фаст фуд Деда Пеле /Србија/ – 6.500 дин.
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276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.

Good food Žarko /Србија/ – 15.500 дин.
Снежана Ј. /Холандија/ – 30 €
Бошко Р. /Шведска/ – 18,58 €
Анонимно /САД/ – $ 70
Милан П. /Црна Гора/ – 10 €
Бранка К. /Р. Српска/ – 10 КМ
Богдан П. /Р. Српска/ – 40 КМ
Илија Т. /Р. Српска/ – 50 КМ
МТел – ПОЗОВИ 17763
/Р. Српска/ – 1.983,84 КМ
Анонимно /Аустрија/ – 32 €
(за развој и јачање СЗС организације)
Стефан И. /Немачка/ – 30 €
Ана П. /Аустрија/ – 10 €
(за Лујанове из Алибунара)
Никола и Евангелина М. /Србија/ – 50 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
Ђорђе К. /В. Британија/ – 30 €
(за Косово и Метохију)
Аћим М. /Србија/ – 50 €
(за Косово и Метохију)
Анонимно /Србија/ – 10 €
(за Лујанове из Алибунара)
Урош К. /Данска/ – 15 €
Анонимно /САД/ – 30 €
Јово Л. /Аустрија/ – 10 €
Анонимно /Словенија/ – 10 €
(за Лујанове из Алибунара)
М. Рашковић /Канада/ – 30 €
(за Бојиће из Угљевика)
Милован М. /Аустралија/ – 10 €
Иван Н. – 10 €
(за Лујанове из Алибунара)
Гордана /Аустрија/ – 20 €
Весна Ђ. /Швајцарска/ – 300 CHF
Александар Л. /Швајцарска/ – 100 CHF
Милован 99 /Швајцарска/ – 40 CHF
Никола Т. /Швајцарска/ – 50 CHF
Вера А. /Немачка/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
Пошаљи SZS на 81190/Немачка/-236,78€
Драган М. /Шведска/ – 100 SEK
Дражен Е. /Шведска/ – 100 SEK
(за Лујанове из Алибунара)
Радован С. /Шведска/ – 100 SEK
Драгана Ш.Љ. /Шведска/ – 200 SEK
Соња Б.П. /Шведска/ – 100 SEK
Славица Н. /Шведска/ – 100 SEK
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312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
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328.
329.
330.
331.
332.
333.
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337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.

Сања М. /Шведска/ – 100 SEK
Марија Глишић /Канада/ – $ 50 CAD
Бојан Јокић /Канада/ – $ 50 CAD
Филип С. /САД/ – $ 30
Весна К. /САД/ – $ 25
Г.Т. /САД/ – $ 50
Хелена У. /Канада/ – $ 15
Матеја и Филип С. /САД/ – $ 15
Велиборка Вукмировић
/Аустралија/ – $ 5.500
Драган М. /Србија/ – 2.123 дин.
Анонимно /Србија/ – 3.000 дин.
(за Лујанове из Алибунара)
Небојша С. /Србија/ – 2.500 дин.
Мирко П. /Србија/ – 1.500 дин.
Бојан С. /Србија/ – 1.000 дин.
Саша Д. /Србија/ – 1.000 дин.
Ненад М. /Србија/ – 1.000 дин.
Катарина М. /Србија/ – 500 дин.
(за Пантелиће код Лајковца)
Павле К. /Србија/ – 2.000 дин.
Љубомир С. /Србија/ – 1.000 дин.
Драган Б. /Србија/ – 1.000 дин.
Драгана Ј. /Србија/ – 518 дин.
Атлетски клуб Ес Атлетикс
/Србија/ – 2.500 дин.
Митар Б. /Р. Српска/ – 50 КМ
Игор Г. /Р. Српска/ – 30 КМ
(за Тотиће из Врања)
Анонимно /Србија/ – 20 €
(за Косово и Метохију)
Игор Ц. /Шпанија/ – 10 €
Анонимно /Канада/ – 10 €
(за Лујанове из Алибунара)
Alessio M. /Белгија/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
Анонимно /В. Британија/ – 10 €
(за Лујанове из Алибунара)
Анонимно /Швајцарска/ – 40 €
Жани Ана Р. /Немачка/ – 50 €
Анонимно /САД/ – 15 €
Драгана П. /Канада/ – 15 €
(за Лујанове из Алибунара)
Red Star Johannesburg /ЈАР/ – 100 €
(за Лукиће код Шапца)
Породица Стојић /Аустралија/ – 50 €
М.К. /Швајцарска/ – 50 CHF
Дејан С. /Немачка/ – 30 €
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349.
350.
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352.
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354.
355.
356.
357.
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359.
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367.
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371.
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373.
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375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.

Синиша С. /Немачка/ – 20 €
Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ – 20 €
Никола М. /Шведска/ – 100 SEK
Мирјана М. /Шведска/ – 100 SEK
Никола П. /Шведска/ – 100 SEK
Свјетлана М. /Шведска/ – 100 SEK
(за Лујанове из Алибунара)
Каранфила И. /Шведска/ – 200 SEK
(за Лујанове из Алибунара)
Јулијана Окука /Канада/ – $ 30 CAD
Срђан К. /САД/ – $ 25
СД /САД/ – $ 50
Далибор М. /САД/ – $ 100
Nellie B. /САД/ – $ 50
Јела Н. /САД/ – $ 15
Милан Д. /САД/ – $ 25
Данијел П. /САД/ – $ 25
VIP Mobile-ПОШАЉИ СМС НА 7763
/Србија/ – 92.100 дин.
Бојана Б. /Србија/ – 2.000 дин.
Александар Д. /Србија/ – 1.000 дин.
Никола В. /Србија/ – 1.000 дин.
Александар М. /Србија/ – 500 дин.
Никола М. /Србија/ – 215 дин.
Анонимно /Србија/ – 6.200 дин.
Анонимно /Србија/ – 3.000 €
(за Косово и Метохију)
Вики С. /Аустрија/ – 10 €
Анонимно /САД/ – 50 €
Анонимно /Аустрија/ – 30 €
Анонимно /Аустрија/ – 30 €
(за Лујанове из Алибунара)
Анонимно /Македонија/ – 15 €
(за Косово и Метохију)
Нада М. /Аустрија/ – 5 €
Небојша К. /Холандија/ – 100 €
Драгица М. /Србија/ – 5 €
Анонимно /САД/ – 20 €
Били Питон /Шпанија/ – 50 €
Татјана М. /САД/ – 10 €
Радован А. /Немачка/ – 10 €
Б.С. /Аустрија/ – 20 €
(за развој и јачање СЗС организације)
Б.С. /Аустрија/ – 30 €
Дражен П. /Аустрија/ – 30 €
(за развој и јачање СЗС организације)
Горан А. /Немачка/ – 40 €
(за Косово и Метохију)
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388. Драган З. /Немачка/ – 10 €
389. Данијела М. /Немачка/ – 10 €
390. Виндзор заједница – крофне и
гаражна продаја /Канада/ – $ 3.310 CAD
391. Крофне у Виндзору /Канада/ – $ 845 CAD
392. Радован Марић /Канада/ – $ 20 CAD
393. Богољуб Покрајац /Канада/ – $ 100 CAD
394. Андреј Б. /Шведска/ – 100 SEK
395. Драган Ј. /Шведска/ – 500 SEK
396. Снежана Д. /Шведска/ – 100 SEK
397. Јелена Г. /Шведска/ – 100 SEK
398. Донаторска кутија Свети Георгије
Sodertelje /Шведска/ – 800 SEK
399. Xena Entreprenad AB
/Шведска/ – 30.000 SEK
(за пројекат Тројка из блока)
400. Славица С. /САД/ – $ 25
401. Vuyas /САД/ – $ 15
402. Protecta El. Services /Аустралија/ – $ 15
403. Божидар К. /САД/ – $ 100
404. Драгомир С. /Канада/ – $ 50
405. Александар Д. /САД/ – $ 50
406. Марко Ђ. /САД/ – $ 25
407. Владимир М. /САД/ – $ 25
408. Ник Ј. /САД/ – $ 25
409. Виолет В. /САД/ – $ 50
410. Pepsico /САД/ – $ 61,52
411. Милорад Б. /САД/ – $ 100
412. YourCause Corporate Employee
Giving Programs /САД/ – $ 190
413. Network for Good /САД/ – $ 520,91
414. Gordon and Betty Moore
Foundation /САД/ – $ 1.000
415. Ле Петит Бистро /Србија/ – 7.257 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
416. Олгица Џ. /Србија/ – 5.400 дин.
417. Пикадо из блока у
Нишу /Србија/ – 40.500 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
418. Милован А. /Србија/ – 3.000 дин.
419. Филип Т. /Србија/ – 2.000 дин.
420. Мићко М. /Србија/ – 2.000 дин.
421. Момчило Т. /Србија/ – 1.000 дин.
422. Жељко Н. /Србија/ – 1.000 дин.
423. Никола В. /Србија/ – 2.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
424. Драган Н. /Србија/ – 1.300 дин.
425. Горан Ш. /Србија/ – 200 дин.

Месечни извештај за новембар 2018.
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463.
464.

Agi Pasta Away /Србија/ – 4.890 дин.
Good food Vračar /Србија/ – 6.690 дин.
Милош Теодосић /Р. Српска/ – 50 КМ
Ресторан Лане /Р. Српска/ – 255 КМ
Анонимно /Аустралија/ – 100 €
(за Косово и Метохију)
Предраг Б. /Аустрија/ – 10 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
Жељко Ш. /Немачка/ – 100 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
Анонимно /САД/ – 20 €
Анонимно /УАЕ/ – 70 €
(за Косово и Метохију)
Анонимно /В. Британија/ – 70 €
Дарко С. /Аустрија/ – 30 €
Иванка Ц. /Аустрија/ – 30 €
Јован С. /Немачка/ – 40 €
Миленко Ж. /Швајцарска/ – 40 CHF
Дејан и Славица Б. /Немачка/ – 15 €
Бобан П. /Шведска/ – 100 SEK
(за Лујанове из Алибунара)
Милан С. /Србија/ – 2.000 дин.
Маја К. /Србија/ – 2.000 дин.
Никола В. /Србија/ – 1.000 дин.
Ненад Н. /Србија/ – 750 дин.
Радмила Л. /Србија/ – 1.000 дин.
Пекара „Код Жике“ /Србија/ – 5.100 дин.
Предраг Н. /Србија/ – 5.000 дин.
Милена А. /Србија/ – 1.000 дин.
Катарина М. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Пантелиће код Лајковца)
Драган Б. /Србија/ – 500 дин.
Душан К. /Србија/ – 12.000 дин.
Маја Ј. /Р. Српска/ – 10 КМ
Бојан С. /САД/ – 30 €
(за Удовичиће из Жепча)
Бојан С. /САД/ – 50 €
(за Јелиће из Теслића)
Дејан М. /Швајцарска/ – 200 €
Balkan Ethno /Р. Српска/ – 10 €
Срђан, Бранко и Даница /Аустрија/ – 30 €
(за Лујанове из Алибунара)
Петер Л. /Пољска/ – 25 €
Далибор С. /Швајцарска/ – 20 CHF
Дејан И. /Швајцарска/ – 10 CHF
Сања и Петар А. /Швајцарска/ – 100 CHF
Марко А. /Швајцарска/ – 10 CHF
Никола А. /Швајцарска/ – 10 CHF
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465. Љубиша М.Д. и
Драгана М.Д. /Швајцарска/ – 100 CHF
466. Новица В. /Швајцарска/ – 5 CHF
467. Vanessa G. /Швајцарска/ – 20 CHF
468. Огњен М. /Швајцарска/ – 20 CHF
469. A. Schmid /Швајцарска/ – 10 CHF
470. Александар М. /Швајцарска/ – 25 CHF
471. Небојша Л. /Швајцарска/ – 9 CHF
472. Стеван П. /Немачка/ – 60 €
473. Timea H. /Шведска/ – 150 SEK
(за Лујанове из Алибунара)
474. Никола М. /САД/ – $ 25
475. Матеја Б. /САД/ – $ 50
476. Марта С. /Канада/ – $ 25
477. Никола О. /САД/ – $ 15
478. Недељко Б. /Србија/ – 8.000 дин.
479. Кафана Корчагин /Србија/ – 18.060 дин.
480. Анонимно /Србија/ – 2.000 дин.
481. Маријана М. /Србија/ – 500 дин.
482. Марко Симић /Србија/ – 10.000 дин.
(за Косово и Метохију)
483. Michael N. /Црна Гора/ – 100 €
484. Анонимно /Р. Српска/ – 5 €
(за Републику Српску)
485. Анонимно /Аустрија/ – 30 €
486. Александра и Бранко Б. /Словенија/ – 10 €
487. Анонимно /Шведска/ – 50 €
(за Косово и Метохију)
488. Вељко Н. /Канада/ – 50 €
489. Предраг Б. /Аустралија/ – 15 €
(за Крајину)
490. Александар С. /Србија/ – 30 €
(за Косово и Метохију)
491. Горановић /Аустралија/ – 5 €
(за Црну Гору)
492. Penny B. /САД/ – 30 €
(за Лујанове из Алибунара)
493. Горан О. /Словенија/ – 50 €
494. Александар М. /Немачка/ – 50 €
(за Косово и Метохију)
495. Владимир П. /Канада/ – 30 €
496. Никола Б. /САД/ – 15 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
497. Тихомир С. /УАЕ/ – 30 €
(за Лујанове из Алибунара)
498. Анонимно /Холандија/ – 15 €
499. Милош Н. /Аустралија/ – 100 €

Месечни извештај за новембар 2018.

500. Гордана С. /Данска/ – 50 €
(за Косово и Метохију)
501. Алекса А. /Швајцарска/ – 20 €
502. Ненад и Наташа Д. /САД/ – 15 €
503. Милош Ј. /Швајцарска/ – 20 CHF
504. Никола М. /Швајцарска/ – 20 CHF
505. Габријела С. /Швајцарска/ – 30 CHF
506. Породица Андрић/Швајцарска/-50 CHF
507. Дијана Ј. /Швајцарска/ – 20 CHF
508. Александар и
Славица У. /Швајцарска/ – 20 CHF
509. Будимир Ч. /Швајцарска/ – 15 CHF
510. Никола М. /Швајцарска/ – 30 CHF
511. Александар Р. /Швајцарска/ – 100 CHF
512. Стојан Ј. /Швајцарска/ – 30 CHF
513. Драган В. /Немачка/ – 10 €
514. Марина П. /Норвешка/ – 50 NOK
515. Саша М. /Норвешка/ – 300 NOK
516. Стефан О. /Норвешка/ – 1.000 NOK
517. Драган П. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Лујанове из Алибунара)
518. Томислав Ц. /Норвешка/ – 50 NOK
519. Бојан Р. /Норвешка/ – 300 NOK
520. Сања Б. /Норвешка/ – 200 NOK
521. Јована Б. /Норвешка/ – 50 NOK
522. Марина П. /Норвешка/ – 50 NOK
523. Биљана Д. /Норвешка/ – 700 NOK
(за Лујанове из Алибунара)
524. Новица М. /Норвешка/ – 100 NOK
525. Бојан Ј. /САД/ – $ 25
526. Срђан М. /САД/ – $ 25
527. Ранко М. /САД/ – $ 25
528. Анкица Д. /САД/ – $ 25
529. PayPal Giving Fund /САД/ – $ 11,35
530. Ненад С. /САД/ – $ 20
531. Иван В. /Србија/ – 1.000 дин.
532. Немања М. /Србија/ – 2.500 дин.
(за Републику Српску)
533. Цветана Б. /Србија/ – 2.000 дин.
534. Анонимно /Србија/ – 3.000 дин.
535. Владан Ј. /Србија/ – 500 дин.
536. Јадранка Г. /Србија/ – 500 дин.
537. Књижара Моја књига/Србија/ – 10.000 дин.
538. ЈАЗИП-обустава од пензија
и зарада /Србија/ – 602 дин.
539. Весна Ј. /Србија/ – 1.000 дин.
540. Драгутин Р. /Србија/ – 3.000 дин.
541. Лазар и Душан /Србија/ – 2.000 дин.
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Списак СЗС
донатора
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.

Alti Retail /Србија/ – 3.000 дин.
Кафана Савски бисери /Србија/ – 4.410 дин.
Кафе 33 /Србија/ – 8.190 дин.
Good food Bogoslovija /Србија/ – 16.180 дин.
Миленко Р. /Р. Српска/ – 10 КМ
Владимир Г. /Р. Српска/ – 50 КМ
Анонимно /Италија/ – 10 €
Анонимно /Немачка/ – 20 €
(за Лујанове из Алибунара)
Милан Ж. /Бугарска/ – 30 €
(за Лујанове из Алибунара)
Зоран Ш. /Аустрија/ – 10 €
Анонимно /Р. Српска/ – 30 €
Радослав Т. /Аустрија/ – 30 €
Милан Ж. /Бугарска/ – 30 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
Лазар М. /Србија/ – 10 €
Владимир Р. /Аустрија/ – 150 €
(за Лујанове из Алибунара)
Владимир Р. /Аустрија/ – 150 €
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
Мирко Ђ. /Немачка/ – 10 €
Радислав Ђ. /Италија/ – 10 €
Лука Т. /Аустрија/ – 10 €
Предраг М. /Аустрија/ – 1.800 €
(за породицу Калањ из Крајине)
Зоран Б. /Швајцарска/ – 100 CHF
Палачинке у Цириху
/Швајцарска/ – 220 CHF
Здравка П. К. /Швајцарска/ – 5 CHF
Остоја П. /Швајцарска/ – 5 CHF
Соња Х. /Швајцарска/ – 20 CHF
М.П. /Швајцарска/ – 40 CHF
Благица А.Ђ. /Швајцарска/ – 10 CHF
Дејан Н. /Швајцарска/ – 50 CHF
Лара М. /Швајцарска/ – 20 CHF
Слађана А. /Швајцарска/ – 10 CHF
Дејан М. /Швајцарска/ – 5 CHF
Дејан С. /Немачка/ – 5 €
Марко Т. /Србија/ – 100 €
Смиљана Р. /Шведска/ – 100 SEK
Миљан Д. /Шведска/ – 100 SEK
Драган К. /Шведска/ – 200 SEK
Анонимно /Шведска/ – 500 SEK
Драган П. /Шведска/ – 200 SEK
Цветана Б. /Шведска/ – 100 SEK
Радисав Л. /Шведска/ – 200 SEK

Месечни извештај за новембар 2018.

582. Драженко С. /Шведска/ – 500 SEK
(за Лујанове из Алибунара)
583. СЗС /Шведска/ – 100 SEK
584. Срђан Л. /Шведска/ – 1.000 SEK
585. Светлана К. /Шведска/ – 100 SEK
586. Гојко П. /Шведска/ – 100 SEK
587. Биљана П. /Шведска/ – 100 SEK
(за Лујанове из Алибунара)
588. Canadian Online Giving
/Канада/ – $ 777,74 CAD
589. Ана Колак /Канада/ – $ 200 CAD
590. Драган Тробојевић /Канада/ – $ 100 CAD
591. Лидија Боројевић /Канада/ – $ 20 CAD
592. Младен Јокановић /Канада/ – $ 30 CAD
593. Раде Петрић /Канада/ – $ 10 CAD
594. Ирина Балабан /Канада/ – $ 50 CAD
595. Александар Танасић /Канада/ – $ 35 CAD
596. Драган Ковачевић /Канада/ – $ 200 CAD
597. Биљана Цвјетковић /Канада/ – $ 50 CAD
598. Никола Дурица /Канада/ – $ 45 CAD
599. Далибор Карабатак /Канада/ – $ 100 CAD
600. Милош Посављак /Канада/ – $ 50 CAD
601. Татјана П. /САД/ – $ 20
602. Марко З. /САД/ – $ 200
603. Милан Д. /САД/ – $ 10
604. Синиша и Мирјана П. /САД/ – $ 50
605. Анонимно /САД/ – $ 5
(за Крајину)
606. UKOGF Foundation /САД/ – $ 14,57
607. Benevity Giving Platform/САД/-$2.203,47
608. Српски рикша возачи у
Чикагу /САД/ – $ 1.200
(за Косово и Метохију)
609. Милосава К. /Србија/ – 1.000 дин.
610. Јован Р. /Србија/ – 7.000 дин.
611. Радислав М. /Србија/ – 1.000 дин.
612. Мирјана Р.С. /Србија/ – 5.000 дин.
613. Веселинка К. /Србија/ – 3.000 дин.
614. Урош В. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Лукиће из Горњег Јеловца)
615. Урош В. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Лујанове из Алибунара)
616. Анонимно /Србија/ – 3.000 дин.
617. Пикадо из блока у
Лозници /Србија/ – 24.300 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
618. Љубомир С. /Србија/ – 1.000 дин.
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Списак СЗС
донатора
619. Пикадо из блока у
Новом Саду /Србија/ – 12.610 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
620. Караоке из блока у
Новом Саду /Србија/ – 11.670 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
621. Кафе Фазон /Србија/ – 2.410 дин.
622. Стефан Р. /Србија/ – 5 €
623. Тихомир С. /УАЕ/ – 10 €
(за Лујанове из Алибунара)
624. Стево Б. /Р. Српска/ – 30 КМ
625. Анонимно /Србија/ – 10 €
626. Анонимно /В. Британија/ – 50 €
(за Крајину)
627. Саво /Србија/ – 10 €
628. Анонимно /Србија/ – 100 €
629. Анонимно /Србија/ – 5 €
630. Наталие И. /Немачка/ – 30 €
(за Републику Српску)
631. Анонимно /САД/ – 20 €
632. Michael D. /Аустрија/ – 15 €
633. Од једне САМОсвесне жене
угроженим људима /Холандија/ – 50 €
(за Лујанове из Алибунара)
634. Од једне САМОсвесне жене
угроженим људима /Холандија/ – 30 €
(за Новаковиће из Баранде)
635. Сергеј Ч. /Швајцарска/ – 20 CHF
636. Братислав С. /Швајцарска/ – 5 CHF
637. Данијел С. /Швајцарска/ – 10 CHF
638. Јово Д. /Швајцарска/ – 20 CHF
639. Милош М. /Швајцарска/ – 10 CHF
640. Protax Gmbh /Швајцарска/ – 50 CHF
641. Саша и Татјана С. /Швајцарска/ – 10 CHF
642. Р.М. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF
643. A.N.E. 99 /Швајцарска/ – 40 CHF
644. Н.Т. /Швајцарска/ – 30 CHF
645. Тамара М. /Швајцарска/ – 10 CHF
646. Породица Деветак /Швајцарска/ – 40 CHF
647. Martin H. /Швајцарска/ – 15 CHF
648. Душан и Вања Ђ. /Швајцарска/ – 10 CHF
649. Дарко Л. /Швајцарска/ – 10 CHF
650. Горан М. /Швајцарска/ – 75 CHF
(за Косово и Метохију и Р. Српску)
651. Радојка С. /Немачка/ – 10 €
652. Др Бранислав П. /Немачка/ – 10 €
653. Мирјана и Ранко С. /Немачка/ – 30 €
654. Борис Ј. /Норвешка/ – 200 NOK
655. Владан Р. /Норвешка/ – 50 NOK

Месечни извештај за новембар 2018.

656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
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669.
670.
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677.
678.
679.
680.
681.
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684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.

Игор С. /Шведска/ – 100 SEK
Agame Bygg /Шведска/ – 100 SEK
Samuel P. /САД/ – $ 15
Никола Т. – $ 100
А.Б. /САД/ – $ 50
Бранкица П. /САД/ – $ 25
Анонимно /САД/ – $ 25
Здравко Д. /САД/ – $ 50
Александар С. /САД/ – $ 25
Зоран М. /САД/ – $ 100
Владимир Л. /Србија/ – 12.000 дин.
Телеком-ПОШАЉИ СМС НА 7763
/Србија/ – 122.000 дин.
Пекара Ранд М /Србија/ – 3.540 дин.
Предраг К. /Србија/ – 2.000 дин.
Dancing bar Hogar /Србија/ – 7.000 дин.
Филип Г. /Србија/ – 2.000 дин.
Пивница Кум /Србија/ – 2.800 дин.
Брза храна Цицибело 2
/Србија/ – 5.320 дин.
Борис К. /Србија/ – 5.900 дин.
Анонимно /Р. Српска/ – 20 КМ
Недељка Б. /Р. Српска/ – 30 €
(за Републику Српску)
Ђорђе С. /САД/ – 10 €
Анонимно /Холандија/ – 200 €
(за Косово и Метохију)
Момир П. /Србија/ – 50 €
Владимир У. /УАЕ/ – 100 €
Димитрије Т. /Србија/ – 10 €
Од једне САМОсвесне жене
угроженим људима /Холандија/ – 40 €
(за Косово и Метохију)
Нада И.М. /Швајцарска/ – 10 CHF
Ј. Трајковић, Куманово
/Швајцарска/ – 100 CHF
Олга П. /Шведска/ – 100 SEK
О. Радован и Ивана П. /САД/ – $ 100
Network for good /САД/ – $ 63,57
Nick Ј. /САД/ – $ 25
Abbvie /САД/ – $ 20
Serbian American Chamber
of Commerce /САД/ – $ 1.190

УКУПНО ДОНАЦИЈА У НОВЕМБРУ: 50.796 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за новембар 2018. године
Србија
Почетно стање – 31.10.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ за породицу Спасојевић, Параћин - грађ.материјал, пећ за грејање и намештај
Помоћ за породицу Лујанов, Алибунар - грађевински материјал и радови на кући
Помоћ за породицу Илић, Чачак - прозори и врата за кућу, грађ. материјал
Помоћ за породицу Дошен, Нови Кнежевац - столарија за кућу, фрижидер
Помоћ за породицу Крговић, С.Митровица - водо материјал и радови
Помоћ за породицу Влајковић, Параћин - водоводни материјал, покућство
Помоћ за породицу Симеуновић, Н.Варош - набавка 10 ком.покућства
Помоћ за породицу Пантелић, Лајковац - водо и електро материјал и радови
Помоћ за породицу Мићић, Баваниште - набавка покућства
Помоћ за породицу Бирчевић, Лазаревац - радови на канализацији
Помоћ за породицу Тотић, Врање - грађ.материјал
Помоћ Народним кухињама у Подгорици - казан за кување од 250l
Помоћ за породицу Гугољ, Херцег Нови - шпорет, фрижидер, грађ. материјал
Помоћ за породицу Крнета, Б.Грахово, Федерација - материјал за шталу
Помоћ за породицу Савановић, Б.Лика, Р.Српска - грађ.материјал, електро материјал
Помоћ за породицу Тешић, Теслић, Р.Српска - грађ.материјал, столарија, мат.за купатило, ламинат
Помоћ за породицу Лукућ, Г.Јеловац, Р.Српска - електро и грађевински материјал
Помоћ за породицу Маливојевић, Теслић, Р.Српска - крава
Помоћ за породицу Јелић, Теслић, Р.Српска - лимарски радови, водовод, електро, грађ.материјал
Помоћ за породицу Мекић, И.Сарајево, Р.Српска - материјал за купатило
Помоћ за породицу Удовичић, Жепче - спољашња столарија за кућу
Помоћ за породицу Калањ, Крајина - стеона крава
Oперативни трошкови
Трошкови горива за текуће потребе органицације
Трошкови обиласка породица у Србији и Републици Српској
Трошкови штампања налепница за донаторске кутије
Штампање плаката за хуманитарне турнире Пикадо из блока
Трошкови турнира Тројка из блока у Лозани
Трошкови турнира Тројка из блока у Берну
Трошкови пута у Хамбург на радни састанак
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
Трошкови плата осам запослених у Србији и два запослена у Р.Српској
Обавезни намети државе на плате осам запослених у Србији и два запослена у Р.Српској
Трошкови закупа канцеларија
Трошкови књиговодства
Трошкови комуналија у канцеларијама
Административни трошкови огранака организације
Наканада за коришћење платформи за прикупљање донација
Трошкови сервера за слање електронске поште, домена и хостинга
Трошкови СМС сервиса
Трошкови маркетинга
Интерни трансфери новца
Трансфер новца из Норвешке у Србију
Трансфер новца из Канаде у Р.Српску
Трансфер новца из Канаде у Србију
Трансфер новца из САД у Србију
Крајње стање – 30.11.

Месечни извештај за новембар 2018.

РСД
708.568
1.481.346
0
-2.120.338
-470.093
-458.147
-408.622
-213.802
-123.900
-109.400
-92.643
-92.493
-76.090
-70.000
-5.148

Црна Гора
ЕУР
7.560
110
0
-7.285

Република
Швајцарска Немачка
Српска
КМ
ЦХФ
ЕУР
53.372
7.451
3.854
4.459
3.114
1.135
0
-2
0
-48.355
-6.162
0

САД

Канада Норвешка Шведска

УСД
2.389
15.000
-286
0

ЦАД
14.180
6.598
-1
0

НОК
10.160
5.200
0
0

СЕК
32.070
43.290
0
0

Аустрија и
остале
ЕУР
15.164
9.864
-230
-13.845

-6.162

-9.515

-773

-5.364
-1.921
-17.663
-13.652
-6.922
-6.136
-1.800
-1.480
-702

-677.703
-150.000
-12.466
-7.000
-1.320

-18

-1.400

-290

-10

-89

-255

-628

-2.530
-1.800
-1.482

-238
-22

0

-69

-255

-628

-84

-154

-248
-65
-8.254
-280.000
-170.744
-25.000
-12.000
-10.519
-400

-18

-63
-753
-354

-35

-57
-20

-41
-72

-10

1.897.915
779.963

0

-19

-425

-30

10.277

0

-3.531

3.628

-3.531
1.169

0

10.277
703.655
414.297
1.289.789

366

18.353

-17.000

0

-68.251
-68.251

15.105

6.482

-1.285
0

-8.000
-9.000
17.093

3.688
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9.471

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

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

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
192
110
76
59
49
45

Месечни извештај за новембар 2018.

Република Српска
Аустрија
Норвешка
Аустралија
Холандија
Велика Британија
УАЕ
Остале државе
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36
20
12
11
5
6
33
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2018. години

Број примљених донација у 2018. години

Месечни извештај за новембар 2018.
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за новембар од 2006. – 2018. године

Број примљених донација за новембар
од 2006. – 2018. године

Месечни извештај за новембар 2018.
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Могућности
донирања СЗС

Месечни извештај за новембар 2018.
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„Поносна песма“ – Добрица Ерић
...Нагрдише ми земљу, оноћише ми дане,
Зацрнише ми сунце, па се јежим и срдим,
Ољагаше ми име и презиме, кућу и укућане,
Ал ја се опет поносим што сам Србин!
Кажу да сам дивљак и да нисам у праву,
Што браним своју кућу, свој крст и крсну славу,
А они мени у мојој рођеној Земљи ударају међе,
прекрајају тапије и печате црвеним воском
прозоре, врата, капије.
Поносн, кажем ал у мом поносу нема понижења
према другима, гордости ни поруге.
Кад би сви људи могли да се поносе оним што су
Не би нико имао разлога да мрзи...

Хуманитарна организација

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

Charity organization Serbs for Serbs
www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!
Месечни извештај за новембар 2018.
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