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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Још једна успешна година за нашу 
организацију се полако приводи крају. 
Новембарске дане смо ужурбано искористили да 
довршимо велики број пројеката на којима се 
радило претходних месеци, а односили су се 
конкретно на бројне грађевинске подухвате које 
смо зацртали да спроведемо у дело. Стигли смо и 
да посетимо шест породица које су такође у плану 
за најскорију помоћ. Наравно ветар у леђа нам дају 
браћа и сестре широм дијаспоре, који и више него 
успешно организују бројна окупљања, на којима се 
прикупљају значајна средства за пројекте који су у 
току.  

Поменућемо прво неколико изванредних 
Тројки из блока. Залет смо ухватили у Упсали 
(Шведска) где је прикупљено 1.900 шведских 
круна. Након тога на немачком говорном подручју 
одржавају се три тројке и то прво у Нирнбергу где 
је скупљено 10.100€, затим у Минхену 4.871€ и на 
крају у Грацу стижемо до 10.807€ донација. На 
истом подручју бележимо неколико скромнијих, 
али ништа мање битних окупљања и то прво у 
Берлину где је прикупљено 233€, затим на 
Картању из блока у Грацу 140€ и у Луцерну на 
Пикаду из блока  где је приложено 600 ЦХФ.  

Вредна донација стигла нам је из Калгарија 
са великог Крајишког окупљања. Том приликом за 
нашу организацију усмерено је 2.000$. 

Вредни и активни су били и наши пријатељи 
и поштоваоци широм Србије и Републике Српске. 
Наши дугогодишњи домаћини из Српске куће пива 
у Београду, помогли су да се прикупи 31.430 дин. 
У Банатском Новом селу на Пикаду из блока, 
прикупљено је 13.425 дин. На два занимљива 
окупљања у Новом Саду, тачније журци и 
караокама прикупљено је 44.950 дин, односно 
23.500 дин. Још један Пикадо, овај пут у Ариљу, 
допринео је са 53.160 дин. У Републици Српској 
организована су два окупљања. На журци у 
Приједору прикупљено је 708,90км, а на дружењу 
у Бања Луци 677,35км. 

Што се тиче информативних посета код 
породица које ће бити у плану за помоћ, издвајамо 

шест посета. Прво је посећена самохрана мајка 
породице Суџум, која живи код Гацка са своје 
четворо деце. На Косову и Метохији близу 
Косовске Каменице, обилазимо породицу 
Стевановић која живи заиста у катастрофалним 
условима са троје деце. Посебно истичемо 
активности које планирамо да започнемо на северу 
Црне Горе, а тичу се помоћи најугроженијима. Тим 
поводом посећене су чак четири породице. Прво 
смо посетили Зејаке код Бијелог Поља, где 
самохрани отац одгаја четворо деце. Након тога 
још једна породица где самохрани родитељ подиже 
своју децу. Овог пута у питању су Дедићи из 
Гусиња где мајка одгаја троје малишана. Затим 
недалеко од Плава посећујемо две многодетне 
породице. Прво смо обишли Раденовиће који броје 
чак осморо деце, а након тога и Ђуричанине са 
петоро деце.  

За крај смо оставили да поменемо оно 
најлепше, због чега смо се и окупили, а то је 
успешно реализована помоћ за чак једанаест 
породица. У Републици Српској и Федерацији 
помогнуто је укупно пет породица. Значајан 
подухват реализован је код породице Гарић из 
Гојчина са петоро деце. Пројекат реконструкције 
куће и опремања износио је 27.227,21км. Још већи 
пројекат на време је завршен код породице Гаврић 
из места Пукиша код Брчког, а подразумевао је 
такође реконструкцију куће и опремање исте. За 
бољи живот шесторо малих Гаврића утрошено је 
33.546,75км. Следећи грађевински подухват 
спровели смо код Миљановића који живе недалеко 
од Теслића. Самохрани отац одгаја три сина. За 
њихово квалитетније и лепше детињство утрошили 
смо 18.947,85км. Поменута сума је утрошена на 
реконструкцију и опремање њиховог породичног 
дома. Код Модриче наилазимо на још једну тешку 
животну причу. Троје малих Петровића одраста 
без родитеља. Како би им бар донекле улепшали 
услове живота, потрудили смо се да им обновимо 
фасаду и кров, у вредности од 5.491,02км. Још 
једној породици из Српске смо значајно 
побољшали животне услове. Овај пут шесторо 
малих Симића који живе близу Зворника са својим 
родитељима, добили су у потпуности 

Писмо 
донаторима 
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реконструисан дом, који је уз то и опремљен 
основним покућством. Вредност пројекта била је 
15.727,79км. 

Вредна помоћ стигла је и до неколико 
породица широм Србије. Као и у Српској, помоћ је 
стигла до породице где троје малишана одраста без 
родитеља. Овај пут у питању је породица 
Филиповић из Оџака. У пројекту вредном 
1.560.350 дин успешно је реконструисана и 
опремљена њихова породична кућа. Нешто 
скромнија помоћ стигла је до Ђурића из Црвенке, 
који броје чак деветоро деце. Помоћ за њих се 
огледала такође у адаптацији породичног дома и 
опремању истог. Вредност помоћи 637.057 дин.  
Договорена помоћ стигла је и до самохраног оца 
породице Ђокић, који одгаја сам своје троје деце. 
У вредности од 528.350 дин смо обезбедили 
прикључне машине за трактор. Код Смедеревске 
Паланке помогли смо породицу Алексић, тачније 
самохрану мајку са шесторо деце. Њима је 
замењена столарија, реконструисано купатило и 
набављени кревети у вредности од 270.692 дин. 
Породици Дошен из Новог Кнежевца обезбеђен је 
и други део планиране помоћи. За санацију влаге 
на породичној кући утрошено је 448.200 дин.  

На крају највећи подухват изведен је на 
Косову и Метохији у селу Коретишту, где је 
многобројна породица Савић добила у потпуности 
нов дом, опремљен свим потребним покућством. 
На овај велики пројекат утрошено је 28.650€.   

Како нам се ближи крај календарске године, 
тако се успешно приводи крају планирана 
испорука помоћи за десетине породица широм 
Балкана. С обзиром да за наше неуморне 
добротворе не постоје празнични дани, у јеку су и 
припреме за велике традиционалне Божићне акције 
у којима ће помоћ стићи до рекордног броја 
породица и деце.  Позивамо вас да нам пружите 
додатну подршку у овим претпразничним данима, 
јер су пред нама нови изазови, које ћемо само 
заједничким снагама савладати. 

 
С поштовањем, 

Скупштина организације 
 

 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

Писмо 
донаторима 
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Ако нешто можемо рећи, после скоро петнаест 
година нашег хуманитарног деловања je, да смо 
често имали прилику да међу најмлађим члановима 
породица видимо прекопотребну искру вере да ће 
стићи бољи дани. 
 

 
 
Овога пута тројица дечака – Ненад 
(20), Милован (14) и Александар (12), после година 
психо-физичког насиља које су проживели од стране 
свог оца, пре него што им се мајка развела и оставила 
их на чување код бабе и деде – коначно су добили 
нормалне услове за живот! 
 
Ове храбре дечаке, који после свих тешкоћа нису 
клонули духом, посетили смо средином априла, 
када смо имали прилику да се уверимо да је кућа у 
којој живе неусловна за живот. Купатило им је било 
у лошем стању, лоше стање плафона, који је рађен од 
трске и гипса. Такође, што се тиче покућства све је 
било старо и дотрајало. 
 

 
 
Ипак, деда Милован, борећи се колико може за своје 
унуке, проблеме са кровом и земљаним подом који 
су гризли пацови, делимично је решио узимањем 
кредита, па је заједно са унуцима успео да реши 
одређене проблеме на кући. 
 

 
 

 

Бољи живот 
за три брата 
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Наравно, оваква борба деде и унука није остала 
незапажена од стране Хуманитарне организације 
Срби за Србе и наших донатора, па смо 
заједничким снагама притекли у помоћ породици 
Филиповић! 
 
У њиховом дому извршени су следећи радови: 
замена комплетне кровне конструкције и црепа, 
израда демит фасаде, постављање нових ПВЦ 
прозора, постављање лимова и олука, ламината 
по подовима и потпуно реновирање купатила 
(замена електро и водоводне мреже у купатилу 
као и довод и одвод воде из куће, постављање 
гипс плоча и лепљење керамичких плочица, 
израда туш каде и уградња санитарија).  
 

 
 
Што се тиче покућства купљен је намештај – два 
ормара, кревет на спрат са душецима, кауч и 
кухиња са судопером. Укупна вредност помоћи 
износи 1.560.350 динара.  

Део новца за породицу Филиповић сакупљен је на 
Одбојци из блока и камену с рамена у Бору. 
 
„Унуци су ми све што имам, за њих ћу да се борим 
док сам жив, не могу да опишем колико смо 
срећни због свега што сте урадили за нас. Ово је 
велика промена набоље“ – рекао нам је узбуђени 
деда Милован. 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује 
се својим донаторима на још једном успешно 
реализованом пројекту. До краја године остало је 
мање од два месеца, а нашу помоћ очекује још 
неколико десетина породица, па позивамо донаторе 
да наставе да прате наш рад и пружају подршку у 
складу са својим могућностима. 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Бољи живот 
за три брата 
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Иако овој многочланој породици, заслугом деветоро 
малих Ђурића, сваки дан протиче у игри и радости, 
овога пута атмосфера је била на самом врхунцу јер 
су Ђурићи коначно добили услове за нормалан 
живот и правилан психо-физички развој њихове 
деце. 
 

 
 
Подсетимо се, ова многочлана породица у Црвенку 
је дошла 2018. године када су им Светосавци из 
Франкфурта купили кућу. Ипак, као што смо се 
уверили током прве посете, на спољном делу куће 
није била завршена изолација, док унутрашњост куће 
није била адаптирана за овако велику породицу. 
 
Ђурићи су имали одређених проблема са влагом, али 
је то успешно санирано, осим у купатилу где су и 
даље имали тих проблема. Што се тиче покућства, 
оно је било у лошем стању, а у кући је било 
недовољно кревета за сву децу. 
 

 
 
Заједничким снагама организације Срби за Србе и 
њених донатора, још једна акција помоћи 
многочланим породицама успешно је приведена 
крају! У њиховом дому, извршени су следећи 
радови: комплетна адаптација три просторије, 
изолација спољног дела куће и уградња нове 
столарије (прозора и врата). Од покућства 
извршена је набавка фрижидера, веш машине, 
кревета на спрат са душецима и ормар. Укупна 
вредност помоћи износи 637.057 динара. 
 
Иван (22), Јована (22), Зорана (16), Анђела (13),  
Милош (11), Тијана (9), Милица (8), Огњен (3) 
и Божидар (1) коначно могу да кажу да имају дом 
какав су одувек желели! 
 
„Као што видите, кућа нам је потпуно сређена. 
Посебно нас радује што су нам адаптиране три 
просторије, тако да ћемо сада имати довољно 
простора за све нас“ – рекао нам је Иван. 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује 
се својим донаторима на још једном успешно 
реализованом пројекту. Позивамо донаторе да 
наставе да прате наш рад и пружају подршку у 
складу са својим могућностима како бисмо 
испунили зацртани циљ од две стотине 
помогнутих породица у овој години. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС помогли 
Ђуриће 
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Пут нас је ове године довео и до још једног 
херцевачког града, овога пута Гацка, гдје смо на 
позив наших пријатеља посјетили породицу Суџум. 
Са све већим бројем волонтера и пријатеља наше 
хуманитарне организације, како у граду Гацку, тако 
и у самој Херцеговини, појачавају се и активности на 
том подручју, па се тако створила и могућност да 
значајније помогнемо и једну породицу у овом крају. 

 

 
 
Тако смо и чули за тешку причу самохране мајке 
Бојане Суџум. Прије неколико година њен муж је 
преминуо, а на њена плећа је пала сва брига о 
њихово четворо дјеце: Василија (18), Неђељка (17), 
Весне (15) и Веселина (14 година). 
 
Једини приход који остварује породица јесте 
примање од 400 КМ по основу пензије од 
преминулог оца породице, а додатне приходе 
породица остварује бавећи се пољопривредом на 
имању које се налази надомак Гацка.  

Породица такође посједује једну краву, а посједују и 
значајну пољопривредну механизацију коју су путем 
кредита успјели да обезбиједе и која им умногоме 
олакшава живот и рад. 
 

 
 
Прича породице Суџум је слична, а да не кажемо и 
истовјетна са причама већине породица које смо 
посјетили током ове године. Поред тешког живота и 
оскудјевања у већини ствари и породица Суџум се 
суочава са веома лошим и неусловним животним 
простором у којем бораве тренутно. 
 
Кућу у којој тренутно живе породица је успјела да 
купи 2014.године. Узевши да је кућа била јако стара 
захтјевала је додатна улагања и адаптацију простора, 
па је тако уз помоћ добрих људи наредне године 
реновиран један спрат, но преостало је још много да 
се уради да би кућа била условна. 

 

 
 
 

СЗС код 
Суџума  
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Прије свега приземље куће, је због пропалих подова 
ненамјештено и неуређено и потребно му је 
комплетно реновирање, чиме би значајно проширили 
животни простор породице који постаје све 
скученији, а додатно би спријечили хлађење куће и 
стварање влаге у њој, које тренутно представља 
проблем, поготово у зимском периоду. Такође, 
уколико се створе могућности, постављањем фасаде 
урадили би термоизолацију куће и извршили 
корекције на постављеној столарији, па би њихова 
породична кућа била адекватно реновирана и 
условна за живот за још много предстојећих година и 
спремна да дочека, надамо се и потомство. 

 

 
 
Опет један велики пројекат, опет један велики изазов 
за нас. Хуманирарна дешавања у Гацку која су 
почела ове године Пикадом из блока, а настављена 
Биоскопом из блока са пуним правом нам уливају 
оптимизам да ћемо успјешно реализовати и помоћ за 
породицу Суџум.  

У наредном периоду очекујемо још много 
хуманитарних дешавања како у Гацку, тако и широм 
Херцеговине али и Републике Српске, како би помоћ 
стигла до оних којима је најпотребнија. 
 

 
 
Због тога позивамо све да прате догађања која наши 
волонтери организују и подрже их, а што да не и 
покрену иницијативу да сами организују неки, јер 
осјећај за учињено добро дјело је заиста неописив и 
захтјева да се добра дјела наставе умножавати што 
више. 
 

 
 
И даље, најједноставнији начин за донације у 
Републици Српској и Босни и Херцеговини је 
позив на број: 17763 путем којег се донирају двије 
конвертибилне марке и важи за све мобилне и 
фиксне оператер. А за све оне који желе на неки 
други начин да донирају своја средства могу то да 
учине путем наше донаторске платформе. 
 

СЗС код 
Суџума   
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Није прошло много времена од прве посјете и 
упознавања са породицом, тек заиста вриједна помоћ 
наше хуманитарне организације стигла је и за 
породицу Гарић, која живи у Федерацији Босне и 
Херцеговине, у мјесту Гојчин, а које територијално 
припада општини Калесија. 

 

 
 
Након што су пред сам крај рата прогнани у 
избјеглиштво, а кућа и имање запаљени и 
опустошени, отац породице Милисав се вратио у 
Гојчин 2000. године са намјером да крене све 
испочетка. Радећи марљиво и слажући једну по једну 
циглу, дигао је кућу из пепела, а недуго затим са 
супругом Данијелом засновао своју, сада већ 
велику, породицу, коју поред родитеља чине још 
њихово петоро дјеце и то четири сина 
Марко (13), Миљан (11), Никола (8), Новак (4 
мјесеца) и ћерка Марија (4). 

 
 

 
 
Није било лако све ове године остати и опстати на 
мјесту гдје баш нисте најпожељнији. Такође, тешко 
је било и очекивати помоћ од других, ако су на 
првом мјесту заказали и/или нису нашли 
разумијевање они од којих је то било најреалније 
очекивати – твоји сународници. Ипак тихи и 
скромни глас оца породице Милисава, као апел за 
помоћ, стигао је до наше организације. 

 
Више из жеље да неко дође и посјети их и увјери се у 
услове под којима живи заједница српских 
повратника у општину Калесија, но због саме 
помоћи. 
 

 
 
Препознавши њихову тешку причу, дали смо се 
одмах на дјелање. Није прошло много од наше 
посјете и средства за почетак радова су обезбјеђена и 
већ почетком мјесеца септембра кренули смо са 
радовима и испоруком помоћи.  
 

Гарићима 
стигла помоћ   
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Велику захвалност за то дугујемо њемачком огранку 
наше организације који су сав приход прикупљен на 
турниру Тројка из блока одржанe у Франкфурту 
намјенили за породицу Гарић. 
 
Тако смо и нашу помоћ усмјерили на завршетак 
спрата куће у ком смо изградили три дјечије собе и 
комплетно их опремили намјештајем и покућством. 
Да би све било могуће, прво је било потребно 
санирати постојећи кров па смо исти прво обложили 
даскама и опшили лимаријом и комплетно замјенили 
цријеп на њему.  
 
Такође, обзиром да нису постојале стрепенице за 
пењање на спрат и да се на њега ишло мердевинама 
израдили смо и степениште и додатно замјенили 
столарију у приземљу куће, чиме је окончана помоћ 
за ову породицу. 

 

 
 
 

Надамо се да је ово само почетак помоћи за српску 
повратничку заједницу у Калесији и да ће се 
створити услови да се настави и у годинама које 
долазе. Још много породица чека на помоћ, а преко 
свог удружења „Агроразвој” замолили су нас и за 
помоћ у виду додатне пољопривредне механизације 
и једног путничког превозног средства за ученике 
који наставу похађају у оближњем мјесту Осмаци, 
које територијално припада Републици Српској. 
 

 
 
На самом крају још једном ћемо навести ријечи оца 
породице Милисава које нам је рекао приликом наше 
прве посјете и нека нам још једном послуже за наук 
како се брани кућа и огњиште: 
 
„Ако би све оставили спаљено и запуштено 
сигурно се нико никада не би вратио. Овако, док 
код се прави нешто и одржава сигрно ће ту неко и 
остати на свом огњишту.“ 
 

 
 

Гарићима 
стигла помоћ   
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Једна од приоритетнијих акција наше организације 
ове године била је помоћ за породицу Гаврић из 
мјеста Пукиш које се налази на пола пута између 
Брчког и Лопара. Разлог и више оправдан, Гаврићи 
су чекали шесто дијете, а једина ствар коју смо ми 
требали да урадимо је била то да бебу дочекамо 
онако како то доликује – у потпуно преуређеном 
дому, са купатилом и по први пут водом у кући. 

 

 
 
И нисмо се обрукали. Одмах након одржане Тројке 
из блока у Брчком са које су сва прикупљена 
средства преусмјерена за помоћ породици дали смо 
се на посао, тако да кад је мала Марија половином 
мјесеца септембра стигла на свијет било је све 
спремно да се усели у свој нови дом. Да подсјетимо, 
поред Марије, отац и мајка породице Драган и 
Татјана имају још петоро дјеце и то три кћерке: 
Драгану (13), Јелену (11) и Данијелу (1) и два 
сина: Ненада (5) и Микицу (2). 
 

 
 
Помоћ породици Гаврић већим дијелом огледала се у 
реновирању приземља куће и опремању истог 
намјештајем и покућством. Такође, породици је 
урађено купатило које нису имали и доведена 
вода до куће, те замјењена комплетна столарија у 
и на кући и постављен нови кров са лимаријом, а 
вриједност читавог пројекта је износила: 
33.546,75 КМ. 

 

 
 
Морамо да споменемо и то да је породица Гаврић 
само једна од породица која је захваљујући нашој 
организацији по први пут добила воду у кући и ново 
купатило. Иако звучи готово невјероватно да у 
данашње вријеме неко живи без воде, ипак смо 
свједоци да је још много таквих породица и да ћемо 
их у нашим наредним акцијама сретати још много 
пута. Зато и акција као што је била ова улива наду да 
ћемо рјешавањем једног по једног случаја у блиској 
будућности ријешити тај проблем или га бар свести 
на минимум и да ћемо убудуће донације користити 
за неке сврисходније пројекте. 

Нови дом за 
Гавриће   
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Све што смо урадили у овој акцији је само мали 
допринос нашој борби против бијеле куге и борби 
за повећање наталитета. Ипак, највећи терет те 
борбе подносе породице као што су Гаврићи, гдје 
млади отац и мајка и поред свих недаћа 
успијевају да одгајају шесторо дјеце. А због тога 
ми морамо понијети терет да их помажемо макар 
на овај начин. 
 

 
 

 

 
 

 
 
Један позив на број: 17763 у Републици Српској и 
Федерацији БиХ или СМС на 7763 за територију 
Србије само су неки од начина да помогнемо 
породицама, а остале начине можете да нађете на 
нашој донаторској платформи. 

 

 
 

Нови дом за 
Гавриће   
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И у 2019. години Теслићани су још једном показали 
да су итекако на висини задатка и да се Срби за Србе 
прича прича као мало гдје на свијету. Тако су током 
читаве године играли фудбал, пикадо, ФИФУ, 
одбојку, шутирали Тројке, пјевали караоке 1 и 2, 
шетали, организовали триатлон, а све са једним 
циљем да братска помоћ стигне до још једне 
породице. 

 

 
 
Резултат свега – потпуно преуређен дом за 
петочлану породицу Миљановић из мјеста 
Прибинић, које се налази недалеко од Теслића. 

 
Подсетимо се, породицу Миљановић чине отац 
Драган и његова три сина: Горан (13), Винко (12) 
и Митар (10), а заједно са њима у кући живи и бака 
Љубица. Извршени су следећи радови: постављање 
новог крова и израда фасаде на кући, те 
комплетно преуређење приземља куће, које је 
добило потпуно нови изглед. Додатно, породици смо 
приземље опремили са новим намјештајем и 
покућством чиме је и ова акција помоћи успјешно 
окончана. 

 
 
Тако да вриједност испоручене помоћи породици 
Миљановић износи: 18.947,85 КМ, од чега смо 
износ од: 15.226,01 КМ обезбиједили у новчаним 
средствима, док су износ од 3.721,84 КМ у виду 
грађевинског материјала и намјештаја донирали 
наши дугогодишњи спонзори. 
 
Нећемо много дужити, осмјеси дјечака и њихово 
задовољство за преуређен дом и прије свега пружену 
топлу руку пријатељства говоре сами за себе. Са том 
сликом и ми остављамо град Теслић, да се као борац 
после битке сабере, одмори и спреман крене у нове 
битке које ће, уопште не сумњамо, почети већ 
ускоро. 
 
Крајем прошле године, која је била и више него 
успјешна и у којој смо помогли три породице у 
Теслићу, најавили смо да ће ова бити још 
берићетнија и нисмо се ни мало преварили, а то исто 
очекујемо и од наредне. За сам крај не преостаје нам 
ништа друго да кажемо сем Теслићани, живи нам 
били и помагали још много година! 
 

 

СЗС помогли 
Миљановиће   
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За пожртвованог оца Милисава и децу – Срђана 
(15), Слађану (13) и Ненада (7) дошли су бољи 
дани, јер им је коначно омогућено да живе у 
условима достојним човека у 21. веку. Посебно су 
ови услови важни за најмлађе Ђокиће и за правилан 
психо-физички развој. 

 

 
 
Популарна телевизијска емисија С Тамаром у 
акцији, током маја месеца, помогла је породици 
Ђокић око уређења куће, па су Ђокићи практично 
добили нови дом! 

 
Наравно, ово велико побољшање, заслужило је да 
буде испраћено и у другим стварима, поготову онима 
који ће побољшати услове рада, јер Ђокићи, поседују 
хектар и тридесет пет ари земље које су ручно 
обрађивали, због недостатка потребне механизације. 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе уз помоћ 
својих донатора, обезбедила је породици трактор са 
прикључним машинама (дрљача, приколица и 
фреза), док им је плуг поклонио човек од кога смо 
купили трактор.  
 

Вредност помоћи износи 528.350 динара. 
 

 
 
Хвала свима на овој помоћи, као што сам рекао 
прошлог пута, за нас је спас да имамо потребну 
механизацију како би могли да обрађујемо земљу 
коју имамо – рекао нам је отац Милисав. 
 

 
 

 

Трактор за 
Ђокиће 
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У јеку сезоне грађевинских радова, које смо као 
организација преузели за помоћ породицама, 
вриједна помоћ стигла је и за породицу Петровић из 
мјеста Велика Бабешница код Модриче гдје троје 
младих Петровића живи и одраста без родитеља. 

 

 
 
Нажалост, Петровићи су врло рано остали без оца и 
мајке и били принуђени да се ухвате у коштац са 
животом. Тада је највећу бригу о своме брату 
Владимиру (13) и сестри Драгани (17) преузео 
најстарији Борислав (22). Такође, обзиром да је у 
тренутку смрти мајке једини он био пунољетан 
породици је додјељен старатељ и то њихов тетак 
Нико који им је данас велика подршка у животу. 
 
Како смо и у нашем извјештају о посјети навели, 
Петровићи су уз помоћ најближе родбине успјели да 
заврше и уселе се у кућу у којој тренутно живе. Ипак 
остао је велики проблем термоизолације на кући која 
је била неопходна породици због лоших временских 
услова и непогодног мјеста на којем се кућа налази и 
који смо овај пут успјели успјешно да ријешимо. 

 
 
Тако смо породици помогли постављањем 
термоизолације и фасаде на кући. Додатно кров 
куће смо опшили олуцима и урадили клупице на 
прозорима, а вриједност комплетних радова и 
помоћи породици Петровић је износила 5.491,02 
КМ. 
 

 
 
Био је то скромни дар наше хуманитарне 
организације наспрам свих тешкоћа које је породица 
прошла и кроз које ће пролазити даље у животу, али 
дар који ће им помоћи да све то преброде пуно 
лакше знајући да неки тамо непознати људи мисле 
на њих и да су спремни да им притрче у помоћ када 
год то буде потребно. Уз наду да ће сада овако 
завршена кућа дочекати и њихове породице и 
покољења која долазе. 
 
Још једном је, и након ове акције, лијепо видјети 
када братска помоћ стигне до оних којима је то 
потребно. Као организација из дана у дан трудимо се 
да оваквих акција буде што више и надамо се да смо 
са њима само запалили бакљу коју ће и генерације 
после нас са поносом носити и исто тако је предати 
другима који долазе. 

Петровићима 
стигла помоћ 
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Николина (4), Митар (7), Василиса (8), Теодора 
(10) и самохрани отац Драган живе у селу Дрндари 
које се налази у општини Бијело Поље на путу за 
Пљевља. Неколико километара од главног пута, 
лошим макадамом у брдовитом крају долази се до 
њихове старе куће. 
 

 
 
„Све имамо, само нам купатило треба због деце“ – 
у више наврата поновио нам је Драган упркос томе 
што се већ на први поглед виде бројне ствари које 
недостају њиховом домаћинству. Овај вредан и 
скроман човек се већ пар година потпуно сам 
лавовски бори за своју бистру и насмејану дечицу. 
 
Приневши нам по чашу хладне изворске воде, коју 
су спровели до куће од извора који је три километра 
удаљен, мала Теодора испричала нам је да су пре 
живели у Бару: 

 
„Ја сам имала три године када смо дошли из 
Бара. Лепо нам је овде, али волела бих, искрено, 
када бих имала један нови ормар.“ 
 

 
 
Почели смо тако полако да сазнајемо више 
информација о овој породици и неопходној помоћи. 
Домаћин нам је у међувремену принео и мало 
пршуте и јаја инсистирајући да се послужимо и 
причајући: 
 
„Немамо, нажалост, ни социјалну помоћ ни 
дечији додатак пошто процедура развода с 
бившом супругом још увек није завршена. 
Надамо се да ћемо добити то следеће године. Сад 
радим кад код негде нешто искочи за дневницу, 
али не могу много ни да их остављам саме пошто 
су још увек мали. Држимо и једну краву и 
обрађујемо земљу.“ 
 
Зејацима би, стога, била потребна механизација у 
виду трактора и прикључних машина, а значило 
би и да се промени столарија на кући. 
 

 
 

СЗС посетили 
породицу Зејак 
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На крају посете смо сазнали да је Драган служио и 
на Косову и Метохији и у реону Прешева и 
Бујановца три године крајем деведесетих што нас је 
по ко зна који пут натерало да се запитамо шта је то 
са нама кад допуштамо да нам наши ратни ветерани 
живе овако тешко? Ко је то задужио земљу више од 
њих? 
 

 
 

 

Хуманитарна организација Срби за Србе планира 
да обезбеди ургентну донацију за ову породицу у 
виду грађевинског материјала за доградњу 
купатила, а у наредном периоду покушаће да им 
обезбеди и другу неопходну помоћ. Породицу смо 
обишли на иницијативу протојереја Дарка Пејића 
из Бијелог поља који се већ неко време свесрдно 
ангажује око ове породице. 
 

 
 

 
 

 

СЗС посетили 
породицу Зејак 
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Мала Јасна (3), нажалост, има церебралну 
парализу и потпуно је непокретна. Са браћом 
Величком (4) и Маријаном (9) и самохраном 
мајком Милосавом (29) дели једну собу. Милосаву 
је супруг оставио пре три године и не исплаћује 
алиментацију, тако да сада живе веома скучено код 
својих у селу Досуђе у општини Гусиње 
(североисток Црне Горе). Граница са Албанијом се 
налази свега пар километара од њихове куће, одакле 
имају прелеп поглед на Проклетије. 

 

 
 
Ову велику породичну задругу чине још деда 
Драгутин, баба Јагода, њихова деца и Милосавина 
браћа Иво (35), Мирко (28) и Миомир (26). Мирко 
је ожењен Драганом (25) и такође имају троје деце 
Милицу (4), Дуњу (3) и Матеја (неколико месеци). 
 

„Нисмо гладни, крпимо се за ‘леба иако нико 
није запослен. Држимо две краве и две свиње, 
обрађујемо доста земље, идемо у дневнице кад 
има, а уз то примамо и социјалну помоћ и 
пензију од 125 евра. Док сам видео добро бавио 
сам се и дуборезом, ове иконе што видите сам ја 
правио. Мада истина је, тешко живимо. Ова 
склепана кућа није довољна за све нас. Кад 
бисмо само могли да доградимо или изградимо 
један објекат за Милосаву и њену децу, да бар 
мала Јасна има боље услове за одрастање“ – 
причао нам је деда Драгутин, стуб ове породице. 
 

 
 

 
 
На то се мајка Милосава надовезала: 
 
„Много вам хвала што сте дошли, што сте нас се 
сетили. Ми скромно живимо, Богу се молимо и 
постимо. Надамо се бољем.  

Прва посета 
СЗС Гусињу 
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Верујте ми да ми је син Маријан јутрос, када је 
чуо да долазите, рекао ‘само да ми је кућа’ и то 
јесте једина наша жеља. Све друго ћемо лако, а 
ја бих само још замолила за ортопедска колица 
за Јасну јер немамо средстава да их купимо.“ 
 
За ову породицу представници Хуманитарне 
организације Срби за Србе сазнали су од господина 
Милорада Драговића који се са супругом пре 
неколико година вратио из Калифорније да живи у 
село Брезојевице код Плава. 

 

 
 
„Желим да вам се захвалим што сте се овако брзо 
одазвали и дошли да обиђемо Дедиће и друге 
породице. Ја сам решио да се вратим у родни крај 
и да своје пензионерске дане проводим помажући 
другима и градећи цркву, а Дедићи заиста 
заслужују подршку. Поред доградње или 
изградње куће и колица за малу Јасну, свакако би 
им значила и столарија, ламинат за пар соба, 
кухињски елементи, кревети на спрат и можда по 
нека прикључна машина за трактор“ – рекао нам 
је Мирослав, наш нови пријатељ и сарадник за ту 
област Црне Горе. 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе покушаће у 
наредном периоду да обезбеди значајну помоћ за 
породицу Дедић. Помозите нам и ви у реализацији 
ове и наредних акција у Црној Гори.  
 
 

 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Прва посета 
СЗС Гусињу 
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У дому породице Раденовић живе Ратко, Тања, 
Теодора (14), Митар (13), Валентина (11), Јелена 
(10), Сава (5), Вукман (3), Василије (1) и Лука (1), 
а са њима је повремено и баба Вера. Многи би се 
запитали како успевају да прехране толику децу, да 
ли су гладни. Одговор је не, нису гладни, али вредни 
јесу! 
 

 
 
Раденовићи живе у селу Рудо Поље код Плава на 
североистоку Црне Горе. Иако стално запослење 
немају, родитељи су прави борци: 
 
„Сваком од њих морам ујутру за школу дати по 
два-три евра за храну. Не смеју гладни да ми буду. 
Посла немам, али идемо у дневнице, обрађујем 
своју земљу, закупљујем чак седам туђих ливада, 
држимо две краве, овце, свиње, кокошке... Имамо 
и ту неку помоћ од државе, мада то више не 
примамо него што примамо. Ево сад смо скоро 
скупљали шљиве за дневнице да бисмо их 
спремили за школу. Боримо се.  

Јелена ми је најбоља, она не поједе ни смоки, него 
врати увече, а ови клипани само ‘оће паре“ – 
прича домаћин Ратко откривајући нам ведар дух 
своје породице. 
 

 
 
До пре годину и по дана живели су у само једној 
соби, па кад је деда преминуо могли су мало да се 
„рашире“, мада је то и даље врло скучено. Ипак, 
највећи проблем који ова породица има је 
комплетна срчана мана коју има једногодишњи 
Василије: 

 
„Морамо стално да га водимо у Београд на 
терапије, па тек кад наврши пету годину могу да 
му уграде пејсмејкер. Теже ми је за њега него за 
сву осталу децу. Само Бог и Храм Светог Саве су 
нам помогли кад је било критично док смо били 
у Тиршовој. Шест месеци смо примали туђу негу 
од 60 евра за њега, али нам укинуше“ – 
описивала је њихову муку мајка Тања. 
 

 

Вредни 
Раденовићи 
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Недавно су ову породицу обишли представници 
Хуманитарне организације Срби за Србе с жељом 
да помогну: 
 
„Раденовићима припада приземље ове куће. Јако 
је похвално што све то одржавају уредним и 
чистим, мада је видно да имају проблем са 
влагом. Домаћин нас је замолио највише за 
набавку косачице и плугова, али смо записали да 
су им потребни и изолација за једну страну куће, 
столарија, ламинат за дневну и спаваћу собу, 
нови шпорет на дрва, два кревета на спрат пошто 
сада на једном француском кревет спава њих 
четворо, ормар и плочице за купатило. Породицу 
смо обишли заједно са господином Милорадом 
Драговићем који их је препоручио, па ћемо 
заједничким снагама покушати у месецима пред 
нама да им обезбедимо што више неопходне 
помоћи“ – рекао је Стефан Јечменица, 
представник организације. 

 

 

 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе позива све 
добре људе да учествују у акцији за породицу 
Раденовић, као и другим акцијама које смо 
покренули у Црној Гори. 

 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Вредни 
Раденовићи 
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Шеста породица на северу Црне Горе коју су 
обишли представници Хуманитарне организације 
Срби за Србе била је породица Ђуричанин која 
живи у селу Брезојевице у општини Плав. 
Породицу чине отад Радосав, мајка Горица и деца 
Марија (17), Јована (16), Вукман (13), Вања (13) и 
Исидора (9). 
 

 
 
Ови скромни и вредни људи живе од социјалне 
помоћи, дечијег додатка и повремених дневница, 
сече дрва итд. Поред тога обрађују нешто земље и 
држе мало стоке. Здравствено су добро, сем Вукмана 
који има астму. 
 
Кућа у којој живе у власништву је чак петоро браће 
који не живе сви ту, тако да они користе читав доњи 
спрат. Олуци на кући су пропали и има мало влаге. 

 
 
Од помоћи би им била неопходна косачица, 
трактор са прикључцима (пошто сада то све 
плаћају), столарија, кухињски елементи, два 
кревета на спрат, ормари, материјал за уређење 
улаза у кућу и олуци. 
 

 
 
Да се ради о часној породици која заслужује 
подршку говори чињеница да су одмах предлагали и 
другу породицу за помоћ. 
 
Покушаћемо у наредном периоду и за породицу 
Ђуричанин да обезбедимо неопходну помоћ. 
Донирајте кроз нашу донаторску платформу! 

 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

СЗС код 
Ђуричанина 
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Чини се да је ова година баш сретна за породице у 
Републици Српској које као организација помажемо. 
Недуго након што смо помогли породицу Гаврић из 
Пукиша, који су убрзо након испоручене наше 
помоћи добили кћеркицу, исти случај се десио и код 
породице Симић из Зворника. Само што су овај пут 
на свијет стигли близанци Бојан и Бојана, а и њих је 
као и малу Марију сачекао потпуно нови дом. 

 

 
 
Породица Симић живи у мјесту Кисељак које се 
налази поред Зворника и које је познато по 
извориштима термалних и љековитих вода. Отац 
Драган (44) и мајка Данијела (42), поред близанаца 
које су добили, имају још двије кћерке: Весну (16) 
и Драгану (13) и два сина: Гојка (7) и Јована (2 
године). 
 
Породица је живјела у старој кући коју је уз помоћ 
добрих људи и других хуманитарних организација 
успјела да прошири, дозидујући један анекс.  

Но, ту су стали због недостатка средстава, а анекс је 
остао само на грубим, вањским радовима и тако је 
било све до наше посјете. 

 

 
 
Увидјевши да породица живи у простору нешто мало 
већем од двадесет квадратних метара и да је прво 
проширење, а онда и преуређење овог простора 
пријеко потребно, одлучили смо се да помогнемо 
завршетком тих радова и коначно породици 
„скинемо ту муку са врата”. 
 

 
 
Зато смо и најприје спојили стару кућу са анексом, 
а затим приступили грађевинским радовима 
унутрашњег уређења куће, реновирајући и 
израђујући нове подове и зидове, као и 
постављањем унутрашње и вањске столарије на 
мјестима гдје је то било неопходно. На крају, 
опремили смо потребним намјештајем и 
покућством двије дјечије собе, дневни боравак и 
кухињу, а укупна вриједност помоћи је 
износила 15.727,79 КМ. 

Нови дом за 
Симиће 
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Опет један лијеп дар породици са наше стране, за 
који смо као уздарје добили близанце Бојана и 
Бојану који су се родили неколико дана након 
наше последње посјете када смо за потребе овог 
извјештаја дошли да усликамо испоручену помоћ. 
 

 
 

 
 

 
 
Ово је био до сада највећи пројекат помоћи које 
смо као организација провели у Зворнику. Како су 
почетком ове године почеле хуманитарне активности 
наше организације у овом граду, прво одржавањем 
Пикада, а након тога и турнира Тројка из блока, 
тако је порастао и број активних чланова, па су се 
отвориле и могућности да значајније помогнемо још 
једној порододици. А да подсјетимо, последњи пут у 
Зворнику смо помогли породице Ерић и Ћуповић у 
току 2017. године. 
 

 
 
Крај ове лијепе приче из Зворника завршићемо 
стиховима Љубивоја Ршумовића уз наду да ћемо у 
годинама пред нама на исти начин усрећити још 
много породица, а оне нам узвратити на исти начин: 

 
„Није богат ко има волова 

Већ кћери и синова 
Није силан ко има пушака 

Већ колевки...“ 

Нови дом за 
Симиће 
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Бољи дани коначно су стигли у кућу породице 
Алексић! Након велике трагедије, када је шесторо 
деце остало без оца, и када је целокупну бригу о 
њима преузела храбра мајка Бранка, шесторо 
Алексића коначно је добило нормалне услове за 
живот! 
 

 
 
Подсетимо се, у току наше прве посете, били смо 
сведоци тешке ситуације у којој се породица нашла 
након смрти главе породице. Помоћ добрих људи 
није изостала, па су ипак успели да сачувају кућу, без 
које су могли да остану прошле године, због 
немогућности да измире све веће рате кредита које 
су настале променом курса швајцарског франка. 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе уз помоћ 
својих редовних донатора, успела је да обезбеди 
помоћ за Милицу (21), Александра (20), 
Александру (16), Андрију (13), Мину (5) и Сару 
(4). Породици Алексић заменили смо столарију 

(прозоре и улазна врата), реновирали смо 
купатило и купили кревет на спрат са душецима 
и ормар. Укупна вредност помоћи износи 270.692 
динара. 
 
„Као што сте видели током прве посете, имали 
смо великих проблема, пре свега са влагом, 
пропалом столаријом и купатилом које није било 
у функцији, па смо веома срећни што коначно 
можемо да одахнемо јер су сви проблеми решени! 
„– говори нам усхићено мајка Бранка. 

 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује 
се свим донаторима који су учестовали у овој акцији. 
Позивамо вас да наставите да пратите и подржавате 
наш рад, јер нас ускоро очекује традиционална 
Божићна акција током које планирамо да 
помогнемо десетинама угрожених породица. 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БДУУЋНОСТ! 

Алексићима 
стигла помоћ 
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Десеточлана социјално угрожена породица Савић 
из села Коретиште крај Гњилана, на Косову и 
Метохији, са радошћу је дочекала усељење у свој 
нови дом. Захваљујући донаторској вечери која је 
одржана крејм јуна у Београду, а под окриљем 
кошаркашког репрезентативаца Марка Кешеља 
и Хуманитарне организације Срби за Србе, 
средства која су том приликом прикупљена, била су 
довољна да се за Савиће обезбеде сигуран кров над 
главом и пристојни услови за живот и одрастање 
њихово осморо деце. 
 

 
 
Новоизграђену кућу од 100 квадратних метара и 
опремљену основним покућством и белом техником 
освештао је Епископ Рашко-призренски г. 
Теодосије уз саслуживање игумана манастира 
Драганац архимандрита Илариона, пароха 
митровачког оца Милије и пароха звечанског оца 
Богомира. 

 

Епископ Теодосије се захвалио је организацији 
Срби за Србе, спортистима и свим људима добре 
воље који су учестовали у акцији прикупљања 
средстава. 
 
„У породици Савић је осморо деце и они су 
пример свима да је богатство у деци највеће, а 
деца би требало да нас наследе на овим светим 
просторима“ – рекао је владика Теодосије. 
 

 
 
Попут поруке исказане на освештању темеља куће 
Савића, 16. августа, он је је и данас указао да је од 
пресудне важности њихова решеност да остану на 
Косову и Метохији, уз помоћ пружене руке 
добротвора и донатора. 
 
Родитељи Ивица и Ивана Савић имају осморо деце 
– Магдалена (11), Марко (10), Тијана (8), Петар 
(6), Драган (4), Николина (3), Јована (2) и Ђорђе 
(1). Немерљива је њихова радост и захвалност што 
од сада снове могу сањати у топлим креветима и 
сигурном кућном кутку. Савићи су дугогодишњи 
корисници народне кухиње за чији рад је задужена 
Епархијска хуманитарна организација Мајка девет 
Југовића из Грачанице која је и логистички стала 
иза ове акције. 
 
Са њима, у породичном домаћинству, до скоро су у 
тешкој материјалној ситуацији живеле још две 
породице Савића у великој породичној задрузи 
која укупно броји 24 члана, које такође 
свакодневно добијају сигуран оброк из народне 
кухиње. 

 
 

Кешељ и СЗС 
код Савића 
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„Веома је ово велико проширење за децу, имамо 
сада три собе где могу да спавају и дневни 
боравак, кухињу и купатило. Једноставно, 
растеретили смо стару кућу и од данас прелазимо 
у нову да живимо са децом“  – истиче Ивица Савић, 
отац породице. 
 
У старој кући сви су делили једно купатило, које 
није имало ни воде. Новим и комфорнијим 
животним простором задовољна је и мајка Ивана. 
 

 
 
„Имаћу лепу кухињу да у њој спремам. Деца ће 
имати своје собе да лепо уче, спавају и све“ – 
прича Ивана Савић. 
 
Четири сина и четири ћерке највеће су богатство ове 
породице. Од сада ће другаре дочекивати у бољим 
животним условима. 

„Играћу се са другарицама у својој новој соби, 
имам сада свој кревет и где да сместим играчке“ –
 истиче осмогодишња Тијана Савић. 

 

 
 
Председник Хуманитарне организације Срби са Србе 
Игор Рашула рекао је да је данас читава акција 
добила свој срећан крај, али и да је сама кућа 
изграђена за рекордно кратко време, мање од два 
месеца. 

 
„Ово је заиста леп и свечан тренутак када једна 
породица добија нов кров над главом и почиње да 
живи животом достојним човека у 21.веку“ – 
рекао је Рашула. 
 

 
 
Најмлађи Савићи са радошћу су испред своје нове 
куће дочекали долазак чланова Хуманитарне 
организације Срби за Србе из Београда, као и 
прослављеног српског кошаркаша Марка 
Кешеља, на чију иницијативу је организована 
донаторска вечера за Савиће.  

Кешељ и СЗС 
код Савића 
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Уз поклоне које су са собом понели и деци поделили 
хуманитарци, нашле су се књиге, школски прибор и 
играчке, као и велика икона Богородице 
Тројеручице, дар братства манастира Хиландар са 
Свете Горе. 
 
„Драго ми је што сам имао прилику да будем 
учесник донаторске вечере, овим данашњим 
дружењем заокружили смо цео процес помоћи 
породици Савић у изградњи нове куће. Осећај је 
феноменалан и поново бих искористио прилику 
да се захвалим свим људима који су учествовали 
у овоме и који су донирали. Надам се да ће ово 
бити само почетак оног што следи“ – истиче 
Кешељ, уз подсетник на сјајан одзив бројних 
кошаркаша, спортиста и привредника који су 
обезбедили донације. 

 
Перо Антић, некадашњи кошаркаш Црвене Звезде и 
саиграч Марка Кешеља, учествовао је на 
хуманитарној вечери за Савиће одржаној летос у 
Београду, а сада је искористио прилику да својим 
првим доласком на Косово и Метохију увелича 
догађај и Савићима свечано уручи кључеве од 
њиховог новог дома. 

 
„Први пут сам учествовао у оваквој акцији са 
организацијом Срби за Србе, а сигурно не и 
последњи, свака им част. Има људи који имају 
могућности да пруже помоћ, знамо сви да људима 
треба помоћи и позивам хуманисте да још више 
донирају у будућности“ – истакао је Антић. 
 
 

 
 
Са Антићем су из Скопља дошли и дугогодишњи 
пријатељи и сарадници организације Срби за Србе - 
Саша Богдановић, председник општине Центар у 
Скопљу и Милутин Станчић, председник 
организације СПОНА. 

 

 
 
Укупна вредност изградње и опремања нове куће 
породици Савић износила је 28.650 евра, а 
захвалност дугујемо и фирми Динамик трејд из 
Звечана која је обезбедила донацију у виду израде и 
уградње нове ПВЦ столарије. 

Кешељ и СЗС 
код Савића 
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Након завршених радова на санацији влаге у кући 
породице Дошен из Новог Кнежевца чланови 
Хуманитарне организације Срби за Србе обишли су 
породицу. Отац Ђуро и  мајка Јована подижу 
петоро деце – Дуњу (14), Игњата (10), Андрију (9), 
Николију (7) и Лава Константина (3). Ово је био 
други пут у две године да помажемо ову дивну 
породицу са крајњег севера Баната коју осликавају 
весела и лепо васпитана деца. Укупна вредност 
радова је 448.200 динара.  
 

 
 
Након прошлогодишњих посета овој породици и 
помоћи коју смо им тада били обезбедили план за 
ову годину је био да се уради фасада на кући, 
међутим зидови од набијене земље били су 
испуњени влагом и смрад који је узроковала та влага 
знао је да се шири по кући приликом падавина и 
зими када су ниже температуре. У договору са 
мајсторима и породицом одлучили смо се да 
санирамо овај проблем. 
 

 
 
Приликом ових деликатних радњи на кући породице 
Дошен влажни делови зидова читавом дужином 
куће исечени су и замењени, а са задње стране 
куће где је зид био укопан у земљу постављена је 
изолација. 
 

 
 
Како су нам нагласили прилком посете која је 
претходила радовима, столарија коју смо им 
донирали прошли пут донела им је уштеду у грејању, 
прошле зиме су утрошили 5 метара дрва мање него 
претходних година, а како ове зиме, тако и 
наредних година се надамо да се влага неће 
враћати у дом породице Дошен. 
 
Захваљујемо се свима донаторима који подржавају 
рад Хуманитарне организације Срби за Србе и на тај 
начин омогућавају да мењамао животе наших 
породица и наше деце на боље. 

СЗС помогли 
Дошене 
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Изоловано село Кололеч, које се налази у близини 
Косовске Каменице на Косову и Метохији, дели 
судбину већине села у Косовскопоморавском округу. 
Како нам кажу његови становници, највише им фали 
слобода, али и друге ствари које се пре свега односе 
на друштвени живот, више могућности за 
малобројну децу као и боље услове за рад, пошто се 
већина становника бави пољопривредом. 
 

 
 
У таквим условима, посетили смо Александру (4), 
Милену (2) и Косту (1). Мале Стевановиће, заједно 
са младим родитељима Стеваном и Кристијаном, 
затекли смо у њиховом дворишту. 
 
„Деца се обично играју у дворишту, а нажалост у 
селу нема много деце њихових година. Највећу 
радост доживели су када им је тетка купила 
бицикле, што им је помогло да донекле забораве 
тешке услове у којима живе“ – говори нам на 
почетку отац Стеван. 

 
 
У кући која је у веома лошем стању, живи неколико 
генерација Стевановића, укупно њих деветоро. 
Пошто су функционалне само две просторије, читав 
живот Стевановића одвија се у њима. На њихову 
жалост, услови су толико лоши да немају чак ни 
довољан број кревета. 
 
„Поред тога што живимо у оваквим условима, 
имамо великих проблема са влагом, кров нам 
прокишњава па сам веома забринута за здравље 
моје деце. Не знам како ћемо преживети зиму и 
лоше време“ – забринутим гласом објашњава нам 
мајка Кристијана са којим проблемима се суочава 
ова породица. 
 

 
 
Ипак, ова породица није клонула духом. Годинама се 
Стевановићи боре да промене стање у коме се 
налазе, те су почели у дворишту да граде нову кућу, 
којом ће обезбедити нормалне услове за живот својој 
деци. 

СЗС посетили 
Стевановиће 
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„Кућу смо почели да градимо, али никако не 
успевамо да је завршимо, јер нам материјална 
ситуација не дозвољава. Ми бисмо све радове на 
кући сами организовали, једино што нам је 
неопходно је материјал“ – објашњава нам отац 
Стеван. 
 

 
 

 

 
 

 
 
Породица Стевановић, једна је од десетине породица 
које планирамо да помогнемо током овогодишње 
Божине акције. Позивамо све донаторе да нам се, у 
складу са својим могућностима, прикључе како 
бисмо породици Стевановић обезбедили материјал 
за завршетак куће и како би Александра, Милена и 
Коста коначно могли да имају детињство какво 
заслужују! 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

СЗС посетили 
Стевановиће 
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Треће успешно Дружење из блока у Српској кући 
пива бр. 2 на Новом Београду одржано је 30. 
октобра. Овог пута је пивара Кабинет донирала 
пиво где је сав приход од продаје отишао у 
хуманитарне сврхе. 

 

 
 
Велики број љубитеља доброг пива и још бољег 
дружења још једном су показали спремност да 
помогну социјално угроженим породицама широм 
Балкана. Уз добро пиво и још бољој атмосфери 
дружење је трајало до поноћи, а у донаторској кутији 
на крају вечери је било 31.430 динара. 

 
 
Захваљујемо се свим пријатељима, пивари 
Кабинет и пријатељима из Српске куће пива која 
се одрекла профита од пива, људима добре воље 
који су увек вољни да подрже наше акције. 
 

 
 

 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Дружење из 
блока на НБГ 
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У недељу 03. новембра 2019. године одржан је још 
један турнир под називом Пикадо из блока у 
Банатском Новом Селу. Други овогодишњи турнир 
одржан је у Beertia bar – у, а овом приликом је 
прикупљено 13.425 динара за социјално угрожене 
породице са четворо и више деце. 
 

 
 
Након вишечасовне борбе између 12 екипа које су се 
надметале у игри крикет поредак је био следећи: 

 
1. Ваканда – Александар Млинар и Стефан 

Дивљак 
2. Декси и Чеда - Дејан Дуковић и Чедомир 

Кесцић 
3. Дупор и Јокс – Драган Дупор и Јован 

Појатар 
 

 
 

 
 
Захваљујемо свима који су дали свој допринос у 
реализовању овог догађаја. Посебно нам је драго 
што се Банатско Ново Село придружило нашој 
великој породици! 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 

Пикадо-
Бан.Ново Село  
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Кафе Хогар је у суботу 2. новембра угостио певаче 
аматере који су уз доста забаве остварили још једну 
победу за боље сутра многобројних социјално 
угрожених вишечланих породица широм Балкана.  
 
Захваљујући добрим људима и Кафе Хогару 
сакупљено је 23.500 динара. 
 

 
 

Караоке из блока привукле су велики број младих 
људи који су испунили Кафе Хогар до последњег 
места и који су још једном показали да су спремни да 
несебично пруже помоћ. 
 

 
 

Смењивале су се различите песме, а још 
различитији гласови, борба је била велика, али су на 
крају захваљујући аплаузима изабрана најлепша три 
гласа.  

1. Тамара 
2. Јована 
3. Урош 

 

 
 

Захваљујемо се свима који су дали свој допринос 
у реализовању овог догађаја и позивамо вас да 
дођете и 30. новембра на још једне Караоке из 
блока у Кафе Хогар! 

 

 
 

 

Караоке у 
Новом Саду  
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Са доласком хладнијег времена у наше крајеве и 
приближавањем зиме, наши волонтери се окрећу 
организовањем хуманитарних акција у затвореним 
просторима и организовањем игара у тзв. „зимским 
спортовима”. Прва субота у новембру, сада већ 
традиционално, у Приједору је резервисана за 
цјелодневно дружење и такмичење у популарној 
карташкој игри Бели. Локација, добро позната-
приједорска кафана Камењара. 
 

 
 

Ове године пријављено је било 14 екипа, а 
престижну титулу најбољих белароша понијели су 
Рауш и Лука. Прошлогодишњи побједници и 
браниоци трофеја Жаре и Мрђа били су други, док 
је треће мјесто припало Гилету и Бози. 
 
 
 

 
 
Након завршеног такмичења у Бели, хуманитарном 
журком настављено је дружење до касних вечерњих 
сати, а биланс тог дана је сакупљених 708,90 КМ 
које ће бити искориштене за акцију помоћи 
породици Радловић из Приједора. 
 

 
 
Вриједна екипа наших волонтера из Приједора не 
мирује. Након фантастичне Тројке из блока узели 
су мали предах, а сада настављају са акцијама којих 
ће до краја године сигурно бити још неколико. У 
најави су још једно такмичење у Бели, палачинке, 
журка и биоскоп па вас позивамо да пратите најаве 
наредних догађаја и да се у складу са својим 
могућностима укључите у исте. 
 
Из Приједора гласно поручују: НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 

Нова дружења 
у Приједору 
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Дана, 20. октобра, на теренима у близини Цркве 
Светих апостола Петра и Павла, још једна Тројка 
из блока одржана је у САД-у! Након отварања сезоне 
у Лас Вегасу, Бостону, Њујорку, Чикагу и Мини 
Тројке из блока у Новој Грачаници, шести 
амерички турнир одржао се у олимпијском граду 
Атланти. Уз помоћ свих учесника, на самом турниру 
сакупљено је 1.310 долара за угрожене породице 
широм Балкана! 
 

 
 
У јакој конкуренцији, тридесет два такмичара 
борила су се за први трофеј победника Тројке из 
блока у Атланти. Кроз прву рунду, четвртфинале и 
полуфинале прошло је десеторо најбољих, који су у 
узбудљивом финалу приказали невероватну 
прецизност и брзину, па је победник турнира 
одлучен после нешто више од два сата. Редослед 
победника, био је следећи: 

1. Никола Дробњак 
2. Митар Јовановић 
3. Милош Клеут 

 

 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе 
захваљује се српској заједници у Атланти и 
околини на успешно организованом турниру. 
Надамо се да је ово само почетак успешне 
сарадње и да ће Тројка из блока у годинама које 
следе бити још успешнија.   
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

„Тројка“ у 
Атланти 



 
 
 

Месечни извештај за новембар 2019.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 39 

 

 
 
Догађаји под покровитељством Х.О. Срби за Србе 
полако постају традиција у Ариљу, па су тако 
Ариљци после априлског Пикада из блока, јунске 
пројекције филма ''Ви идите, ја нећу'' и 
августовске Свирке из блока, поново показали 
своју хуманост и спретност у бацању стрелица. 
 

 
 
Кафе Елемент био је препун у суботу, 9. новембра, 
а поред сјајне атмосфере и дружења, главни циљ, 
помоћ социјално угроженим породицама и овог пута 
је у потпуности постигнут - прикупљено је 53.160 
динара! 
 
Међу 54 такмичара који су у суботу увече опробали 
своју вештину у пикаду, после дугог и занимљивог 
такмичења по групама, као прва три првопласирана 
издвојили су се: 

1. Слободан Гаговић 
2. Бојан Поледица 
3. Миладин Бојић 

 

 
 

 
 
Поред свих учесника и осталих гостију који су 
својим прилогом помогли вишечланим породицама, 
велику захвалност дугујемо и нашим техничким 
спонзорима: Елемент кафеу, фото студију Чарли, 
као и Момчилу Милинковићу.  
 
Радујемо се новим догађајима у којима ће Ариљци 
бити у прилици да наставе са својим хуманим 
активностима.   
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 

2. „Пикадо“ у 
Ариљу 
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У суботу, 26. октобра, у Упсали, једном од четири 
највећа града Шведске, одржао се хуманитарно-
спортски догађај Тројка из блока. 

 

 
 
У организацији шведског огранка Хуманитарне 
организације Срби за Србе и Српског културног 
удружења Слога из Упсале, окупили су се млади 
играчи кошарке и разни посетиоци овог 
хуманитарног догађаја. Такмичење у брзом 
шутирању тројки организовано је по први пут у 
Упсали и сви учесници су имали веома позитивна 
искуства како је целокупан догађај протекaо. 

 
Наши пријатељи и партнери су са својим 
кошаркашким клубом истог назива Слога, те суботе 
пре Тројке из блока победили су у кошаркашком 
мечу и онда су уморни али задовољни победом 
остали и прикључили турниру. Захваљујемо им се на 
жељи да помогну онима којима је најтеже - 
сиромашној српској деци широм Балкана. 

 
 
Деветнаест играча је учествовало, углавном млади 
играчи КК Слога и неколико посетилаца и 
посматрача меча, на чему смо им од срца захвални. 
Победници су: 
 

1. Стефан Живковић  
2. Милош Бајић 
3. Борис Бајић 

 
Милош Бајић био је и морални победник турнира као 
најмлађи шутер. На турниру, укупно је сакупљено 
1.900 шведских круна. 
 

 
 
Веома смо поносни на све младе који су нас 
подржали и надамо се да ће следеће окупљање 
бити још бројније и веселије. Још једном се 
захваљујемо СКУ Слога на обезбеђеној сали за 
такмичење у шутирању тројки и топлом пријему 
наше организације, свим нашим волонтерима и 
сјајним учесницима турнира Тројка из блока! 

„Тројка“ у 
Упсали 
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Дана, 19. октобра у Нирнбергу успешно је одржан 
други хуманитарни турнир у баскету и шутирању 
тројки под називом Тројка из блока. Овом 
приликом је уз помоћ спонзора, учесника турнира и 
свих присутних прикупљено 10.100 €. 
 
Имајући у виду да је на првој Тројци из блока, 
прикупљено укупно 7.333 €, овако велики скок 
показује нам да хумани људи у Нирнбергу имају 
велико срце и схватају значај пројеката Тројка из 
блока. Прикупљеним средствима са првог турнира, 
помогли смо породици Пантелић која има петоро 
деце, да заврше кућу коју су сами започели да граде 
али због недостатка новца нису успели да је заврше. 

 

 
 
Овога пута, прикупљена средства усмерићемо за 
породицу Лукић. Самохрана мајка Душанка и њена 
четири сина из бањалучког насеља Дебељаци живе у 
изнајмљеној кући која је у веома лошем стању, па је 
планирано да им наша организација помогне у 
куповини куће. 

 
 
На самом турниру учествовало је 150 шутера. Од 
чега је њих 85 шутирало тројке, 25 такмичара је 
окушало срећу у шуту са пола терена, док је у новој 
игри возић шутирало 40 такмичара. 

 
За најмлађе посетиоце били су постављени и мали 
кошеви, као и столови за којима су деца бојила 
мотиве Тројке из блока и својим шареним цртежима 
измамили осмехе свим посетиоцима. 
 

 
 
Сви присутни су имали и могућности да купе 
производе из Срби за Србе хуманитарног бутика и 
тако помогну даљем раду наше организације. 
 
Након прве фазе бацања тројки са три позиције и 
финалне фазе бацања са пет позиција, прва три 
места у шутирању тројки освојили су:  
 

1. Дејан Пиликић 
2. Јулијан Милетић 
3. Илиа Рибии 

„Тројка“ у 
Нирнбергу 
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Феноменалне утакмице у баскету 3 на 3, као и 
фантастично и неизвесно полуфинале и финале 
довели су то тога да прва три места освоје следеће 
екипе:  

1. Книнџе Крајишници 
2. Момци из краја 
3. Top sound 

 

 
 
Док је најбољи такмичар у игри возић био Милан 
Барукчић. 
 

 
 
 

За најкориснијег играча (MVP) Тројке из блока 
проглашен је Лазар Вуковић, којег ни повреда у 
првој утакмици није омела у томе да турнир одигра 
до краја. 
 

 
 
Сам пројекат подржала је и СПЦ у Нирнбергу, тако 
да је на почетку турнира све такмичаре и присутне 
поздравио отац Илија Ромић и напоменуо колико је 
битно да се наш народ у дијаспори окупља и 
учествује у овако хуманим пројектима. 
 
Хвала КУД-а Младост из Нирнберга и 
фолклорашицама, које су својим извођењем песме 
„Уснила је дубок санакˮ увеличале овај диван 
догађај. 
 

 
 

 

„Тројка“ у 
Нирнбергу 
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Пројекат Тројка из блока у Нирнбергу је ове 
године имала 51 спонзора:  

 Komtra 
 Asanović Bestattungen 
 Tattoo Saloon Gogs 
 Esso Station Kvrgić 
 Merac Skele 
 СПЦ у Нирнбергу 
 Zahnarztpraxis Dr. David Mrad 
 Cafe Boom 
 Zvezdan Design 
 QuadJacks 
 Appetito Nürnberg 
 NID Igor Đokić 
 MVM Pflegedienste 24 
 Project Bau Team 
 Živković Automobile 
 Milinković Transporte 
 Кафе Бар Ас 
 Balkan Grill 
 Cafe DeBo 
 Auto Vale 
 Beauty by Marijana 
 Milan Kljajić Transporte 
 FC Serbia Nürnberg 
 Milevski Fruits 
 Cafe Bar Penalty 
 Telekom - Daniel Lazić 
 Kekić Trockenbau 
 Miroslav Bamburac Trockenbau 
 DsB GmbH 
 NM Bau 
 In Concept GmbH 
 We Love Balkan Events 
 Jovi Fashion 
 Dr. Volmuth 

 Hofmann Xpress 
 Mythos Restaurant 
 Cafe Riva 
 Trattoria da Pino 
 Eskić Kfz Werkstatt 
 Pantić Metallbau 
 Породица Раковац 
 Мишо Радић 
 D&J Glas- und Fensterelemente GmbH 
 Kozmetički studio Sara 
 Friseur Divine 
 Curamed Physio 
 Bootshaus Nürnberg 
 КУД Младост Нирнберг 
 Althof Kampfsport 
 Srbija Tours 
 Toni's Werkstatt 
 Ibis Boxengasse  

 
Донатори:  

 Екипа Книнџе Крајишници 
 Иван Зејак 

 
Технички спонзори:  

 Pantić Metallbau, израда сталака за лопте 
 Кафе Бар Ас, у коме је одржана журка 

након успешне Тројке из блока 

 

 
 
На крају, захваљујемо се свим спонзорима, 
донаторима, учесницима као и посетиоцима, који 
су показали велико саосећање за своје 
сународнике и који су својим учешћем подржали 
овај догађај. Надамо се ћемо заједничким 
залагањем убудуће имати и још успешније 
хуманитарне пројекте, како бисмо на тај начин 
помогли што више угрожених српских 
вишедетних породица.  

„Тројка“ у 
Нирнбергу 
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Дана, 15. новембра, са почетком у 18 часова, у 
кафићу Alibi у Берлину одржало се још једно 
хуманитарно дружење у склопу хуманитарнoг 
пројекта Тројка из блока. Након Светосавске 
прославе, Биоскопа из блока, Палачинки из 
блока, Палачинки и котлић дружења, немачки 
огранак у Берлину и овог месеца био је активан, па је 
успешно организован и пети догађај у Берлину ове 
године!   
 

 
 
Дружењу је овога пута присуствовало преко 
двадесет људи, који су искористили прилику да се, 
поред помоћи најугроженијим породицама широм 
Балкана, опробају у билијару и популарној игри 
таблић. Такође, одређен број људи дошао је да се 
упозна са радом Хуманитарне организације Срби за 
Србе, што нам је веома драго, јер смо са сваким 
новим донатором или волонтером за корак ближе 
испуњењу нашег циља да сваком детету обезбедимо 
нормалне услове за живот! 
 
На крају, за помоћ социјално угроженим породицама 
на Балкану прикупљено је 233 евра. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Организација Срби за Србе захваљује се свим 
присутнима на учешћу на хуманитарној акцији у 
Берлину. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Дружење у 
Берлину 
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Један од најактивнијих градова у организовању 
хуманитарних „из блока” догађаја – Грац, ове године 
на најбољи могући начин крунисао је успешну 
сезону! 
 

 
 
Након Дружења из блока, Пикада и журке из 
блока, Фифе из блока, Биоскопа из блока, Бир-
понга из блока, Квиза из блока, Шаха из 
блока, Стоног тениса из блока, Седмице и 
караоки из блока, Коктела из блока, Роштиља из 
блока и Одбојке из блока, највећи хуманитарно-
спортски догађај стигао је у Грац. 
 
Студенти, који чине већину чланова наше 
организације у Грацу, својим вишегодишњим радом, 
показали су не само да су светла будућност на коју 
ћемо тек бити поносни, већ да и у овом тренутку 
можемо да кажемо да су достојни потомци Иве 
Андрића и Николе Тесле, који су такође као и они 
студирали у овом граду. 

 
 
Дана, 19. октобра у Blue Box арени почела је прва 
Тројка из блока у Грацу! Уз помоћ спонзора, 
донатора и учесника сакупљено је 2.331,5 евра! 

 
Донације сакупљене на турниру биће искоришћене 
за помоћ породици Тодоровић из планинског села 
Реткоцер код Медвеђе. Осмочлана породица 
Тодоровић, живи у јако тешким условима, у 
нефункционалној кући. 

 

 
 
На самом турниру поред такмичења у брзом 
шутирању тројки, организован је и баскет 3 на 3 
на коме је учествовало 16 екипа. У веома 
интересантној завршници, после нешто више од два 
сата, редослед победника био је следећи:  
 

1. Die Anlieferer 
2. Догодине у Призрену 
3. ЈБГ 

Прва „Тројка“ 
у Грацу 
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Турнир у брзом шутирању тројки отворио је 
свештеник Миомир Сандо, а након њега шутирање 
је наставило његово четворо деце. Укупно је 
учествовало 54 тројкаша и 12 шутера са пола 
терена. Након квалификација, најбољих десет 
тројкаша такмичило се у финалу, где је на крају 
редослед победника био следећи:  

1. Никола Малетић  
2. Марко Врга 
3. Милош Коруга 

 

 
 
По први пут, на неком догађају у Аустрији, 
промовисан је скоро активирани хуманитарни број – 
Anrufspende 0901 300 201 (цена позива је 3 евра). 

 
 

За добру атмосферу потрудили су се чланови КУД-а 
Свети Сава чији су како најмлађи тако и најстарији 
припадници украсили догађај нашим 
традиционалним играма. Као мали знак пажње, 
дељени су примерци књиге „Чујте Србиˮ, 
Арчибалда Рајса, присутним учесницима и 
посетиоцима. 

 

 
 

 
 
На крају, још једном се захваљујемо свима који 
су дали свој допринос у реализовању овог 
пројекта. Надамо да ће у годинама које следе 
имати још успешније турнире, као и све остале 
пратеће хуманитарне догађаје! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 

Прва „Тројка“ 
у Грацу 
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Октобар је био веома успешан месец за немачки 
огранак Хуманитарне организације Срби за Србе. 
Након одржане Тројке из блока у Нирнбергу, 19. 
октобра и хуманитарног дружења уз палачинке и 
котлић у Берлину, 20. октобра, највећи 
хуманитарно-спортски пројекат Тројка из блока по 
први пут је дошао и у највећи град у Баварској. 
Дана, 27. октобра, Минхен је био средиште 
позитивне енергије и доброг расположења. Велико 
срце и спортски дух показали су сви спонзори и 
учесници турнира, као и сви присутни на трибинама, 
па је том приликом прикупљено 4.871 €! 
 

 
 
Удруженим снагама Минхен и Нирнберг 
прикупљеним средствима са Тројки из блока помоћи 
ће самохраној мајци Душанки и њеним синовима 
Стефану (17), Николи (15), Немањи (14) и Горану 
(12) из бањалучког насеља Дебељаци и остварити 
њихов дугогодишњи сан, да уместо сељења из једне 
неусловне куће у другу доживе да имају свој кров 
над главом. 

 
 
За турнир су се пријавила 84 учесника, од којих је 
њих 64 учествовало у брзом шутирању тројки, док je 
20 такмичара покушалo да погоди кош са пола 
терена и тако освоји мајицу из нашег хуманитарног 
бутика. У шутирању тројки најпрецизнији су били 
следећи такмичари: 

 
1. Предраг Гавран 
2. Милан Воћкић 
3. Душан Бранковић 

 

 
 
На турниру у баскету 3 на 3 учествовало је 16 
екипа, где су након фантастично одиграних 
утакмица и уз невероватан фер-плеј прва три места 
освојиле следеће екипе:  

1. Перестројка 
2. Филип 
3. КК Гене 

„Тројка“ у 
Минхену 
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Велико хвала на медијској подршци Телевизији 
српске дијаспоре, која је била присутна на турниру 
и снимила прилог о раду и мисији Х.О. Срби за 
Србе. 
 
Хвала и КУД-у Југос из Минхена, као и њиховим 
најмлађим члановима који су учествовали на 
отварању турнира и својим сјајним кореографијама 
допринели фантастичној атмосфери у сали. 

 

 
 
Спонзори прве Тројке из блока у Минхену:  
 

 Боката 
 REWE Aleksandar Trivanović 
 Zürich Versicherung Igor Stanković 
 Minimis Coffeehouse 
 Позориште Минхен 

 Microblading by Gloria Kesser 
 B.S.A.F. e.V. 
 СПЦ Минхен 
 КУД Југос Минхен 
 Hausmeisterservice Vujadin 

 

 
 
Донатори:  
 

 Далибор Вишић 
 Породица Бернацки 
 Породица Гвозден 
 Породица Томашић 
 Никола О. 99 

 

Технички спонзори:  
 

 Позориште Минхен 
 B.S.A.F. e.V. 
 Minimis Coffeehouse 

 
Захваљујемо се свим такмичарима, спонзорима, 
донаторима, као и свима присутнима који су 
подржали овај велики пројекат и својим 
залагањем допринели да се свест о томе шири, 
колики значај овакви догађаји имају за српске 
породице које живе у веома лошим условима.  
 
Надамо се да ћемо убудуће на још успешнијим 
пројектима успети да помогнемо што већи број 
породица и тиме учинимо да сва деца осете 
безбрижно детињство. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

„Тројка“ у 
Минхену 
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У недељу 17. новембра одигран је турнир у 
карташкој игри бела у новоотвореном локалу Доли 
Бел.  
 
У пријатној атмосфери учешће на турниру узело је 8 
екипа приликом чега је скупљено 140 евра. 
 

 
 
Највећи мајстори ове игре, бар што се тиче овог 
дана, су припадници следећих екипа: 
 

1. Гвоздени пук 
2. Васо Пелагић 
3. Доли Бел 

 
 
 
 

 
 

 
 
Захваљујемо се свим учесницима и особљу локала 
Доли Бел на уступљеним просторијама као и на 
донацији од 30 евра. 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

„Бела“ стигла 
и у Грац 
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Након многобројних градова широм Швајцарске, 
Пикадо из блока, у недељу 17. новембра, стигао је 
по први пут у Луцерн, а турнир је одржан код наших 
пријатеља у новоотвореном кафеу City Kafić. 
 

 
 
Кишовито новембарско послеподне није нимало 
утицало на весело расположење наших гостију, који 
су попунили локал до последњег мјеста. Сјајна екипа 
донатора и двадесет такмичара који су се пријавили 
за учешће на турниру, прикупили су феноменалних 
600 франака, који ће бити усмерени за помоћ 
вишечланим породицама широм Балкана. 
 
Витешка борба која је протекла у пријатељској 
атмосфери, донјела је следећи распоред на 
побједничком постољу, треће мјесто и бронзана 
медаља припала је нашем најмлађем учеснику 
Давиду Бирђану, док су се у финалу надметали 
нама добро познати виртуози са стрелицама и вјерни 
пратиоци, гдје је овај пут сребрена медаља 
завршила у рукама Синише Илића а злато припало 
Стефану Гајићу. 

 
 
Овим путем желимо да изразимо велику захвалност 
власнику Далибору Драгичевићу који нам је указао 
гостопримство у свом локалу, као и свим гостима и 
донаторима који су омогућили да се одржи још један 
феноменални хуманитарни догађај. 
 

 
 
Швајцарски огранак Х.О. Срби за Србе позива вас да 
нам се придужите на следећем дружењу које ће бити 
одржано 15. децембра у Шпрајтенбаху, које се 
одржава у склопу Божићне акције. 
 
До следећег дружења, НЕКА БУДЕ ШТО БИТИ 
НЕ МОЖЕ, НЕКА БУДЕ БОРБА НЕПРЕСТАНА. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

„Пикадо“ у 
Луцерну 
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Сва искушења у претходних више од сто година, 
због којих су многи Крајишници морали да физички 
напуштају своја огњишта и иду у „бели свет“, нису 
утицала на љубав и поштовање коју већина 
Крајишника показује према Србији. 

 

 
 
Расути на скоро свакој тачки земљине кугле, али 
повезани у ланцу доброчинства, још једном су 
показали да су уз своје сународнике када је 
најпотребније. 
 
Група Крајишника која живи у Канади, тачније у 
Калгарију, већ шеснаест година организује 
хуманитарно Крајишко вече на којем се сакупљају 
добротворни прилози за разне пројекте који помажу 
људима у матици. Од избеглих и прогнаних 
крајишких фамилија на Косову и Метохији, Дома за 
ратне и војне инвалиде у Србији, Дома за сирочад у 

Бањалуци, организацији Веритас, Европском 
филмском фестивалу и на крају Хуманитарној 
организацији Срби за Србе – Крајишници из Канаде 
оставили су дела љубави на понос свим будућим 
генерацијама. 

 

 
 
Ове године, 9. новембра у просторијама Цркве 
Светог Симеона Мироточивог, окупљени 
Крајишници сакупили су донације за следеће 
организације и пројекте:  

 Дом за сирочад Рада Врањешевић у Бања 
Луци – 5.000 долара 

 Хуманитарна организација Срби за Србе 
(наменска донација за децу на Косову и 
Крајини) – 2.000 долара 

 Грађевински фонд Цркве Светог 
Симеона Мироточивог за изградњу 
терена за боћање – 3.000 долара 

 Фрескописање у Цркви Светог Симеона 
Мироточивог – 500 долара 

 СПАРК пројекат (парк научника) – 1.300 
долара 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе 
захваљује се организаторима и учесницима 
Крајишке вечери на указаном поверењу, са надом 
да ће се ова плодоносна сарадња наставити на 
радост и корист свих угрожених породица које 
наша организација помаже. 
 
НЕМА ПРЕАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Крајишко вече 
у Канади 
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Након низа хуманитарних журки које су одржане 
широм света, Нови Сад се прикључио каравану 
хуманости. У сарадњи са Студентском унијом 
Факултета техничких наука, 20. новембра 
организовали смо Журку из блока у ноћном клубу 
Амбар. Захваљујићи добрим људима и Амбару, 
прикупили смо 44.950 динара које ћемо искористити 
за изградњу куће породици Ристић са Косова и 
Метохије. 
 

 
 
Више од 200 људи се окупило да подржи мисију 
наше организације. Уз добру и пријатну атмосферу, 
гости су имали прилику да се уз хуманост, коју су 
показали својим доласком, добро забаве и опусте 
пред надолазећи викенд. Посебно нас радује 
заинтересованост младих људи за наш рад, па се 
искрено надамо да ће оваквих догађаја бити још 
много у будућности. 

 
Шири се круг пријатеља наше организације у Новом 
Саду, који препознају значај пројекта Тројка из 
блока у борби против сиромаштва. Овим путем се 
захваљујемо организацији СУФТН на помоћи око 
организације журке, као и клубу Амбар на доброј 
сарадњи. 

 
 
Нови Сад приводи крају још једну, и више него 
успјешну, сезону Тројке из блока у овом граду уз 
обећање да ће се наредне године још више трудити 
да обезбеде нормалне услове за живот сиромашним 
вишедјетним породицима широм Балкана. 

 

 
 

 
 

Журка из 
блока у Н.Саду 
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Петнаести догађај од почетка године одржан је у 
Грацу у петак 22. новембра. Овога пута уз пикадо 
дружење скупљено је 800 евра. 
 

 
 
Пикадо турнир као и увијек показао се у пуном 
сјају као игра која многима пружа велико 
задовољство, па су и овог пута 24 такмичара 
водили упорну хуманитарну битку до самог краја. 
Најпрецизнији хуманитарци су својим стрелицама 
прокрчили пут до самог врха: 

1. Милован Остојић 
2. Дарко Бранковић 
3. Даниела Тубин 

 

 
 

Наши студенти у Грацу показали су шта значи бити 
истрајан у борби за боље сутра и да свако према 
својим могућностима може да се укључи у исту. 

 

 
 
Поред пикадо турнира, студенти су подржали и 
акцију прикупљања слаткиша и играчака за пакетиће 
дјеци са Космета организације Сви за Космет, тако 
што је улазницу за овај догађај представљала играчка 
или слаткиш убачен у пакет на улазу. На крају 
вечери били смо свједоци да нико своју улазницу 
није заборавио да понесе. 

 

 
 

 
 

15. догађај у 
Грацу 
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Кошаркаш Никола Миротић, који се ове године 
вратио у европску кошарку, наставља са подршком и 
пружањем помоћи угроженим породицама! Након 
прошлогодишње Божићне акције, у којој је 
Миротић погоцима са линије од три поена, 
обезбедио нови дом за шесторо угрожених 
малишана породице Варга, ове године 
прослављени кошаркаш одлучио је обезбеди помоћ 
за још једну породицу. 
 

 
 
У току овогодишњег Божићног поста, Миротић ће 
шутирати за угрожену породицу Дедић из Гусиња! 
И ове године, свака тројка, на свим утакмицама које 
се одиграју до Божића, „вредиˮ 500 евра, и сав 
добровољни прилог који се сакупи овом приликом, 
биће искоришћен за изградњу нове куће 
породици Дедић! 

 
Вишедетна породица Дедић, живи у тешким 
условима у селу Досуђе, на североистоку Црне Горе. 
Самохрана мајка Милосава, и троје деце – Маријан 

(9), Величко (4) и Јасна (3) живе у једној просторији 
куће, која је у јако лошем стању. Веома тешку 
ситуацију додатно отежава и болест најмлађег детета 
Јасне, која има церебралну парализу и потпуно је 
непокретна. 
 

 
 
„Много вам хвала што сте дошли, што сте нас се 
сетили. Ми скромно живимо, Богу се молимо и 
постимо. Надамо се бољем. Верујте ми, да ми је 
син Маријан јутрос, када је чуо да долазите, рекао 
‘само да ми је кућа’ и то јесте једина наша жеља. 
Све друго ћемо лако“ – рекла нам је мајка 
Милосава током наше прве посете. 
 

 
 
Никола Миротић и његова супруга Нина Миротић 
годинама успешно сарађују у пројектима помоћи 
најугроженијима заједно са организацијом Срби за 
Србе.  

Миротић 
опет на делу 
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У знак захвалности, наша организација им је, крајем 
октобра ове године, уручила икону Светог 
Василија Острошког. 

 
„Породица Миротић годинама показује велику 
љубав према нашем народу, ма где се он налазио. 
До сада смо успешно реализовали неколико 
пројеката, а ускоро завршавамо изградњу куће 
седмочланој породици Којовић из Сјенице за коју 
је породица Миротић обезбедила средства крајем 
септембра. Никола Миротић, у народу је познат 
као велики добротвор, што смо имали прилику да 
видимо током евролигашке утакмице са КК 
Црвеном звездом, када му је цела хала 
скандирала име, док су му навијачи упутили 
транспарент подршке. Свакодневно добијамо на 
десетине порука захвалности на свему што чини 
за угрожене породице, што нам је веома драго, јер 
је својим примером мотивисао велики број људи 
да се прикључи нашој заједничкој мисији да 
помогнемо што већи број породица. Нашем 
народу су потребни хероји који инспиришу све 
нас да будемо бољи људи“  – изјавио је председник 
Хуманитарне организације Срби за Србе Игор 
Рашула поводом покретања ове акције. 
 

 
 
Уз велику захвалност породици Миротић на 
покретању нове хуманитарне акције, позивамо све 
наше донаторе да нам се, у складу са својим 
могућностима прикључе, јер ускоро покрећемо 
традиционалну Божићну акцију, у којој 
планирамо да помогнемо десетинама угрожених 
породица широм Балкана!   

 

 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

Миротић 
опет на делу 
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Јубиларно десето хуманитарно дружење у 
Бањалуци ове године одржано је 20. новембра на 
још једној новој локацији у овом граду. Овога пута у 
питању је Кафе бар Метеор који се налази у склопу 
Тржног центра Зенит. Повод дружења, популарно 
такмичење у пикаду које полако осваја читав свијет – 
Пикадо из блока. 
 

 
 
Навикли су нас Бањалучани да догађаји у овом граду 
бивају све бољи и бољи и тако је било и овај пут. Но 
највише радује чињеница да смо „освојили” још 
једно мјесто које нам је указало добродошлицу и да 
се велики број нових људи упознао са радом наше 
хуманитарне организације. А како је било, најбоље 
говори чињеница да смо позвани да исти догађај 
одржимо опет када нам се за то укаже прилика. 

 

 
 
Турнир је одржан на завидном нивоу, а за такмичење 
се пријавило 36 такмичара. Титулу најбољег однио 
је наш домаћин и власник локала Немања 
Миленковски (није било намјештено, прим. аут.), 
други је био Милош Радујко звани Книнџа док је 
трећи био Дејан Аџић. 
 
Наравно и овај турнир је имао хуманитарни 
карактер, а сав приход од котизације за учешће на 
турниру и појединачних донација које су овом 
приликом сакупљене је намјењен за помоћ породици 
Лукић из Бањалуке коју смо посјетили ове године и 
коју планирамо да помогнемо већ почетком наредне 
године куповином куће и рјешавањем стамбеног 
питања. 
 
На крају једно велико браво за власника локала, али 
и за све који су доласком и учешћем на турниру 
увеличали ово вече јер је сакупљено укупно 677,35 
КМ! 

 
Изузетно нас радује чињеница да смо као 
организација све пристунији у Бањалуци и да из дана 
у дан увећавамо базу волонтера и донатора тамо. Но 
као највећи српски град са ове стране Дрине морамо 
да кажемо да имамо још много мјеста за напредак, па 
ћемо овом приликом позвати да нам се јаве сви који 
су ради да угосте један овакав турнир или можда 
турнир у неком другом спорту или игри. Радо ћемо 
се одазвати јер се показало да заиста играма из блока 
мијењамо свијет на боље! 
 

Дружење у 
Бањалуци 
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У четвртак 07. новембра у сарадњи са пријатељима 
из Српске куће пива на Црвеном Крсту и пиваром 
Корс одржано је Дружење из блока. 
 

 
 
Током вечери прикупљали су се прилози у замену за 
пиво пиваре Корс која се ове вечери одрекла 
профита и сав прикупљени новац донирала за 
социјално угрожене породице којима помаже 
Хуманитарна организација Срби за Србе. Током 
вечери је прикупљено 29.180 динара. 
 
Велику захвалност дугујемо пријатељима из 
Српске куће пива који већ годинама праве оваква 
хуманитарна дружења, пивари Корс из Земуна и 
наравно свима који су дошли и својим прилозима 
подржали ово вече. 
 

 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Дружење из 
блока у БГ 
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Незаобилазна станица за Тројку из блока у Аустрији 
свакако је њен главни град! Дана, 5. октобра од 
14.30 часова у Rundhalle Alterlaa највећи спортско-
хуманитарни турнир по други пут дошао је у Беч. Уз 
помоћ спонзора, учесника и техничких спонзора 
укупно је сакупљено 5.352 евра! 
 

 
 
У склопу целог пројекта, oве године, у Бечу су 
организована три хуманитарна догађаја – Пикадо из  
блока, Журка из блока и Књижевно вече у Бечу. 
 
Донације сакупљене на турниру биће 
искоришћене за помоћ породици Тодоровић из 
планинског села Реткоцер код Медвеђе. Осмочлана 
породица Тодоровић, живи у јако тешким условима, 
у нефункционалној кући. 
 

На самом турниру поред такмичења у брзом 
шутирању тројки, организован је и баскет 3 на 
3 на коме је учествовало 16 екипа. После нешто 
више од два сата, редослед победника био је 
следећи:  

1. Пантери 
2. Луди Срби 
3. Гвоздени пук 

 

 
 
На турниру брзом шутирању тројки учествовало 
је 64 тројкаша и 17 шутера са пола терена. Након 
квалификација, најбољих десет тројкаша такмичило 
се у финалу, где је на крају редослед победника био 
следећи:  

1. Марко Сарић 
2. Стојан Радановић 
3. Владимир Бантић 

 

 

Тројка из 
блока у Бечу 
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На самом догађају, искористили смо прилику да 
обавестимо присутне да је активиран хуманитарни 
број – Anrufspende 0901 300 201 (цена позива је 3 
евра). 
 
Након завршетка турнира, организована је Журка из 
блока у клубу Cafex, који је након исте уплатио 300 
евра. 
 

 
 
Спонзори друге Тројке из блока у Бечу:  
 

 MARBOSS 
 Holzkohlegrill Balkan Express 
 JAW ink  
 JEBIGA 
 Levijatan 
 Grill&Restaurant Niški Merak 

 Käserei Gloggnitz 
 Cafe&Restaurant Mozaik 
 ОССИ Беч 
 Petra Schmutz Immobilien 
 Prestige 
 Vino Laguna 
 Журка из блока у Club Tube 
 Књижевно вече у Бечу, промоција књиге 

„Гвоздени пук" 
 

Технички спонзори:  
 

 basket2000vienna 
 BeerBox 
 Grill&Restaurant Semendria 
 SPAR Certa 

 

 
 

 
 
На крају, још једном се захваљујемо свима који 
су дали свој допринос у реализовању овог 
пројекта. Надамо да ће у годинама које следе 
имати још успешније турнире, као и све остале 
пратеће хуманитарне догађаје у Бечу! 

Тројка из 
блока у Бечу 
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У ОКТОБРУ 4.402 СМС  
ПОРУКЕ НА 7763 

 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
покренула је почетком марта 2015. године 
националну кампању за помоћ социјално угроженим 
породицама широм Србије у сарадњи са мобилним 
оператерима Телеком, Теленор и Вип. Путем 
хуманитарног СМС броја 7763 у току октобра 
пристигло је укупно 4.402 порука, а од почетка 
акције укупно 193.086 порука. 
 
Хуманитарна кампања СМС НА 7763 се наставља. 
Довољно је послати празну поруку или са текстом по 
жељи. Цена поруке је 200 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 1.370 ПОЗИВА  
НА БРОЈ 17763 

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

У току октобра пристигло је укупно 1.370 позива, а 
од почетка акције укупно 27.495 позива. 
 

 
 
Провизија из МТел мреже по позиву са фиксне 
телефоније износе 0,07 км, а са мобилне телефоније 
провизија по позиву износи 0,22 км. Провизија из БХ 
Телеком мреже је 0,1 км по позиву на терет 
позиваоца (укупно се позиваоцу наплаћује 2,1 км по 
позиву), а провизија ХТ Еронет мреже износи 0,2 км 
по позиву. 
 

 
 

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

БЕОГРАД 
 

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

 Бутик Отаџбина – Бункер –  
Булевар Деспота Стефана 48 

 Пицерија Walker – Кнеза Вишеслава 63 
(Тржни центар Видиковац) 

 Продавница Сани – Заплањска 86 А  
(Браће Јерковић) 

 Фото студио Express –  
Пилота Михајла Петровића 65 (Видиковац) 

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

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

Антифашистичке борбе 24, лок. 43  
(Нови Београд) 

 ТЦ Стадион – Заплањска 32 
 (Насеље Јерковић) 

 Теретана Колосеум –  
Јурија Гагарина 140-142 (Нови Београд) 

 Гирос плус – Милана Јовановића 14ц 
(Жарково) 

 Гирос плус – Јурија Гагарина 231б  
(Нови Београд) 

 Бутик Београдски синдикат –  
Цара Душана 29 (Дорћол) 

 Факултет политичких наука –  
Јове Илића 165 

 Београдска пословна школа –  
Краљице Марије 73 

 ДИС маркет – Аутопут 18  
(аутопут за Шид) 

 ТЦ Авив Парк Звездара –  
Живка Давидовића 86 

 Кафаница Дрво јаворово – 
 Књегиње Зорке 3 (Врачар) 

 ТЦ Delta city – Јурија Гагарина 16 
 (Нови Београд) 

 Kaфe Имиџ – Нушићева 5 
 Играоница Кинг – Зрењанински пут 153х 

(Борча) 
 Кафана Павле Корчагин –  

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

88 
 Кафана Мала Маца – Синђелићева 3 

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

(Земун) 
 Кафана Сељачка прича – Владетина 10 

(Палилула) 
 Кухиња Мистер Вок –  

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

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

Пупина 165 (Нови Београд) 
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 Кафић M-Team – ТЦ Пирамида, Јурија 
Гагарина 151 а (Нови Београд) 

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

 Ребус СДК – Булевар Зорана Ђинђића 105 
(Нови Београд) 

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

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

(Нови Београд) 
 Црвена трафика – Булевар уметности 27а 

(Нови Београд) 
 Стрит кафе – Ада Циганлија 

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

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

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

(Палилула) 
 Кафе Барка – Булевар Зорана Ђинђића 99 

(Нови Београд) 
 Спортско удружење Астра – Булевар 

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

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

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

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

(Видиковац) 
 Паб Градска прича – Ђуре Јакшића 3 

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

Капетан Мишина 20 (Дорћол) 
 Кафе паб Робин Худ –  

угао Војводе Степе и Боже Јанковића 

 ТЗР Шкундрић – Вожда Карађорђа 73 
(Јаково) 

 СТР Пили 1 – Бољевачка 6 (Јаково) 
 СТР Пили 2 – Браће Николић 1 (Јаково) 
 The Klemenca – Булевар Зорана Ђинђића 12 

г (Нови Београд) 
 Ћевабџиница Пинк Пантер – Љубинке 

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

(Бежанијска Коса) 
 Кафе Блинк – Булевар Арсенија 

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

(Нови Београд) 
 Кафе Фазон – Сердар Јанка Вукотића 1 

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

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

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

(Звездара) 
 Клуб пријатеља ФК Раднички Београд – 

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

(Ледине) 
 Пицерија Boss MB – Сурчински пут бб 

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

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

(Звездара) 
 Ресторан Стари Мајдан Авала – Фрицка 

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

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

(Звездара) 

Донаторске 
кутије 



 
 
 

Месечни извештај за новембар 2019.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 64 

 

 Ресторан Тара – Зрењанински пут 151б 
(Борча) 

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

(Нбгд)  
  Good food Bogoslovija–  

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

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

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

(Видиковац)  
 Играоница Четворка – Вртларска 7б 

(Земун)  
 Ресторан Шапат – Бирчанинова 42  

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

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

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

Карађорћевића 17 (Сењак)  
 Бар Прохибиција – Карађорђева 8а 

(Савамала)  
 Пивница Колонија – Рељковићева 9 

(Канарево брдо)  
 Кафана Сипај не питај – Карађорђева 9 

(Савамала)  
 Балон Sportzon Звезда Ада – Ада 

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

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

брдо)  
 Кафе Хаус – Миљаковачке стазе 51б 

(Миљаковац)  

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

(Миљаковац) 
 Кафе Coffe Maniac – Вукасовићева 63 

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

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

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

Вишеслава 63 (Видиковац)  
 Caffe Patrida – Кнеза Вишеслава 140 

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

Видиковац)  
 Кладионица Олимп – Незнаног јунака 4 

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

Јерковић)  
 Кафић Спорт Актив – Заплањска 86в 

(Браће Јерковић) 

 Православни богословски факултет – 
Мије Ковачевића 11б (Богословија)  

 Кафе Зенит – Драгослава Срејовића 6з 
(Богословија)  

 Чорба кафе – Браће Крсмановића 5 (Сава 
мала)  

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

(Коњарник)  
 Роштиљ код Марета – Др Зоре Илић 

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

 Кафе Шестица – Бул. Зорана Ђинђића 44 

(Нбгд) 

 Кафе Lorenzo – Космајска 60 (Церак) 

 Спортски центар Кнежевац – Вишевачка 2 

(Раковица) 
 Маркет Круна – Јозе Шћурле 10а  
 Кафана Мед Макс – Ушће бб  
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 Фаст фуд Деда Пеле – Миљаковачке стазе 
24 (Миљаковац)  

 Ресторан Легенда – Обреновачки друм бб 
(Макиш) 

 Мио кафе – Бул. Краља Александра 294 
(Звездара) 

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

рачунарства – Војводе Степе 283  
 Милин етно кутак – Булевар Зорана 

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

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

Београд)  
   Наш кафе – Шпанских бораца 22а (Нови 

Београд)  
 Кафе машта – Булевар Зорана Ђинђића 67 

(Нови Београд)  
 Tim-s doo. – Видиковачки венац 81 ( 

Видиковац)  
 Спорт бар 22- Стевана Бракуса 6 (Баново 

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

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

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

(Жарково)  
 Agi Pasta Away – Светозара Марковића 23-

25 

 Грађевински факултет – Булевар краља 

Александра 73 

 Queens Garden Bar – Вардарска 22 

 Plus Cash&Carry – Zmaj -Аутопут 18 

 Балон Енфилд – Волгина бб (Звездара) 

 Agi Pasta Away – Илије Гарашанина 33 

(Таш) 

 Agi Pasta Away – Булевар Зорана Ђинђића 

71 (Нбгд) 

 Agi Pasta Away – Максима Горког 97 

 Кафе Баштица – Миљаковачке стазе 111в 

(Миљаковац) 

 Magic caffe – Кабларска 2а (Сењак) 

 Сласт и маст доо – Сердар Јанка Вукотића 

1/Ђ 

 Fizio Tim – Владимира Поповића 10 (Нбгд) 

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

(Коњарник)  
 Avantgarden Gastro Bar – Ратка Митровића 

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

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

(Миљаковац)  
 Коноба акустик – Цара Душана 13 

(Дорћол) 

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

26а  
 SB Gym – Ђуке Динић 14 

 Мењачница Маша – Палмира Тољатија 5 
ТЦ Меркатор (Нбгд)  

 Кафе Мина – Ратка Митровића 75ж (Церак)  
 Сплав Рио – Дунавски кеј бб  
 Fast food Babalu – Булевар Деспота 

Стефана 1а 

 Маркет Сунце 1 – Угриновачки пут 1  
 Маркет Сунце 2 – Павла Вуисића 24  
 Маркет Сунце 3 – Сурчински пут 9п  
 Маркет Сунце 4 – Виноградска 71  
 Српска кућа пива – Булевар Арсенија 

Чарнојевића 182 (Нбгд)  
 Наргила бар Mint Two  – Бежанијска 55  
 Jazz bar Sinatra – Жоржа Клемансоа 10 

 Cafe Cube – Џона Кенедија 99д 

 Treger pub – Булевар краља Александра 186 
(Звездара) 

 Пицерија Нови Донатело – Устаничка 61 
(Вождовац) 

 Пивчуга паб – Милорада Бонжулића 3б 
(Душановац) 
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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 

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

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

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

 Баш Челик Crossfit – Булевар Деспота 

Стефана 11 

 Фризерски салон Махер – Фејеш Кларе 2А 

 La Torcia – Сомборска 12 

 Бутик Iva Santoryo – Дунавска 13 

 Trattoria Vapene – Фрушкогорска 4 

 Студенски дом Слободан Бајић – Др. Симе 

Милошевића 10 

 Пољопривредни факултет – Трг Доситеја 

Обрадовића 8 
 Brauhaus Brewery – Булевар Михајла 

Пупина 6  
 New York caffe – Владислава Каћанског 2  

 Салон намештаја 26. Октобар – Хајдук 
Вељкова 11  

 Факултет техничких наука – Трг Доситеја 
Обрадовића 6 

 Еко вешерај – Словачка 26  
 Апотека Јања – Војвођанска 20 (Руменка) 
 Фризерски салон Зорица нови стил – 

Ослобођења 28 (Руменка) 
 Брза храна Њам Њам – Ослобођења 23 

(Руменка) 
 

ОЏАЦИ 
 СЗТР  Стар плус мм – Кнез Михајлова 39  
 СТР Михајловић – Сомборска 37 

 

СТАРА ПАЗОВА 
 Кетеринг Добар ручак – Бранка 

Радичевића 7 
 

 БАЧКА ПАЛАНКА 
 Кафић Жарден – Југословенске армије 

 

 ИНЂИЈА 

 Кафе Порто– Цара Душана 28 

 Restoran Maria Partel – Трг Слободе 
 Кафић Централ – Трг Слободе 16  
 Leonida Sport studio – Српскоцрквена 10 

 

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

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

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

Николе Пашића бб  
 Мењачница Макс Еуро – Војводе Степе 4 
 Казино Lucky Spin – Шећер Сокак 74 
  Бифе Спорт клуб – Масарикова 8 
  Фаст Фуд Индекс – Светог Димитрија 17  

Донаторске 
кутије 
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 Cafe & Billiard Bar Casablanca – Змај 
Јовина 19  

 Чарда ресторан Стари Рубин – Стари мост 
бб  

 Кафић Мајмунац паб – Трг Ћире 
Милекића 6 

 Бурекџинска радња Тодић – Трг 

Војвођанских бригада 11 
 Стоматолошка ординација Др 

Маркетановић – Трг Ћире Милекића 5  
 Спортска кладионица Милионер – Шећер 

сокак 2а 
 Пивница Хогарово буренце – Масарикова 

10 

 

МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА 
 Сплав Круг – Мачвански кеј бб 

 

БАЧКА ТОПОЛА 
 Big brother plus – Сенћански пут 3 

 

 БАЧ 

 Кафе бар Центар – Трг Зорана Ђинђића 1 

 Апотека Јања – Трг Зорана Ђинђића 1 

 

            БОР 

 Casper cafe pizzeria – Моше Пијаде 53 

 Ресторан Ћира – Краља Петра I бб 

 Lago caffe – Борско језеро бб  
 Фирма Нивес – Моше Пијаде 27/3  
 Hollywood – Краља Петра I 9е 

 

ЗРЕЊАНИН 
 Мини бар – плус – Народне омладине 5  
 Лаза бар – Др Лазе Костића 7 
 Макси супермаркет – Јунака Милана 

Тепића бб 

 

ВРШАЦ 
 Пицерија Беба – Зелена пијаца бб 

            ПАНЧЕВО 
 Туристичка агенција Panuka travel – 

Жарка Зрењанина 9 

 

 ВРБАС 

 Центар кафе – Маршала Тита 102 

СУБОТИЦА 
 Suins Sped – Гранични терминал Хоргош 

 

            ЛАЗАРЕВАЦ 
 Chili bar – Карађорђева 25  
 Козметички салон Bellacuta – Воке Савић 

5г/3  
 Козметички салон Beauty corner – Воке 

Савић  
 Кладионица Planet Win 365 – Ивањданска 

11 (Барошевац)  
 СТР Кумрић – Медошевац бб 

 

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

Краља Петра I 42 локал 1 

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

 

ШАБАЦ 
 Транском Платичево – Железничка бб, 

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

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

Јевремова 39 

 Аман плус – Деспота Стефана Лазаревића бб 

 Палачинкарница Smiley – Трг ђачког 
батаљона 8 

 Пекара Станимировић – Јована Цвијића 18 

Донаторске 
кутије 
Донаторске 
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ЛОЗНИЦА 
 Кафе бар Локал – Миодрага 

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

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

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

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

 Мењачница Трг – Трг Вука Караџића 

 Butik Exterra – Пашићева 1 

 Аутосервис Ваген 1 – Петра Комарчевића 

бб 

 Аутосервис Ваген 2 – Босанска 15 

 Coffe House 015 – Владе Зечевића 4 

 Aqua Casa – Шабачки пут 57б 

 

ВАЉЕВО 
 Кафе Резервација 014 – Насеље 

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

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

Пећинци  
 Пекара Див 39 – Партизанска 1, 

Крњешевци  
 Скупштина бар – Крњешевска 72, 

Шимановци  
 Фото Љубиша – Браће Видаковић 6а, 

Пећинци 

 Кафе Република – Вељка Дугошевића 100 

 Кафе Форум – Градски трг 

 Пикадо клуб Харолд – Партизанска 12 

 Кафе Мементо – Градски трг 

 Ресторан Борковац – Орловићева бб 

 Кафе Светионик – Главна 156 

 

 ИРИГ 
 “ Код Николије“ – Рибарски Трг 16 

             СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
 Ресторан Круна – Трг Патријарха 

Бранковића 5 

 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
 Књижара Моја књига – Првог српског 

устанка 130 
 

                ЧАЧАК 

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

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

 Кафе клуб пикадо фамилија – Др Драгише 
Мишовића  

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

 Кафе Зебра – Миленка Никшића 14 

 Rilex caffe & nargila bar – Моравска 11  

 Паблик клуб – Хајдук Вељкова 20 

 

             ПОЖЕГА 
 Кафе Огњиште – Војводе Мишића 30 

 

АРИЉЕ 
 Наша Пекара – Милоша Глишића 17 

 

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 
 УР ИДЗУО – Даничићева 10 
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               ЗЛАТИБОР 
 МАКС-МОБИЛ- Миладина Пећинара бб  
 Ресторан „Парк код Новице 2017“ – 

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

трг 
 Дино парк – Улица спортова бб 

 Коноба акустик – Страхиње Поповића бб 

 

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

Милоша 15 
     

             ПИРОТ 
 Апотека Антић 1 – Живојина Николића 

Брке 16 (Бабушница)  
 Апотека Антић 2 – Ивице Миладиновића 1 

(Бабушница)  
 Апотека Антић 3 – Лава Толстоја 1б 
 Апотека Антић 4 – Трг Републике 134 

 

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

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

ПАЛЕ 
 Маркет Зворничанка – Српских ратника 2 

 Рекламни студио МИН – Српских ратника 
бб 

ТЕСЛИЋ 

 Маркет Кошута – Првог Крајишког 

корпуса бб 

 Хотел Хајдучке воде – Планина Борје 

 Кафе бар Бриљантин – Чечава бб 

 Клуб Бродвеј – Првог Крајишког корпуса 

бб 

 Пекара Даша – Градски трг 

 Гирос брза храна – Крајишког корпуса бб 

 Фризерски салон Младен – Стевана 

Синђелића бб 

 Ресторан Фантастик – Светог Саве бб 

 Клас промет доо – Барић, Светог Саве бб 

 Yo goy – Занатски центар  

 Кафе бар Кабинет – Карађорђева Л/б 

 Бифе Весело вече – Горњи Булетић бб  
 Кафе бар ХЛ – Карађорђева бб  
 Кафе бар ТНТ – Стевана Синђелића  

 Пекара Мики – Светог Саве бб (Дом 

здравља) 

 

       БРАТУНАЦ 
 ТЦ Зворничанка – Улица 27. јула бб 

             СРЕБРЕНИЦА 
 ТЦ Зворничанка – Трг Милоша Обилића бб 

 

ВЛАСЕНИЦА 
 ТЦ Зворничанка – Илије Бирчанина 24 
 ТЦ Зворничанка (мали маркет) –  
        Светосавска 

 

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

 Роштиљница Силвестер – Светосавска бб 

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

 Грандкомерц – Видовданска 11 

 Dub-Garden – Краља Петра I 

Ослободиоца 
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 Драгстор Kwik Stop – Војводе Путника 3  
 Кафе бар Библиотека – Кнежица ББ  
 Мала Пивница – Светосавска ББ 
 

ГРАДИШКА 
 Наш кафић – Милана Тепића бб 

    Кафе бар Сењак – Петра Пеције бб  
 Кафе бар Синдикат – Обала Војводе Степе 

 Кафе бар Пензија – Обала Војводе Степе 

 Код НИКА-А – Пиланска бб (Горњи 

Подградци) 

 Caffe bar Hemingway – Мајора Милана 
Тепића 1  

 Кафе Марлборо – Буковачка 1 

 

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

12  
 Кафе бар Тројка – Козарска бб (Тешинић)  
 Ресторан Монако – Горњи Орловци бб 

 

ПРЊАВОР 
 Кафе Куба – Трг Српских бораца 

 Трокадеро бар – Занатски центар 1 
 Кафе бар Олимп – Лазе Лазаревића бб 

 

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

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

Михајловића 20 

 

БАЊАЛУКА 
 Кафе бар Принцип – Проте Николе 

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

 Коноба БоМар – Слободана Кустурића 18 

 Pin Up Dream – Средњошколска 4 

 Red Fox – Бул. Војводе Степе Степановића 

101 

 Double L – Мајке Југовића 20 

 Po Lule Duvana – Патре 3 

 Soho – Алеја Светог Саве 12 

 Фитнес центар „4life“ – Живојина Мишића 

10 

 ЗВОРНИК 

 Sport Caffe – Каракај бб 

 ЈУ Дом омладине – Трг Краља Петра I 

Карађорђевића 10 

 Билијар клуб Диамонд -Патријарха 

Павла 3ц 

 Кладионица Bet In -Caffe Infinity- Светог  

Саве 3-17 
 ТЦ Зворничанка – Светог Саве 22  
 ТЦ Зворничанка – Браће Југовића Б-12  
 ТЦ Зворничанка – Дринска 94 (Козлук)  
 ТЦ Зворничанка – Пилица 50  

 ТЦ Зворничанка – Челопек 123 

 Кафе бар Дуга – Козлук  
 Кафе бар Код Бибија – Кисељачки пут  
 Кафе бар Cool – Економија  
 Кафе бар БМ – Тршић  
 Кафе бар No stress – Роћевић  

 Кафе перионица ПП – Челопек 

 

              ХЕРЦЕГ НОВИ 
 Локал кафе – Мића Вавића 1  
 Брза храна 63 – Мића Вавића 2 
 Кафе бар Кум – Николе Љубибратића 25 

 

КОТОР 
 Моја Кафаница – Стари град 

 

             СКОПЉЕ 

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

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

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

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

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

River Rd Potomac, MD 
 

            ТОРОНТО 
 Bloor Optical – 2235 Bloor St. W., Toronto 

 

ХАМИЛТОН 
 Etno bar & grill – 125 Gailmont Dr, 

Hamilton, ON L8K 4B8 
 

НИРНБЕРГ 

  Cafe As – Gartnerstr. 23, Nürnberg 
 

АРАУ 
 Adonis Bar – Rain 41 

 

ХОРВ  
 Arcadia Cafe – Kantonsstrasse 19 

 

            БУГИБА  
 Ресторан Фамилија – Triq il-Hgejjeg 
 Grill on Wheels  
 Наша кафана – Triq il-Flarifa 25 

 

             БЕЧ 
 Пекарица – Koppstrasse 20, Vienna 
 Ivana’s Grill – Reinprechtsdorfer Str. 11 

Vienna 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
С ВЕРОМ У БОГА! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА НОВЕМБАР 2019. 
 

1. Ана М. /Србија/ – 300 дин. 
2. Трифун Т. /Србија/ – 1.000 дин. 
3. Божидарка К. /Србија/ – 1.000 дин. 
4. Максим М. /Србија/ – 1.000 дин. 
5. Драган Н. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
6. Тијана М. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
7. Весна П. /Србија/ – 2.000 дин. 
8. Предраг К. /Србија/ – 2.000 дин. 
9. Бранко Л. /Србија/ – 1.000 дин. 
10. Огњен Б. /Србија/ – 1.500 дин. 
11. Алекса Ц. /Србија/ – 90 дин. 
12. Бранислав К. /Србија/ – 400 дин. 
13. Дејан Р. /Србија/ – 500 дин. 
14. Александра М. /Србија/ – 1.000 дин. 
15. Ђорђије Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
16. Ненад Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
17. С.П. /Србија/ – 1.000 дин. 
18. Срђан Р. /Србија/ – 1.000 дин. 
19. Милош У. /Србија/ – 1.000 дин. 
20. Зоран П. /Србија/ – 1.042 дин. 
21. Милан С. /Србија/ – 2.000 дин. 
22. Радомир Р. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
23. Дарко Р. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
24. Властимир Ђ. /Србија/ – 2.000 дин. 
25. Анонимно /Србија/ – 3.000 дин. 
26. Зоран П. /Србија/ – 3.820 дин. 
27. Стефан А. /Србија/ – 4.500 дин. 
28. Јасмина С. /Србија/ – 5.000 дин. 
29. Зоран С. /Србија/ – 5.910 дин. 
30. Вељко и Ана Н. /Србија/ – 25.000 дин. 
31. Маријана В. /Србија/ – $ 5 
32. AbsoluteFit /Србија/ – 10 € 
33. Зоран Р. /Црна Гора/ – 30 € 
34. Анонимно /Црна Гора/ – 10 € 
35. Игор Остојић /Р. Српска/ – 10 КМ 

(Тројка из блока Теслић) 
36. Драгана Р. /Р. Српска/ – 10 КМ 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
37. Неда У. /Р. Српска/ – 50 КМ 

38. Дарко Ј. /Р. Српска/ – 15 КМ 
39. Стево Б. /Р. Српска/ – 30 КМ 
40. Илија Т. /Р. Српска/ – 50 КМ 

41. Бела и журка из блока у Приједору 
/Српска/ – 708,90 КМ 
(Тројка из блока Приједор) 

42. Андреа Н. /Немачка/ – 15 € 
(за Тодоровиће код Медвеђе) 

43. Миљан Р. /Аустралија/ – 15 € 
(за Тодоровиће код Медвеђе) 

44. Алекса Т. /Аустралија/ – 15 € 
(за Тодоровиће код Медвеђе) 

45. Златан С. /Аустрија/ – 30 € 
46. Анонимно /Аустралија/ – 20 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
47. Марин Биро /Немачка/ – 10 € 

(за Косово  Метохију) 
48. Милена Б. /Аустрија/ – 10 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
49. Анонимно /Чешка Република/ – 15 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
50. Катарина С. /Швајцарска/ – 50 € 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
51. Анонимно /Немачка/ – 5 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
52. Милош М. /Р. Српска/ – 50 € 
53.  Мирољуб М. /Аустралија/ – 10 € 

(за Стојилковиће код Врања) 
54. Иван В. /Србија/ – 100 € 
55. Јелена Л. /Шведска/ – 50 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
56. Андреја М. /Србија/ – 10 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
57. Вук С. /Белгија/ – 20 € 
58. Иван П. /Аустрија/ – 200 € 
59. Наталие М. /Русија/ – 15 € 
60. Анонимно /Канада/ – 10 € 
61. М.О. /Србија/ – 15 € 

(за Драгићевиће из Руме) 
62. М.О. /Србија/ – 15 € 

(за Стојилковиће код Врања) 
63. Илија Б. /САД/ – 100 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
64. Анонимно /Нови Зеланд/ – 50 € 
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65. Јанко Б. /Р. Српска/ – 5 € 
(за Косово и Метохију) 

66. Анонимно /Србија/ – 3 € 
67. Миле С. /Словенија/ – 10 € 
68. Анонимно /Русија/ – 10 € 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
69. Анонимно /Словенија/ – 50 € 

(за Крајину) 
70. Бранка Л. /Аустралија/ – 70 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
71. Срби у Кини /Кина/ – 2.700 € 

(за Стојилковиће код Врања) 
72. Анонимно /САД/ – 150 € 
73. Даца Д. /УАЕ/ – 50 € 

(Тројка из блока Грац) 
74. Дарко М. – 20 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
75. Анонимно /Ирска/ – 20 € 
76. Мирослав Г. – 20 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
77. Зоран К. /Немачка/ – 20 € 
78. Данијел Ш. /Немачка/ – 300 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
79. Биљана П. /Аустрија/ – 10 € 
80. Ђуро Г. /Немачка/ – 10 € 
81. Мирослав Ч. /Шпанија/ – 10 € 
82. Данијел М. – 10 € 
83. Милан М. /Хрватска/ – 10 € 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
84. Анонимно /САД/ – 25 € 
85. Бобан К. – 50 € 
86. Филип С. /Немачка/ – 10 € 
87. Тихомир Б. /Италија/ – 10 € 
88. Алекс М. /Аустралија/ – 100 € 
89. Срдан П. /Шведска/ – 25 € 
90. Гордана /Аустрија / – 20 € 
91. Никола Б. /Аустрија/ – 5 € 
92. Жељко М. /Аустрија/ – 10 € 
93. Љубинка Р. /Италија/ – 15 € 
94. Danny V. /Холандија/ – 10 € 
95. Nikoletta V. /Холандија/ – 5 € 
96. Svetlana V. /Холандија/ – 5 € 
97. Elizaveta V. /Холандија/ – 5 € 
98. Ekaterina V. /Холандија/ – 5 € 

99. Од једне САМОсвесне жене 
угроженим људима /Холандија/ – 60 € 
(за Стојилковиће код Врања) 

100. Владимир С. /Аустрија/ – 10 € 
101. Давид К. /Аустрија/ – 5 € 

(Тројка из блока Грац) 
102. Жељко Ј. /Аустрија/ – 4 € 

(за Републику Српску) 
103. Тамара П. /Аустрија/ – 10 € 

(Тројка из блока Грац) 
104. Данијел Ш. /Швајцарска/ – 10 CHF 
105. Драгана К /Швајцарска/ – 100 CHF 
106. Михаел А. /Швајцарска/ – 10 CHF 
107. Зоран З. /Швајцарска/ – 5 CHF 
108. Тијана Ј. /Швајцарска/ – 5 CHF 
109. Ивица Р. /Швајцарска/ – 25 CHF 
110. Мирослава А.Ф. /Швајцарска/ – 5 CHF 
111. Владимир П. /Швајцарска/ – 5 CHF 
112. Милена О. /Швајцарска/ – 5 CHF 
113. Данијел М. /Швајцарска/ – 5 CHF 
114. Мирослав В. /Швајцарска/ – 10 CHF 
115. Тамара М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
116. Анита М. /Швајцарска/ – 200 CHF 
117. Николић О. /Швајцарска/ – 45 CHF 
118. Љубо М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
119. Мирко Ј.Х. /Швајцарска/ – 10 CHF 
120. Александар Г. /Швајцарска/ – 10 CHF 
121. Дејан М. /Немачка/ – 5 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
122. Вања М. /Немачка/ – 10 € 
123. Младен Ј. /Немачка/ – 10 € 
124. Мира Д. /Немачка/ – 20 € 

(за Косово и Метохију) 

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

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

127. Татјана Б. /Немачка/ – 20 € 
128. Александар П. /Немачка/ – 10 € 
129. Марјана Ж.И. /Немачка/ – 20 € 
130. Миле К. /Немачка/ – 30 € 
131. ДЈ Миву /Немачка/ – 10 € 
132. Драган Ј. /Немачка/ – 10 € 
133. Никола О. 99 /Немачка/ – 15 € 
134. Александар Ж. /Немачка/ – 10 € 
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135. Јелена К. /Немачка/ – 25 € 
136. Милош Л. /Немачка/ – 10 € 
137. Александар П. /Немачка/ – 20 € 
138. Zvezdan Đukić /Немачка/ – 100 € 

(Тројка из блока Нирнберг) 
139. Јованче, Куманово /Немачка/ – 100 € 
140. Борис и Десанка В. /Немачка/ – 30 € 
141. Миросанда В. /Немачка/ – 5 € 
142. Љиљана Ц. /Шведска/ – 200 SEK 
143. Милица М.Х. /Шведска/ – 50 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
144. Немања К. /Шведска/ – 100 SEK 
145. Ранко Ђ. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
146. Сања П. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
147. Станислава Н. /Шведска/ – 100 SEK 
148. Милена В. /Шведска/ – 500 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
149. Милош Ш. /Шведска/ – 100 SEK 
150. Драгана Г. /Шведска/ – 100 SEK 
151. Владо Ј. /Шведска/ – 100 SEK 
152. Олга П. /Шведска/ – 100 SEK 
153. Александар П. /Шведска/ – 20 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
154. Славиша С. /Шведска/ – 100 SEK 
155. Larissa M. /Шведска/ – 300 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
156. Сандра У. /Шведска/ – 1.000 SEK 
157. Ненад М. /Шведска/ – 100 SEK 
158. Никола А. /Шведска/ – 100 SEK 
159. Криста М. /Шведска/ – 200 SEK 
160. Снежа С. /Шведска/ – 100 SEK 
161. Драган М. /Шведска/ – 100 SEK 
162. Зорица В. /Шведска/ – 100 SEK 
163. Момчило Д. /Шведска/ – 200 SEK 
164. Смиља Н. /Шведска/ – 100 SEK 
165. Сузана Ђ. /Шведска/ – 200 SEK 
166. Agame B. /Шведска/ – 100 SEK 
167. Тамара Џ. /Шведска/ – 100 SEK 
168. Срђан Л. /Шведска/ – 100 SEK 
169. Стево П. /Шведска/ – 100 SEK 
170. Сузана К. /Шведска/ – 100 SEK 
171. Зоран М. /Шведска/ – 200 SEK 

172. Јелена К. /Шведска/ – 100 SEK 
(за Тодоровиће код Медвеђе) 

173. Александар П. /Шведска/ – 200 SEK 
(за Тодоровиће код Медвеђе) 

174. Младен С. /Шведска/ – 250 SEK 
175. Ђорђе П. /Шведска/ – 100 SEK 
176. Милан О. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
177. Љиљана Т. /Шведска/ – 100 SEK 
178. Тихомир Т. /Шведска/ – 100 SEK 
179. Бранко М. /Шведска/ – 100 SEK 
180. Здравко К. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
181. Станислава Н. /Шведска/ – 100 SEK 
182. Оливера П. /Шведска/ – 200 SEK 
183. Наташа М. /Шведска/ – 100 SEK 
184. Игор С. /Шведска/ – 50 SEK 
185. Јелена М. /Шведска/ – 200 SEK 
186. Милан Д. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
187. Милан /Шведска/ – 1.000 SEK 
188. Ана /Шведска/ – 200 SEK 
189. Дејан В. /Шведска/ – 100 SEK 
190. Никола В. /Шведска/ – 100 SEK 
191. Предраг Н. /Шведска/ – 100 SEK 
192. Кристина и Јово /Шведска/ – 150 SEK 
193. Мирослав Н. /Шведска/ – 500 SEK 
194. Дејан Бељић /Канада/ – $ 25 CAD 
195. Далибор Карабатак /Канада/ – $ 50 CAD 

196. Породица Стојаковић 
/Канада/ – $ 500 CAD 
(за Тодоровиће код Медвеђе) 

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

198. Визионар /Канада/ – $ 50 CAD 

199. Мирјана и Дејан Ракић 
/Канада/ – $ 120 CAD 

200. Марта Стојановић /Канада/ – $ 35 CAD 
201. Сандра Васковић /Канада/ – $ 30 CAD 
202. Јованка Галић /Канада/ – $ 15 CAD 
203. Снежана Цеха /Канада/ – $ 60 CAD 

(за  Станишићe из Милића) 
204. Иво В. /Канада/ – $ 120 CAD 
205. Весна Васић /Канада/ – $ 50 CAD 
206. Жарко Долас /Канада/ – $ 5 CAD 
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207. Брајан Станојевић /Канада/ – $ 30 CAD 
208. Срђан Ђуричић /Канада/ – $ 20 CAD 
209. iSerbApparel.com /САД/ – $ 10 
210. White City Logistics /САД/ – $ 50 
211. Ненад М. /Аустралија/ – $ 25 
212. Михајло С. /САД/ – $ 20 
213. Марко Г. /САД/ – $ 25 
214. Зоран З. /САД/ – $ 15 
215. Лазар М. /САД/ – $ 30 
216. Радоман /САД/ – $ 15 
217. Срђан Г. /САД/ – $ 15 
218. Даринка Ђ. /САД/ – $ 20 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
219. Жељка Б. /САД/ – $ 25 
220. Биљана Б. /САД/ – $ 15 
221. Анонимно /САД/ – $ 30 
222. Иван Р. /САД/ – $ 25 
223. Тихомир Б. /САД/ – $ 100 
224. Joan J. /САД/ – $ 50 
225. Г.Т. /САД/ – $ 50 

226. Српски рикша возачи Чикаго 
/САД/ – $ 2.080 
(за Косово и Метохију) 

227. Дружење из блока у Српској кући 
пива 2 /Србија/ – 31.450 дин. 
(Тројка из блока) 

228. Пикадо из блока у Банатском Новом 
Селу /Србија/ – 13.420 дин. 
(Тројка из блока) 

229. Караоке из блока у Новом Саду 
/Србија/ – 15.500 дин. 
(Тројка из блока) 

230. Пикадо из блока у Футогу 
/Србија/ – 27.860 дин. 
(Тројка из блока) 

231. Анонимно /Србија/ – 4.000 € 
(за породицу Бећирај из М. Пожаревца) 

232. Драгана Р. /Србија/ – 5.000 дин. 
233. Зоран Г. /Србија/ – 5.000 дин. 
234. Александар К. /Србија/ – 5.000 дин. 
235. Имре К. /Србија/ – 2.000 дин. 
236. Дејан Х. /Србија/ – 1.000 дин. 
237. Породица Рашула /Србија/ – 1.000 дин. 

(за раст и развој СЗС организације) 
238. Бојан С. /Србија/ – 1.000 дин. 

239. Борис И. /Србија/ – 1.000 дин. 
240. Горан Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
241. Александар Ј. /Србија/ – 1.000 дин. 
242. Саша М. /Србија/ – 500 дин. 
243. Александар А. /Србија/ – 500 дин. 

(за Косово и Метохију) 
244. Никола С. /Србија/ – 400 дин. 
245. Слободан Б. /Србија/ – 6.200 дин. 
246. Александрa П. /Србија/ – 3.000 дин. 
247. Небојша С. /Србија/ – 2.500 дин. 
248. Сергеј Ц. /Србија/ – 2.000 дин. 
249. Ђађа Бонито /Србија/ – 1.000 дин. 

(Тројка из блока) 
250. Александар Д. /Р. Српска/ – 10 КМ 
251. Ведрана М. /Р. Српска/ – 20 КМ 
252. Милан Јелић /Р. Српска/ – 27 КМ 

(Тројка из блока Теслић) 
253. Стефан С. /Р. Српска/ – 5 КМ 
254. Анонимно /Аустрија/ – 10 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
255. Анонимно /Аустрија/ – 10 € 

(за Драгићевиће из Руме) 
256. Д. Томић /В. Британија/ – 50 € 
257. Милија М. /Русија/ – 100 € 
258. Анонимно /Немачка/ – 10 € 
259. Анонимно /Француска/ – 10 € 
260. Породица Нинковић /Аустралија/ – 50 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
261. Анонимно /Аустрија/ – 10 € 
262. Милош Т. /Србија/ – 10 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
263. Тања М. /Аустрија/ – 30 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
264. Марта и Дамир Ђ. /Француска/ – 1.000 € 
265. Никола Б. /Србија/ – 50 € 
266. Александра П. – 10 € 
267. Никола Г. /Србија/ – 100 € 
268. Бојан С. /Аустрија/ – 10 € 
269. Натали М. /Русија/ – 20 € 
270. Јелена Б. /Аустрија/ – 10 € 

(Тројка из блока Грац) 
271. Тара Г. /Аустрија/ – 10 € 

(Тројка из блока Грац) 
272. Стефан Н. /Аустрија/ – 50 € 
273. Катарина Никола /Аустрија/ – 10 € 
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274. Зорица С. /Аустрија/ – 10 € 

275. Од једне САМОсвесне жене 
угроженим људима /Холандија/ – 20 € 
(за Ристиће на Косову и Метохији) 

276. Момчило С. /Аустрија/ – 20 € 
(Тројка из блока Грац) 

277. Славиша С. /Аустрија/ – 10 € 
278. Jean J.B. /Швајцарска/ – 10 CHF 
279. Никола Т. /Швајцарска/ – 50 CHF 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
280. Јована Ђ. /Швајцарска/ – 20 CHF 
281. Анонимно /Немачка/ – 100 € 
282. Анонимно /Немачка/ – 30 € 

(за Гавриловиће са Пала) 
283. Анонимно /Немачка/ – 30 € 

(за Стојилковиће код Врања) 
284. Анонимно /Немачка/ – 30 € 

(за Лукиће из Бањалуке) 
285. Александар Л. /Немачка/ – 75 € 
286. Светлана И. /Немачка/ – 20 € 
287. Славиша П. /Немачка/ – 30 € 
288. Стефанија С. /Немачка/ – 50 € 

(за  Станишићe из Милића) 
289. Цвијо П. /Шведска/ – 100 SEK 
290. Зоран П. /Шведска/ – 50 SEK 
291. Ђорђе П. /Шведска/ – 100 SEK 

292. Ангелина и Дaнило Рачић 
/Канада/ – $ 50 CAD 

293. Вучић М. /САД/ – $ 15 
294. Славиша К. /САД/ – $ 25 
295. Тања Ј. /САД/ – $ 25 
296. Марија З. /САД/ – $ 5 
297. Зоран С. /САД/ – $ 25 
298. Ивана Р. /Србија/ – 500 дин. 
299. Анка В. /Србија/ – 500 дин. 
300. Ненад М. /Србија/ – 1.000 дин. 
301. Немања Ђ. /Србија/ – 3.000 дин. 
302. Пицерија Рустика /Србија/ – 4.800 дин. 
303. Мирослав П. /Србија/ – 5.000 дин. 

304. Телеком-ПОШАЉИ СМС НА 7763 
/Србија/ – 97.100 дин. 

305. Милан К. /Србија/ – 422.000 дин. 
306. Катарина Х.В. /Србија/ – 200 дин. 
307. Михајло Ш. /Србија/ – 300 дин. 

308. Катарина М. /Србија/ – 1.000 дин. 
(за Величковиће код Медвеђе) 

309. Ана Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
310. Мирјана П. /Србија/ – 1.000 дин. 
311. Стево М. /Србија/ – 1.000 дин. 
312. Јелена П. /Србија/ – 1.000 дин. 
313. Петар Т. /Србија/ – 1.500 дин. 
314. Павле К. /Србија/ – 2.000 дин. 
315. Јована и Марко Д. /Србија/ – 4.000 дин. 
316. Андрија Р. /Србија/ – 5.000 дин. 
317. Момир П. /Србија/ – 5.000 дин. 
318. Аман плус /Србија/ – 10.380 дин. 
319. Mikulas L. /Словачка/ – 17 € 
320. Ненад Д. /Аустрија/ – 25 € 
321. Брза храна 63 /Црна Гора/ – 560 € 
322. Ненад Ф. /Р. Српска/ – 40 КМ 
323. Анонинно /Шведска/ – 10 € 
324. Анонимно /Аустралија/ – 10 € 
325. Горан П. /Немачка/ – 10 € 
326. Горан П. /Аустрија/-  10 € 
327. Позови 0901 300 201 /Аустрија/ – 8,8 € 
328. Александар Ђ. /Швајцарска/ – 10 CHF 
329. Мирјана и Ранко С. /Немачка/ – 30 € 
330. Драган Аћимовић /Канада/-  $ 20 CAD 
331. Бреза /САД/ – $ 50 
332. D&D International Importers /САД/ – $ 25 
333. Дејан Д. /САД/ – $ 50 
334. Анонимно /САД/ – $ 33 

335. Роштиљ код Марета 1 
/Србија/ – 5.080 дин. + $ 20 

336. Роштиљ код Марета 2 
/Србија/ – 7.590 дин. 

337. Good food Vračar /Србија/ – 12.300 дин. 

338. Дружење из блока у Српској кући пива 
/Србија/ – 29.180 дин. 
(Тројка из блока) 

339. ТЦ Авив Парк Звездара 
/Србија/ – 35.530 дин. + 20 € 

340. Немања О. /Србија/ – 811 CZK 
341. Бранка К. /Р. Српска/ – 10 КМ 
342. Миле Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ 
343. Журка из блока у Бијељини 

/Р. Српска/ – 665 КМ 
(Тројка из блока) 

344. Анонимно /Србија/ – 30 € 
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345. Анонимно /Р. Српска/ – 14 € 
346. Анонимно /Црна Гора/ – 10 € 

(за Косово и Метохију) 
347. Андре С. /Немачка/ – 100 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
348. Игор Г. /УАЕ/ – 50 € 

(за Републику Српску) 
349. Брат за Брата /Русија/ – 10 € 

(за Косово и Метохију) 
350. Анонимно /Р. Срспска/ – 50 € 
351. Дејан М. /Шведска/ – 30 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
352. Анонимно /Холандија/ – 30 € 
353. Ана С. /Шпанија/ – 30 € 
354. Владимир Ђ. /Немачка/ – 10 € 
355. Анонимно /Белгија/ – 20 € 
356. Митар М. /Србија/ – 2 € 
357. Иво В. /Канада/ – 20 € 
358. Предраг К. /Аустрија/ – 25 € 

(за Којовиће из Сјенице) 
359. Елена К.И. – 10 € 
360. Милан Л. /Аустрија/ – 2 € 
361. Иван П. /Немачка/ – 30 € 
362. Аљоша К. /Р. Српска/ – 15 € 
363. Анонимно /Норвешка/ – 50 € 
364. Христоф Р. /Немачка/ – 5 € 
365. Синиша А. /Аустралија/ – 20 € 
366. Оливера Ј. /Аустрија/ – 20 € 

367. Од једне САМОсвесне жене 
угроженим људима /Холандија/ – 20 € 
(Тројка из блока) 

368. Бранко и Даница /Аустрија/ – 30 € 
(за Милутиновиће код Алибунара) 

369. Живана М. /Швајцарска/ – 20 CHF 
370. М.К. /Швајцарска/ – 50 CHF 
371. Анонимно /Швајцарска/ – 100 CHF 
372. Стефан В. /Немачка/ – 10 € 
373. Стефан С. /Немачка/ – 20 € 
374. Cafe As /Немачка/ – 150 € 

(Тројка из блока Нирнберг) 

375. Фолклоријада КУД Младост Нирнберг 
/Немачка/ – 220 € 

376. Сања Р. /Немачка/ – 10 € 
377. Срђан Е. /Немачка/ – 53 € 
378. Душан С. /Шведска/ – 200 SEK 

379. Ивица П. /Шведска/ – 200 SEK 
380. Ивана Ж. /Шведска/ – 150 SEK 
381. Драгана Д. /Шведска/ – 100 SEK 
382. Игор С. /Шведска/ – 50 SEK 
383. Ања К. /Шведска/ – 100 SEK 
384. Анонимно /Шведска/ – 100 SEK 
385. Бранислав А. /Шведска/ – 50 SEK 
386. Мирјана М. /Шведска/ – 100 SEK 
387. Немања П. /Шведска/ – 100 SEK 
388. Косана С. /Шведска/ – 100 SEK 
389. Ђорђо С. /Шведска/ – 150 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
390. Горица М. /Шведска/ – 50 SEK 
391. Горан Т. /Шведска/ – 100 SEK 
392. Снежана Е. /Шведска/ – 100 SEK 
393. Радмила Живковић /Канада/ – $ 25 CAD 
394. Младен Латиновић /Канада/ – $ 35 CAD 
395. Породица Луковић /САД/ – $ 2.000 
396. Јелица С. /САД/ – $ 10 
397. Срђан И. /САД/ – $ 100 
398. Милан З. /САД/ – $ 25 
399. Весна К. /САД/ – $ 25 
400. AmazonSmile Found /САД/ – $ 42,83 

401. Пикадо из блока у Ариљу 
/Србија/ – 53.160 дин. 
(Тројка из блока) 

402. Dancing bar Hogar /Србија/ – 8.000 дин. 
(Караоке из блока у Новом Саду) 

403. Кафић Gilardino /Србија/ – 5.900 дин. 
404. Неђо Т. /Србија/ – 5.000 дин. 
405. Никола Љ. /Србија/ – 5.000 дин. 

406. Атлетски клуб Ес Атлетикс 
/Србија/ – 2.500 дин. 

407. Војислав С. /Србија/ – 2.000 дин. 
408. Марко М. /Србија/ – 2.000 дин. 
409. Теодора Ј. /Србија/ – 2.000 дин. 
410. Милан Б. /Србија/ – 1.500 дин. 
411. Уна Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
412. Милена А. /Србија/ – 1.000 дин. 
413. Никола М. /Србија/ – 250 дин. 
414. Анонимно /Србија/ – 6.000 дин. 
415. Славица К.Ј. /Србија/ – 2.000 дин. 
416. Марко П. /Србија/ – 1.700 дин. 
417. Весна Ћ. /Србија/ – 1.200 дин. 
418. Ведран Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
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419. Милан К. /Србија/ – 1.000 дин. 
420. Предраг Г. /Србија/ – 500 дин. 
421. Милош С. /Србија/ – 200 дин. 
422. Никола Б. /Србија/ – 200 дин. 
423. Андрија М. /Србија/ – 200 дин. 
424. Mozzart, хуманитарни тикет Марко 

Драгосављевић /Србија/ – 87.200 дин. 
425. My Dream Beograd /Србија/ – 80.000 дин. 
426. Јелена Д. /Србија/ – 6.000 дин. 
427. Брза храна Цицибело 2 

/Србија/ – 6.000 дин. 
428. Наталија П. /Србија/ – 6.000 дин. 
429. Данило П. /Србија/ – 3.500 дин. 
430. Недељко Б. /Србија/ – 3.000 дин. 
431. Стефан  П. /Србија/ – 2.500 дин. 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
432. Снежана М. /Србија/ – 2.000 дин. 
433. Ненад Н. /Србија/ – 1.500 дин. 
434. Марко Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
435. Саша Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
436. Милена С. /Србија/ – 1.000 дин. 
437. Александар Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
438. Љубомир С. /Србија/ – 1.000 дин. 
439. Марина К. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Милутиновиће код Алибунара) 
440. Кафе бар Центар /Србија/ – 2.500 дин. 
441. Апотека Јања /Србија/ – 6.800 дин. 
442. Пекара Ранд-м /Србија/ – 5.450 дин. 

443. Пашанац 1 брза храна 
/Србија/ – 4.900 дин. 

444. Ина Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
445. Горан М. /Србија/ – 600 дин. 
446. Милан Б. /Србија/ – 10 € 
447. Александар И. /Канада/ – $ 20 
448. Жељко Маринковић /Р. Српска/ – 100 КМ 

(Тројка из блока Брчко) 
449. Слађан Маргетић /Р. Српска/ – 100 КМ 

(Тројка из блока Брчко) 

450. Фризерски салон Младен 
/Р. Српска/ – 290 КМ 
(Тројка из блока Теслић) 

451. Игор Г. /Р. Српска/ – 30 КМ 
(за Ристиће на Косову и Метохији) 

452. Милош Теодосић /Р. Српска/ – 400 КМ 

453. Журка из блока у Источном Сарајеву 
/Р. Српска/ – 848,75 КМ 
(Тројка из блока) 

454. Зоран Ф. /Француска/ – 6 € 
455. Јелена И. /Србија/ – 15 € 
456. Анонимно /Аустрија/ – 20 € 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
457. Daniel Z. /Чешка Република/ – 10 € 
458. Анонимно /Шведска/ – 50 € 

(за породицу Богдан код Беле Цркве) 
459. Анонимно /Р. Српска/ – 5 € 

(за Републику Српску) 
460. Анонимно /Р. Српска/ – 5 € 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
461. Наташа М. /Немачка/ – 10 € 
462. Милош С. /САД/ – 10 € 
463. Милован М. /Аустралија/ – 10 € 
464. Марко А. /Србија/ – 5 € 
465. Анонимно /В. Британија/ – 30 € 
466. Анонимно /Србија/ – 40 € 
467. Породица Стојић /Аустралија/ – 25 € 
468. Спасоје С. /Аустрија/ – 10 € 
469. Дуња М. /Немачка/ – 20 € 
470. Пражанин /Аустрија/ – 10 € 
471. Остоја Т. /Аустрија/ – 10 € 
472. Кертић Л. и М. /Швајцарска/ – 20 CHF 
473. Божица М. /Швајцарска/ – 5 CHF 
474. Милован 99 /Швајцарска/ – 10 CHF 
475. Драган М. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
476. Биљана Ц. /Шведска/ – 100 SEK 
477. Владимир С. /Шведска/ – 200 SEK 
478. Милош Ђ. /Шведска/ – 200 SEK 
479. Александар Ц. /Шведска/ – 50 SEK 
480. Милан В. /САД/ – $ 30 
481. Борислав Г. /САД/ – $ 25 
482. Хелена У. /Канада/ – $ 15 
483. Владимир В. /САД/ – $ 15 
484. Vozi Inc. /САД/ – $ 200 
485. Александар П. /САД/ – $ 500 
486. Срђан К. /САД/ – $ 25 
487. Ранко М. /САД/ – $ 50 
488. Матеја и Филип С. /САД/ – $ 15 
489. Анонимно /САД/ – $ 25 
490. Жарко П. /САД/ – $ 70 

Списак СЗС 
донатора 



 
 
 

Месечни извештај за новембар 2019.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 81 

 

491. Nellie B. /САД/ – $ 50 
492. Јелена Н. /САД/ – $ 20 
493. Славица С. /САД/ – $ 25 
494. Данијел П. /САД/ – $ 25 
495. Милан Д. /САД/ – $ 25 
496. Фудбалска утакмица из блока у Ваљеву 

/Србија/ – 31.320 дин. + 120 € 
(Тројка из блока) 

497. Никола Реновица /Србија/ – 100 € 
(за Косово и Метохију) 

498. Милош Л. /Србија/ – 750 € 

499. Good food Zeleni Venac 
/Србија/ – 2.260 дин. 

500. Сувенир шоп /Србија/ – 20.000 дин. + 5 € 

501. VIP Mobile – ПОШАЉИ СМС НА 7763 
/Србија/ – 157.000 дин. 

502. Душан К. /Србија/ – 50.000 дин. 
503. Срдан В. /Србија/ – 18.000 дин. 
504. Милан Т. /Србија/ – 10.000 дин. 
505. Јована и Марко Д. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за Дедиће из Гусиња) 
506. Славко Ђ. /Србија/ – 2.000 дин. 
507. Александра Ц. /Србија/ – 1.600 дин. 

(за Косово и Метохију) 
508. Никола К. /Србија/ – 1.500 дин. 
509. Јована Ч. /Србија/ – 1.000 дин. 
510. Драган Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
511. Марко Ј. /Србија/ – 1.000 дин. 
512. Арсеније К. /Србија/ – 1.000 дин. 
513. Александар А. /Србија/ – 500 дин. 
514. Александар И. /Канада/ – 20 € 
515. Срђан Т. /Катар/ – 50 € 
516. Зборник Аманет 2 /Р. Српска/ – 5 КМ 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
517. Зборник Аманет 2 /Р. Српска/ – 5 КМ 

(за раст и развој СЗС организације) 
518. Горан С. /Р. Српска/ – 20 КМ 

(за Косово и Метохију) 

519. МТел – ПОЗОВИ 17763  
/Р. Српска/ – 2352,22 КМ 

520. БХ Телеком – ПОЗОВИ 17763 
/Р. Српска/ – 40 КМ 

521. Журка из блока у Бањалуци 
/Р. Српска/ – 507,70 КМ 
(Тројка из блока) 

522. Анонимно /Немачка/ – 100 € 
523. Ненад Т. /Аустрија/ – 15 € 

(за породицу Богдан код Беле Цркве) 
524. Милена К. /Србија/ – 50 € 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
525. Милена К. /Србија/ – 50 € 

(за породицу Богдан код Беле Цркве) 
526. Милена К. /Србија/ – 50 € 
527. Милена К. /Србија/ – 50 € 

(за Драгићевиће из Руме) 
528. Милена К. /Србија/ – 50 € 

(за Миниће из Бијелог Поља) 
529. Милена К. /Србија/ – 50 € 

(за Стојилковиће код Врања) 
530. Милена К. /Србија/ – 50 € 

(за Стојилковиће код Врања) 
531. Милена К. /Србија/ – 50 € 

(за Филиповиће код Оџака) 
532. Биљана Ш. /УАЕ/ – 50 € 

(за Косово и Метохију) 
533. Страхиња П. /Србија/ – 15 € 

(за Косово и Метохију) 
534. Лазар Г. /Луксембург/ – 100 € 
535. Александра и Бранко Б./Словенија/-10 € 
536. Анонимно /САД/ – 20 € 
537. Били Питон /Шпанија/ – 50 € 
538. Тијана М. /САД/ – 10 € 
539. Радован А. /Немачка/ – 10 € 
540. Банијац  /Исланд/ – 20 € 
541. Младен Р. /Аустрија/ – 20 € 
542. Бојана С. /Аустрија/ – 15 € 
543. Б.С. /Аустрија/ – 40 € 
544. Бела из блока у Грацу /Аустрија/ – 140 € 

(Тројка из блока) 
545. Драган К . /Аустрија/ – 10 € 
546. Дражен П. /Аустрија/ – 30 € 

(Тројка из блока Грац) 
547. Сузана Г. /Аустрија/ – 50 € 

(за породицу Богдан код Беле Цркве) 
548. Петер Л. /Пољска/ – 30 € 
549. Драган З. /Немачка/ – 10 € 
550. Синиша С. /Немачка/ – 20 € 
551. Марко Ј. /Немачка/ – 50 € 
552. Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ – 20 € 
553. Дејан Д. /Немачка/ – 10 € 
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554. Дејан и Салвица Б. /Немачка/ – 15 € 
555. Пошаљи SZS на 81190/Немачка/ – 524,49 € 
556. Александар Р. /Шведска/ – 1.000 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
557. Александар Б. /Шведска/ – 200 SEK 
558. Весна Р. /Шведска/ – 30 SEK 
559. Никола Л. /Шведска/ – 200 SEK 
560. Љиљана И. /Шведска/ – 100 SEK 
561. Анонимно /Шведска/ – 200 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
562. Милојка М. /Шведска/ – 100 SEK 
563. Андријана В.К. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
564. Игор Б. /Шведска/ – 100 SEK 
565. Немања О. /Шведска/ – 200 SEK 
566. Роберт Ћ. /Норвешка/ – 250 NOK 
567. Саша М. /Норвешка/ – 200 NOK 
568. Марина П. /Норвешка/ – 50 NOK 
569. Анонимно /Норвешка/ – 1.000 NOK 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
570. Јован Б. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
571. Бранислав С. /Норвешка/ – 250 NOK 
572. Драгана Н. /Норвешка/ – 200 NOK 
573. Далибор Ђ. /Норвешка/ – 100 NOK 
574. Драган П. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
575. Здравко Ж. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
576. Горан М. /Норвешка/ – 200 NOK 
577. Александра Лара Ј. /Норвешка/ – 100 NOK 
578. Јована Б. /Норвешка/ – 50 NOK 
579. Александар Ђ. /Норвешка/ – 200 NOK 
580. Золтан М. /Норвешка/ – 300 NOK 
581. Бранислав И. /Норвешка/ – 300 NOK 
582. Никола Д. /Норвешка/ – 201 NOK 
583. Саша М. /Норвешка/ – 200 NOK 
584. Бојан Р. /Норвешка/ – 300 NOK 
585. Лилиана Божић /Канада/ – $ 50 CAD 
586. Тања и Раде Рајевац /Канада/ – $ 50 CAD 

(In Time For Bozic 2020) 
587. Милош Богдановић /Канада/ – $ 40 CAD 
588. Марина Пешевић /Канада/ – $ 20 CAD 

(за породицу Богдан код Беле Цркве) 
589. Милош Богдановић /Канада/ – $ 20 CAD 

590. Марија Глишић /Канада/ – $ 50 CAD 
591. Миљан Делић /Канада/ – $ 200 CAD 
592. Вељко Нешковић /Канада/ – $ 100 CAD 
593. Бојан Јокић /Канада/ – $ 50 CAD 
594. Лола Говедарица /Канада/ – $ 50 CAD 
595. Данијела Шкондрић /Канада/ – $ 20 CAD 
596. Драган Вујић /Канада/ – $ 35 CAD 
597. Матеја Б. /САД/ – $ 200 
598. Protecta El. Services /Аустралија/ – $ 15 
599. Александар Д. /САД/ – $ 50 
600. Vuyas /САД/ – $ 15 
601. Драгомир С. /Канада/ – $ 50 
602. Божидар К. /САД/ – $ 100 
603. Младен С. /САД/ – $ 20 
604. Владимир М. /САД/ – $ 25 
605. Александар Ж.  /Србија/ – 1.000 дин. 
606. Жељко Н. /Србија/ – 1.000 дин. 
607. Милица Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
608. Бојана Б. /Србија/ – 1.500 дин. 
609. Јасмина Р. /Србија/ – 3.000 дин. 
610. Недељко Д. /Србија/ – 5.000 дин. 
611. Апотека Јања /Србија/ – 5.000 дин. 
612. Маријана В. /Србија/ – 5.000 дин. 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
613. Јован Б. /Србија/ – 5.000 дин. 
614. Ђ.Т. /Србија/ – 50.000 дин. 
615. Милена К. /Србија/ – 70.320 дин. 
616. Маја К. /Србија/ – 1.000 дин. 
617. Небојша Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
618. Драган Н. /Србија/ – 1.300 дин. 
619. Никола В. /Србија/ – 2.000 дин. 

(Тројка из блока) 
620. Драгана М.Л. /Србија/ – 5.000 дин. 
621. Пекара Код Жике /Србија/ – 7.920 дин. 
622. Зоран С. /Србија/ – 16.000 дин. 

623. Теленор-ПОШАЉИ СМС НА 7763 
/Србија/ – 115.302 дин. 

624. Љубомир С. /Србија/ – 1.000 дин. 
625. Бојана В. /Србија/ – 1.000 дин. 
626. Немања М. /Србија/ – 1.000 дин. 
627. Породица Станојевић/Србија/ – 1.000 дин. 

(за Дедиће из Гусиња) 
628. Марија Т. Л. /Србија/ – 2.000 дин. 
629. Ален Н. /Словенија/ – 30 € 
630. Марко Б. /Црна Гора/ – 10 € 
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631. Марко Р. /Р. Српска/ – 10 КМ 
(за раст и развој СЗС организације) 

632. Манастир Клисина /Р. Српска/ – 500,25 
КМ 
(Тројка из блока Приједор) 

633. Анонимно /Канада/ – 30 € 
(за породицу Богдан код Беле Цркве) 

634. Мирољуб М. /Аустралија/ – 10 € 
(за Републику Српску) 

635. Анонимно /Немачка/ – 100 € 
636. Анонимно /Луксембург/ – 50 € 
637. Анонимно /В. Британија/ – 70 € 
638. Миланка С. /Француска/ – 100 € 
639. Милица Ј. – 10 € 
640. Милан С. /Аустрија/ – 40 € 
641. Balkan Ethno /Р. Српска/ – 10 € 
642. Александар С. /Данска/ – 50 € 
643. Ненад Л. /Аустрија/ – 10 € 
644. Вања П. /Србија/ – 20 € 
645. Марко Т. /ЈАР/ – 50 € 

646. Палачинке из блока у Љубљани 
/Словенија/ – 1.342,60 € 
(Тројка из блока) 

647. Дарко С. /Аустрија/ – 30 € 
648. Тања С. /Аустрија/ – 10 € 
649. Јован С. /Немачка/-  40 € 
650. Милош Ж. /Швајцарска/ – 20 CHF 
651. Јовица Р. /Швајцарска/ – 400 CHF 
652. Vanessa G. /Швајцарска/ – 20 CHF 

653. Пикадо из блока у Луцерну, Кaфић City 
/Швајцарска/ – 600 CHF 
(Тројка из блока) 

654. Жељка Д. /Немачка/ – 5 € 
655. Милош Богдановић /Канада/ – $ 20 CAD 
656. Diane Clark /Канада/ – $ 20 CAD 

(In Time For Bozic 2020) 
657. Marilyn & Nick Tintor /Канада/ – $ 300 

CAD 
(In Time For Bozic 2020) 

658. Sirius XM Canada Inc. /Канада/ – $ 200 
CAD 
(In Time For Bozic 2020) 

659. Жељко Ристић/Канада/ – $ 40 CAD 

660. Смиља и Стево Чукило 
/Канада/ – $ 100 CAD 
(In Time For Bozic 2020) 

661. Лидија Боројевић /Канада/ – $ 20 CAD 
662. Милан Миличић /Канада/ – $ 20 CAD 
663. Младен Јокановић /Канада/ – $ 30 CAD 
664. Amjad Farah /Канада/ – $ 40 CAD 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
665. Саша Радић /Канада/ – $ 200 CAD 
666. Саша Радић /Канада/ – $ 20 CAD 
667. Милован М. /САД/ – $ 90 CAD 
668. UKOGF Foundation /САД/ – $ 2.055,57 
669. Бранислав Ш. /Србија/ – 5.000 дин. 
670. Александар К. /Србија/ – 3.000 дин. 
671. Невена М. /Србија/ – 2.700 дин. 
672. Војин М. /Србија/ – 1.200 дин. 
673. Борислав Т. /Србија/ – 1.000 дин. 
674. Радислав М. /Србија/ – 1.000 дин. 
675. Анонимно /Р. Српска/ – 10 КМ 
676. Слободан Тривић /Србија/ – 100 КМ 

(Тројка из блока Козарска Дубица) 
677. Стефан Т. /Србија/ – 30 € 
678. Анонимно /Србија/ – 500 € 

(за Стојилковиће код Врања) 
679. Љубиша С. /Р. Српска/ – 10 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
680. Анонимно /Румунија/ – 50 € 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
681. Анонимно /Румунија/ – 10 € 

(за Црну Гору) 
682. Анонимно /Румунија/ – 10 € 

(за раст и развој СЗС организације) 
683. Анонимно /Румунија/ – 10 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
684. Анонимно /Румунија/ – 10 € 

(за Крајину) 
685. Анонимно /Румунија/ – 10 € 

(за Драгићевиће из Руме) 
686. Велемир Д. /Р. Српска/ – 10 € 
687. Небојша В. /В. Британија/ – 10 € 
688. Анонимно /Малта/ – 10 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
689. Анонимно /Малта/ – 10 € 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
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690. Анонимно /Малта/ – 10 € 
(за породицу Богдан код Беле Цркве) 

691. Анонимно /Малта/ – 10 € 
(за Драгићевиће из Руме) 

692. Анонимно /Малта/ – 10 € 
(за Миниће из Бијелог Поља) 

693. Анонимно /Малта/ – 10 € 
(за Стојилковиће код Врања) 

694. Анонимно /Белгија/ – 15 € 
695. Златко К. /Аустралија/ – 50 € 
696. Душан П. /Србија/ – 55 € 
697. Анонимно /Словенија/ – 40 € 
698. Милорад Ј. – 100 € 
699. Милош Н. /Аустралија/ – 100 € 
700. Владан К. /Аустрија/ – 10 € 
701. Оливер К. /Данска/ – 10 € 
702. Бојан Т. /САД/ – 50 € 
703. Предраг Ћ. /Немачка/ – 5 € 
704. Хари К. – 10 € 
705. Филип С. /Немачка/ – 10 € 
706. Петар М. /Данска/ – 40 € 
707. Вања П. /Србија/ – 30 € 
708. Лука М. /Аустрија/ – 25 € 
709. Ђорђе С. /Аустрија/ – 50 € 
710. Живко Ђ. /Швајцарска/ – 20 CHF 
711. Стане И. /Швајцарска/ – 20 CHF 
712. Стеван П. /Немачка/-  60 € 
713. Hosfss /Шведска/ – 100 SEK 
714. Јасминка К. /Шведска/ – 100 SEK 
715. Биљана П. /Шведска/ – 200 SEK 
716. Оливера М. /Шведска/ – 200 SEK 

717. Canadian Online Giving 
/Канада/ – $1.108,92 CAD 

718. Ангелина и Данило Рачић 
/Канада/ – $ 50 CAD 
(слава породице Лукић) 

719. Александар Џомба /Канада/ – $ 25 CAD 
720. Силвана Дракулић /Канада/ – $ 20 CAD 

721. Олга и Катарина Лукић 
/Канада/ – $ 50 CAD 

722. Олга и Џон Лукић /Канада/ – $ 25 CAD 
723. PayPal Giving Fund /САД/ – $ 37,18 
724. Никола М. /САД/ – $ 25 
725. Никола О. /САД/ – $ 15 
726. Алекс Ж. /САД/ – $ 200 

727. Саша С. /САД/ – $ 30 
728. Срђан М. /САД/ – $ 25 
729. Бојан Ј. /САД/ – $ 25 
730. Александар Ђ. /САД/ – $ 100 

(за Косово и Метохију) 
731. Марија З. /САД/ – $ 5 
732. Пицерија Кухињица /Србија/ – 8.100 дин. 
733. Андреја Ж. /Србија/ – 5.000 дин. 
734. Мирослав П. /Србија/ – 5.000 дин. 
735. Петар Р. /Србија/ – 2.500 дин. 
736. Милош К. /Србија/ – 2.000 дин. 
737. Милош П. /Србија/ – 1.000 дин. 
738. Катарина Х.В. /Србија/ – 200 дин. 
739. Теленор-ПОШАЉИ СМС НА 7763 

/Србија/ – 106.870 дин. 
740. Агенција Крупа /Србија/ – 6.000 дин. 
741. Саша Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
742. Јадранка Ј. /Србија/ – 500 дин. 
743. Милан С. /Аустралија/ – 15 € 
744. Миленко Р. /Р. Српска/ – 10 КМ 
745. Анонимно /Р. Српска/ – 20 КМ 
746. Данило К. /Р. Српска/ – 30 КМ 

747. Биоскоп из блока Котор Варош 
/Р. Српска/ – 78 КМ 
(Тројка из блока) 

748. Пикадо из блока у Бањалуци 
/Р. Српска/ – 677,35 КМ 
(Тројка из блока) 

749. Палачинке из блока у Приједору 
/Р. Српска/ – 784,70 КМ 
(Тројка из блока) 

750. Анонимно /Холандија/ – 20 € 
751. Никола Р. /Србија/ – 30 € 
752. Горан Б. /Р. Српска/ – 30 € 
753. Анонимно /Немачка/ – 15 € 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
754. Жељко Г. /САД/ – 10 € 
755. Анонимно /В. Бртанија/ – 20 € 
756. Анонимно /САД/ – 50 € 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
757. Стефан А. /САД/ – 50 € 

(за Косово и Метохију) 
758. Срђан М. /САД/ – 100 € 
759. Младен Ж. /Немачка/ – 50 € 
760. Босиљка К. /Ирска/ – 50 € 
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761. Милутин Ј. /Немачка/ – 15 € 
762. Бојан Р. /САД/ – 10 € 
763. Милорад Д. /Аустрија/ – 50 € 
764. Анонимно /Холандија/ – 200 € 
765. Ненад и Наташа Д. /САД/ – 15 € 
766. Miryam R. /Израел/ – 5 € 

(за покој душе мајке Драгане Ћирић) 
767. Мирко Ђ. /Немачка/ – 10 € 
768. Avenia GmbH /Аустрија/ – 200 € 

(Тројка из блока Грац) 

769. Пикадо из блока у Грацу 
/Аустрија/ – 800 € 
(Тројка из блока) 

770. Горан С. /Немачка/ – 10 € 
771. Дарко С. /Немачка/ – 25 € 
772. Драган В. /Немачка/ – 10 € 

773. Александар и Марија М. 
/Немачка/ – 50 € 

774. Гордана и Бобан Н. /Немачка/ – 80 € 
775. Дејан С. /Немачка/ – 5 € 
776. Ненад С. /САД/ – $ 40 
777. Анкица Д. /САД/ – $ 25 
778. Нина и Максим К. /САД/ – $ 200 

(за Косово и Метохију) 
779. Драгиша С. /САД/ – $ 20 
780. Дамир У. /САД/ – $ 100 
781. Звонко И. /САД/ – $ 30 
782. Татјана П. /САД/ – $ 20 
783. Нада Р. /САД/ – $ 500 
784. Милорад Б. /САД/ – $ 50 
785. Вујадин О. /САД/ – $ 250 

786. Лазар М. – Facebook Fundraiser 
за рођендан/САД/ – $ 638 

787. Benevity Giving Platform 
/САД/ – $ 3.260,40 

788. Пикадо из блока Pub BeerWood 
/Србија/ – 18.860 дин. 
(Тројка из блока) 

789. Пикадо из блока Играоница Банка 
/Србија/ – 10.290 дин. 
(Тројка из блока) 

790. Продавница Данди /Србија/ – 8.740 дин. 
791. ТЦ Стадион /Србија/ – 61.610 дин. 
792. Александар Г. /Србија/ – 10.000 дин. 
793. Лер ауто /Србија/ – 3.000 дин. 

794. Љубомир В. /Србија/ – 1.000 дин. 
795. Милош С. /Србија/ – 300 дин. 
796. Ацо П. /Србија/ – 1.200 дин. 
797. Ненад Н. /Србија/ – 1.000 дин. 
798. Милан В. /Србија/ – 120 дин. 
799. Милош С. /Р. Српска/ – 5 КМ 
800. Миодраг П. /Р. Српска/ – 20 КМ 
801. Анонимно /Швајцарска/ – 30 € 
802. Жељка М. /Аустрија/ – 20 € 
803. Јелена М. /Канада/ – 10 € 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
804. Анонимно /Аустралија/ – 100 € 
805. Раде М. /Данска/ – 15 € 

(за Ристиће на Косову и Метохији) 
806. Данка Т. /В. Британија/ – 15 € 

(за Стевановиће на Косову и Метохији) 
807. Весна К. /Белгија/ – 50 € 
808. Анонимно /САД/ – 500 € 
809. Марко С. /Аустрија/ – 10 € 

(за Републику Српску) 
810. Бојана Д. /Аустрија/ – 10 € 
811. Бојан Ћ. /Аустрија/ – 10 € 
812. Владимир У. /УАЕ/ – 200 € 
813. Robin V.D. /Немачка/ – 30 € 
814. Чедомир Т. /Аустрија/ – 100 € 
815. Michael D. /Аустрија/ – 15 € 
816. Гордана /Аустрија/ – 20 € 
817. Далибор К. /Немачка/ – 20 € 
818. Јована М. /Немачка/ – 50 € 
819. СПЦ Минхен /Немачка/ – 205 € 

(Тројка из блока Минхен) 
820. Горан А. /Немачка/ – 35 € 

(за Косово и Метохију) 

821. Душица Ивановић и Зоран Вујановић 
/Канада/ – $ 100 CAD 

822. Весна Лукић /Канада/ – $ 250 CAD 
(In Time For Bozic 2020) 

823. А. Попадић /Канада/ – $ 60 CAD 
(In Time For Bozic 2020) 

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

825. Michael Smoljo /Канада/ – $ 5 CAD 

826. Мира и Александар Бркић 
/Канада/ – $ 50 CAD 

827. Александар Танасић /Канада/ – $ 35 CAD 
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828. Ирина Балабан /Канада/ – $ 50 CAD 
829. PayPal Giving Fund /САД/ – $ 7 
830. Анонимно /САД/ – $ 25 
831. Анонимно /САД/ – $ 5 

(за Крајину) 
832. Милорад Ш. /САД/ – $ 50 
833. Синиша и Мирјана П. /САД/ – $ 50 
834. Вељко /Словенија/ – 100 € 

(за Косово и Метохију) 
835. Gifty.rs /Србија/-  25.000 дин. 
836. Момир П. /Србија/ – 12.000 дин. 
837. Мирјана Р.С. /Србија/ – 4.000 дин. 
838. Братислав А. /Србија/ – 2.222 дин. 
839. Радмила Л. /Србија/ – 1.000 дин. 
840. Бранко Л. /Србија/ – 1.000 дин. 

841. ХТ Еронет – ПОЗОВИ 17763 
/Р. Српска/ – 273,60 КМ 

842. Индира М. /Данска/ – 10 € 
(за Ристиће на Косову и Метохији) 

843. Вук С. /Белгија/ – 25 € 
844. Никола С. /Црна Гора/ – 10 € 
845. Ивана Ј. /Канада/ – 50 € 
846. Борка Ђ. /Аустрија/ – 15 € 

(за Косово и Метохију) 
847. Милена К. /Србија/ – 30 € 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
848. Милена К. /Србија/ – 30 € 

(за Драгићевиће из Руме) 
849. Анонимно /Нови Зеланд/ – 50 € 
850. Анонимно /Норвешка/ – 50 € 
851. Анонимно /Норвешка/ – 100 € 
852. Анонимно /Аустрија/ – 30 € 
853. Милосав Б. /Србија/ – 10 € 
854. Исидора В. /Нови Зеланд/ – 40 € 
855. Дана С. – 15 € 
856. Димитрије Т. /Србија/ – 10 € 
857. Љубинка Р. /Италија/ – 15 € 
858. Од једне САМОсвесне жене 

угроженим људима /Холандија/ – 30 € 
(за Косово и Метохију) 

859. Александар Р. /Швајцарска/ – 100 CHF 
860. Дејан И. /Швајцарска/ – 10 CHF 

861. Фамилија Милићевић 
/Швајцарска/ – 20 CHF 

862. Татјана С. /Швајцарска/ – 20 CHF 

863. Александар М. /Швајцарска/ – 25 CHF 
864. Владимир Н. /Швајцарска/ – 5 CHF 
865. Огњен М. /Швајцарска/ – 20 CHF 
866. Новица В. /Швајцарска/ – 5 CHF 
867. Иван В. /Швајцарска/ – 10 CHF 
868. Стојан Ј. /Швајцарска/ – 30 CHF 
869. Породица Андрић/Швајцарска/-50 CHF 
870. Предраг А. /Швајцарска/ – 5 CHF 
871. Валентина С. /Швајцарска/ – 5 CHF 
872. Никола М. /Швајцарска/ – 30 CHF 
873. Милош Ћ. /Швајцарска/ – 10 CHF 
874. Будимир Ч. /Швајцарска/ – 15 CHF 

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

876. Габријела С. /Швајцарска/ – 30 CHF 
877. Јовица М. /Швајцарска/ – 5 CHF 
878. Весна Ђ. /Швајцарска/ – 300 CHF 
879. Филип С. /Швајцарска/ – 10 CHF 
880. Никола М. /Швајцарска/ – 20 CHF 
881. Биљана К. /Швајцарска/ – 25 CHF 
882. Жељко Т. /Швајцарска/ – 10 CHF 
883. Соња Х. /Швајцарска/ – 20 CHF 
884. Милош Ј. /Швајцарска/ – 20 CHF 
885. Остоја П. /Швајцарска/ – 5 CHF 
886. Здравка П. /Швајцарска/ – 5 CHF 
887. Даниел Ђ. /Швајцарска/ – 75 CHF 
888. Горица Ф. /Швајцарска/ – 10 CHF 
889. Јовица Р. /Швајцарска/ – 10 CHF 
890. Зорица С. /Швајцарска/ – 5 CHF 
891. Дејан Б. /Швајцарска/ – 10 CHF 
892. Дејан Н. /Швајцарска/ – 50 CHF 
893. Слађана А. /Швајцарска/ – 10 CHF 
894. Лара М. /Швајцарска/ – 20 CHF 
895. Дејан М. /Швајцарска/ – 5 CHF 
896. Данијел Ш. /Швајцарска/ – 10 CHF 
897. Данијел С. /Швајцарска/ – 10 CHF 
898. Саша и Татјана С. /Швајцарска/ – 10 CHF 
899. Милош М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
900. Protax Gmbh /Швајцарска/ – 50 CHF 
901. Дарко Л. /Швајцарска/ – 10 CHF 
902. Тамара М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
903. Дејан М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
904. Ивица Р. /Швајцарска/ – 25 CHF 
905. Мирослав И. /Швајцарска/ – 20 CHF 
906. Милка Х. /Швајцарска/ – 10 CHF 

Списак СЗС 
донатора 
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907. Далибор С. /Швајцарска/ – 30 CHF 
908. Сергеј Ч. /Швајцарска/ – 20 CHF 
909. Мара Ђ. /Швајцарска/ – 10 CHF 
910. Нада И.М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
911. Ратко Т. /Швајцарска/ – 30 CHF 
912. Мартин Х. /Швајцарска/ – 15 CHF 
913. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ – 40 CHF 
914. Дејан А. /Швајцарска/ – 80 CHF 

915. Дејан Л. и Оливера Л.М. 
/Швајцарска/ – 30 CHF 

916. Породица Деветак/Швајцарска/ – 40 CHF 
917. Душан и Вања Ђ. /Швајцарска/ – 10 CHF 
918. Братислав С. /Швајцарска/ – 5 CHF 
919. Андријана Ч. /Немачка/ – 20 € 
920. Радојка С. /Немачка/ – 10 € 
921. Младен Ј. /Немачка/ – 10 € 
922. MVM 24 Pflegedienst /Немачка/ – 300 € 

(Тројка из блока Нирнберг) 
923. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ – 200 SEK 
924. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ – 150 SEK 
925. Никола М. /Шведска/ – 100 SEK 
926. Лазар С. /Шведска/ – 300 SEK 
927. Гојко П. /Шведска/ – 100 SEK 
928. Сања К. /Шведска/ – 100 SEK 
929. Мирослав Н. /Шведска/ – 500 SEK 
930. Драган Д. /Шведска/ – 100 SEK 
931. Биљана Н. /Шведска/ – 100 SEK 
932. Горан М. /Шведска/ – 100 SEK 
933. Бојан А. /Шведска/ – 100 SEK 
934. Милош М. /Шведска/ – 150 SEK 
935. Марија М. /Шведска/ – 100 SEK 
936. Драган М. /Шведска/ – 70 SEK 
937. Милош Ј. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
938. Јована М. /Шведска/ – 100 SEK 
939. Биљана С. /Шведска/ – 100 SEK 
940. Миланко Ч. /Шведска/ – 200 SEK 
941. Јадранка С. /Шведска/ – 200 SEK 
942. Бранко М. /Шведска/ – 100 SEK 
943. Немања Г. /Шведска/ – 50 SEK 
944. Владимир Н. /Шведска/ – 100 SEK 
945. Ђорђе П. /Шведска/ – 100 SEK 
946. Велемир Д. /Шведска/ – 100 SEK 
947. Никола Л. /Шведска/ – 200 SEK 
948. Снежана С. /Шведска/ – 100 SEK 

949. Ведрана Ђ. /Шведска/ – 100 SEK 
950. Бранислав А. /Шведска/ – 50 SEK 
951. Драган П. /Шведска/ – 100 SEK 
952. Дренка Л. /Шведска/ – 100 SEK 
953. Ивица П. /Шведска/ – 200 SEK 
954. Оливера В. /Шведска/ – 100 SEK 
955. Драгана П. /Шведска/ – 100 SEK 
956. Тихана М. /Шведска/ – 100 SEK 
957. Ненад М. /Шведска/ – 100 SEK 
958. Породица Стефановић 

/Шведска/ – 100 SEK 
959. Сузана Т. Ж. /Шведска/ – 100 SEK 
960. Невена С. /Шведска/ – 100 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
961. Смиља Н. /Шведска/ – 100 SEK 
962. Ђорђо С. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
963. Биљана Ц. /Шведска/ – 100 SEK 
964. Виолета М. /Шведска/ – 200 SEK 

(за Тодоровиће код Медвеђе) 
965. Драгана Ш.Љ. /Шведска/ – 100 SEK 
966. Славољуб П. /Шведска/ – 100 SEK(за 

Тодоровиће код Медвеђе) 
967. Дејана Р. /Шведска/ – 200 SEK 
968. Тања А. /Шведска/ – 100 SEK 
969. Ервин и Милица /Шведска/ – 100 SEK(за 

Стевановиће на Косову и Метохији) 
970. Драгица М. /Шведска/ – 200 SEK 
971. Мирјана П. /Шведска/ – 200 SEK 
972. Миле С. /Шведска/ – 100 SEK 
973. Маја Б. /Шведска/ – 100 SEK 
974. СЗС Шведска /Шведска/ – 100 SEK 
975. Гордана М. /Шведска/ – 100 SEK 
976. Небојша Ј. /Шведска/ – 100 SEK 
977. Љубиша Р. /Шведска/ – 100 SEK 
978. Породица Костур /Шведска/ – 300 SEK 
979. Светлана Д. /Шведска/ – 100 SEK 
980. Милан Д. /Шведска/ – 200 SEK(за 

Тодоровиће код Медвеђе) 
981. Срби за Србе Шведска /Шведска/ – 200 

SEK 
982. Маја Ј. /Шведска/ – 500 SEK(за породицу 

Богдан код Беле Цркве) 
983. Срђан Л. /Шведска/ – 1.000 SEK 
984. Јелена Г. /Шведска/ – 100 SEK 

Списак СЗС 
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985. Владимир З. /Шведска/ – 70 SEK 
986. Кристна М. /Шведска/ – 150 SEK 
987. Тијана П. /Шведска/ – 100 SEK 
988. Тања Ђ.С. /Шведска/ – 100 SEK 
989. Светлана Ј. /Шведска/ – 100 SEK 
990. Ведрана М. /Шведска/ – 100 SEK 
991. Драгана Т. /Шведска/ – 1.000 SEK 
992. Миљан Д. /Шведска/ – 100 SEK 
993. Тања А. /Шведска/ – 100 SEK 
994. Срђан Л. /Шведска/ – 1.000 SEK 
995. Срби за Србе Шведска /Шведска/ – 200 

SEK 
996. Катарина М. /Шведска/ – 300 SEK 
997. Драгана В. /Шведска/ – 100 SEK 
998. Горица М. /Шведска/ – 50 SEK 
999. Драгана Д. /Шведска/ – 100 SEK 
1000. Никола П. /Шведска/ – 100 SEK 
1001. Мара Н. /Шведска/ – 50 SEK 
1002. Љиљана Т. /Шведска/ – 100 SEK 
1003. Јована В. /Шведска/ – 50 SEK 
1004. Божо Т. /Шведска/ – 100 SEK 
1005. Игор С. /Шведска/ – 50 SEK 
1006. Мирјана М. /Шведска/ – 100 SEK 
1007. Раде Р. /Шведска/ – 100 SEK 
1008. Драгана С. /Шведска/ – 200 SEK 
1009. Милош Богдановић /Канада/ – $ 10 CAD 
1010. Милош Богдановић /Канада/ – $ 50 CAD 
1011. Крајишко вече-Калгари /Канада/ – $ 

1.000 CAD (за Косово и Метохију) 
1012. Крајишко вече-Калгари /Канада/ – $ 

1.000 CAD (за Крајину) 
1013. Марија В. /САД/ – $ 20 
1014. Samuel P. /САД/ – $ 15 
1015. Милан Т. /САД/ – $ 50 
1016. Бранкица П. /САД/ – $ 25 
1017. Зоран М. /САД/ – $ 100 
1018. Владан В. – $ 50 
1019. Здравко Д. /САД/ – $ 50 
1020. UKOGF Foundation /САД/ – $ 1.864,50 
1021. Александар П. /Норвешка/ – 300 NOK 
1022. Срђан М. /Норвешка/ – 500 NOK(за 

породицу Богдан код Беле Цркве) 
1023. Сара П. /Норвешка/ – 100 NOK 
1024. Владан Р. /Норвешка/ – 100 NOK 
1025. Марина П. /Норвешка/ – 50 NOK 

1026. Давид М.П. /Норвешка/ – 100 NOK 
1027. Јована Б. /Норвешка/ – 50 NOK 
1028. Петар Т. /Норвешка/ – 300 NOK 
1029. Ивана С. /Норвешка/ – 500 NOK 
1030. Бојан М. /Норвешка/ – 22 NOK 
1031. Марина П. /Норвешка/ – 50 NOK 
1032. Бојан Л. /Норвешка/ – 200 NOK 

 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У НОВЕМБРУ: 72.188 € 
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Преглед новчаних токова за новембар 2019. године 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД НОК СЕК ЕУР

Почетно стање – 31.10. 8.602.084 12.624 23.231 26.952 20.270 9.697 7.973 19.628 34.578 13.548

Примљене донације 2.729.375 610 8.888 3.365 2.892 16.698 6.884 6.673 28.290 15.102

Трошкови донација 0 -2 0 -1 -12 -156 0 0 -20 -346

Донирана средства -11.292.872 -1.175 -13.412 0 0 0 0 0 0 -8.000

Тодоровић, Медвеђа - намештај, куповина куће, јавни бележник, фрижидер -2.686.587

Драгићевић, Рума - куповина куће, адвокат, јавни бележник, фрижидер -2.642.983

Савић, Косово и Метохија - изградња и опремање куће 3.део -1.020.000

Богдан, Бела Црква - покућство, грађ.материјал, пећ на чврсто гориво -614.201

Јовичић, Трестеник - санитарије за купатило, грађ.мат и радови на кући -398.212

Јовановић, Косово и Метохија - столарија,ел.материјал, опремање купатила -294.250

Помоћ Народним кухињама на Косову и Метохији - машина за суђе, судопера -277.040

Попадић, Нова Варош - покућство, санитарије, г.мат за купатило -270.133

Милић, Косово и Метохија - столарија, покућство -235.400

Максимовић, Косово и Метохија - столарија, грађ.материјал -235.400

Вучковић, Косово и Метохија - грађ.материјал за шталу -235.400

Младеновић, Косово и Метохија - столарија, мат за изолацију куће -211.860

Којић, Косово и Метохија - столарија, покућство, ограда -211.860

Ивковић, Косово и Метохија - покућство -211.860

Димић, Косово и Метохија - столарија -200.090

Трајковић, Косово и Метохија - столарија -200.090

Ристић, Косово и Метохија - изградња и опремање куће 1.део, изолација, кревет -176.550 -8.000

Крстић, Косово и Метохија - ламинат, опремање купатила -176.550

Михајловић, Косово и Метохија - столарија -176.550

Васић, Косово и Метохија - покућство, грађ.материјал са радовима -176.550

Ђорђевић, Косово и Метохија - столарија -176.550

Којовић, Сјеница - покућство -168.565

Петровић, Параћин - покућство -111.097

Бећирај, Мали Пожаревац - столарија -98.510

Мацановић, Земун - покућство -56.773

Стојилковић, Врање - материјал за купатило -29.811

Гачић, Приједор, Р.Српска - бела техника, намештај -4.735

Станишић, Милићи, Р.Српска - постељина, намештај, бела техника -4.578

Миљановић, Теслић, Р.Српска - грађ.материјал, мат. за воду и грејање, намештај -3.738

Михић, Берковић, Р.Српска - постељина, јастуци и јоргани -361

Зејак, Бијело Поље - грађевински материјал -1.175

Oперативни трошкови -1.124.894 -12 -1.761 -111 -137 -98 -937 -136 -715 -1.862

Трошкови опремања канцеларије -155.740

Заставе за потребе турнира Тројка из блока -18.000

Обилазак породица по Републици Српској -185

Оперативни трошкови пројекта Тројка из блока -180

Пехари и медаље за хуманитарне турнире пројекта Тројка из блока -46

Трошкови турнира Тројка из блока у Бечу и Грацу -614

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -12.159 -12 -37 -7 -57 -59 -90 -136 -715 -24

Трошкови плата десет запослених у Србији и два запослена у Р.Српској -568.470 -851

Обавезни намети државе на плате десет запослених у Србији и два запослена у Р.Српској -310.022 -354

Трошкови закупа канцеларија -25.000

Трошкови књиговодства -12.000 -848

Трошкови комуналија у канцеларијама -6.857 -83

Транспорт рекламног материјала у САД -10.622

Административни трошкови огранака организације -6.024 -6 -104 -21

Наканада за коришћење платформи за прикупљање донација -72

Трошкови сервера за слање електронске поште, домена и хостинга -39

Трошкови СМС сервиса -19 -60

Трошкови маркетинга -1.152

Интерни трансфери новца 2.846.929 0 0 0 -11.500 -14.000 0 0 0 0

Трансфер новца из Немачке у Србију 1.352.257 -11.500

Трансфер новца из Канаде у Србију

Трансфер новца из САД-а у Србију 1.494.672 -14.000

Трансфер новца из Канаде у Р.Српску

Крајње стање – 30.11. 1.760.623 12.046 16.947 30.205 11.513 12.141 13.920 26.165 62.133 18.442  

 

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

 
 

Број примљених донација из света (више од 5 донација) 
 

ДРЖАВА 
БРОЈ 

ДОНАЦИЈА 

Србија  237 

Шведска 181 

Сједињене Америчке Државе  104 

Швајцарска  95 

Немачка 87 

Канада 70 

Аустрија  61 

Република Српска 49 

Норвешка  34 

Аустралија 18 

Холандија 12 

Словенија  7 

Црна Гора 6 

Румунија 6 

Русија 5 

Велика Британија 5 

Белгија 5 

Данска 5 

Остале државе 45 

Финансијски 
извештај 
Финансијски 
извештај 
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Прикупљене донације у 2019. години 
 

 
 

 
Број примљених донација у 2019. години 

 

 
 
 
 

Финансијски 
извештај 
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Прикупљене донације за новембар од 2006. – 2019. године 
 

 
 

Број примљених донација за новембар 
 од 2006. – 2019. године 

 

 

Финансијски 
извештај 
Финансијски 
извештај 
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Могућности 
донирања СЗС 
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Хуманитарна организација  

СРБИ ЗА СРБЕ 
 

www.srbizasrbe.org 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 

Charity organization Serbs for Serbs 
www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE! 

„Ми знамо судбу“ – Алекса Шантић 
 

Ми знамо судбу и све што нас чека, 
Но страх нам неће заледити груди! 

Волови јарам трпе, а не људи – 
Бог је слободу дао за човјека. 

 
Снага је наша планинска ријека, 
Њу неће нигде уставити нико! 
Народ је ови умирати свико- 

У својој смрти да нађе лијека. 
 

Ми пут свој знамо, пут богочовјека, 
И силни, као планонска ријека, 

Сви ћемо поћи преко оштра кама! 


