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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Месец октобар био је веома активан за наше  
чланове. И овог месеца захваљујући многобројним 
донаторима помогнуто је неколико вишедетних 
породица на простору  Косова и Метохије,  Црне 
Горе и Републике Српске. Шутирањем тројки на ЦС 
„Олимп“ успешно је завршена сезона „Тројке из 
блока“.  Представници наших огранака у Немачкој и 
Швајцарској били су гости на добротворном 
дружењу КУД-а „Југос“ у Минхену, СКСД 
„Немњићи“ у Констанцу као и на палачинка 
дружењу у швајцарском граду Ромонт.  
 
              Након прошломесечног регистровања нашег 
огранка у Црној Гори,  наставља се са пружањем 
помоћи, па су овог пута помогнуте две породице. 
Обишли смо шесточану породицу Влаховић, из 
Подгорице, која има четворо деце а неопходно им је 
обезбедити дрва за огрев и фрижидер. У месту 
Озринић код Никшића, помогли смо једанаесточлану 
породицу Шћепановић са деветоро деце. За 
грађевински материјал за завршетак радова на 
породичној кући издвојено је 6.304€. 
            На подручију Репблике Српске, овог месеца, 
посетили смо три породице. Шесточланој породици 
Никочев из Бања Луке, која има четири девојчице, 
купили смо грађевински материјал и тример, у 
вредности од 1.063 КМ. У општини Челинац 
посетили смо седмочлану породицу Савић, са 
четворо малолетне деце и обезбедили им водоводни 
материјал, пакет хране и хигијене, као и смештај са 
исхраном у школском дому за најстаријег сина, 
укупне вредности од 1.849 КМ. Док је обављена 
информативна посета породици Давидовић, у оклини 
Приједора, која има шесторо чланова од којих је 
четворо деце.  
                 Ни овог месеца није изостала помоћ нашем 
народу на Космету. Новоотвореној болници и 
породилишту, у селу Пасјане код Гњилана, уручили 
смо вредну донацију у виду фрижидера и замрзивача 
у вредности од 54.000 дин. Породици Велић , из 
Грачанице, која броји четворо деце, купили смо два 
кревета на спрат са душецима, кухињские елементе 
са судопером и радном плочом, трпезаријски сто и 
столице. Укупна вредност помоћи износи 108.174 
дин. Велика акција завршетка изградње дома 
породице Насковић из Кусца, се приводи крају. 

Такође, започети су радови на обнови кровне 
конструкције обданишта у Ораховцу, а износ 
донације за радове и материјал износи 415.000 дин.   
             Сезона турнира „Тројка из блока“ је више 
него успешно завршена. Последњи турнир ове 
године одржан је на Звездари, где је прикупљено 
61.130 дин. Од прикупљеног новца, са претходних 
турнира, помогнуте су три породице и још једна је у 
плану. Изградња и опремање купатила породици 
Родић из Старих Лединаца успешно је завршен, а 
вредност материјала и радова износила је 323.988 
дин. У Кладову је од прикупљених 200.000 дин., 
деветочланој породици са седам ћерки, изграђено и 
опремљено купатило као и дневна соба. У Краљеву 
је, за породицу Пешић са седморо малолетне деце, 
завршен пројекат доградње и опремања купатила у 
укупној вредности од 225.821 дин. Након прве 
„Тројке“ на Палама, посетили смо  породицу 
Мандић-Ћосовић са четворо деце, код којих је 
планирана изграгдња купатила и дечије собе у 
наредној години. 
              Од наменске донације из Немачке 
обезбеђена је помоћ за породицу Поповић из 
Обреновца у виду грађевинског материјала и 
мајсторских услуга за реконструкцију крова у 
укупној вредности од 288.217 динара. 
Били смо гости на добротворним дружењима 
братских организација. На дружењу КУД-а „Југос“ 
у Минхену прикупљрно је 500€. На прослави СКСД 
„Немањићи“прикупљно је 400€. У Швајцарском 
граду Ромонт,на палачинка дружењу сакупљено је 
1.000 франака и  40€. 
 
 У јеку борбе за очување културног наслеђа 
на Косову и Метохији подједнако је битна борба за 
очување народа који из дана у дан све теже живи. 
Светиње нису светиње без људи, као што ни људи 
нису људи без светиња. Морамо наставити са 
пружањем још веће подршке како великим 
пројектима који се спроводе од стране народних 
кухиња, тако и појединачним акцијама помоћи 
породицама. Позив за учешће у нашим пројектима 
помоћи како на Косову и Метохији, тако и широм 
Балкана је увек отворен, а очекујемо да се са пуно 
речи коначно пређе и на дела. 
 
                                                          С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Представници Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ из Црне Горе посјетили су 2. октобра 
шесточлану породицу Влаховић која живи у 
подгоричком насељу Коник. Отац Радојица (48) и 
мајка Војка (45) имају четворо дјеце: Весна (12), 
Јована (11), Јелена (9) и Василије (7). Живе у 
лимено-картонској просторији као подстанари у 
двије скучене собице које плаћају 50 евра мјесечно, 
скоро без намјештаја. Родитељи имају озбиљне 
здравствене проблеме, а ђеца се хране у народној 
кухињи Митрополије Црногорско-приморске. 
 

 
 
Родитељи Радојица и Војка су радно неспособни и 
тешко болесни. Радојица је до ликвидације Градског 
саобраћајног предузећа био запослен као стражар. 
Асматичар је и нема услова за тежак физички рад. 
Влаховићи живе од социјалне помоћи у висни од 
175 евра и дарова добрих људи.  
 
Дјеца иду редовно у школу која им је даривала 
школски прибор и књиге. Дјеца су фино васпитана и 
оставили јак утисак на представнике наше 
организације.  

Градске власти Подгорице им нису помогле у 
решавању стамбеног питања, што је тренутно горуће 
питање ове породице. 
 

 
 

 

СЗС код 

Влаховића у ЦГ 



 
 
 

Месечни извештај за октобар 2015.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 5 

 

 
Породица Влаховић са представницима оргнаизације 

СРБИ ЗА СРБЕ 

 
- Да нам није Народне кухиње при Саборном 
храму Христовог васкрсења у Подгорици, не би 
знали шта да радимо. Можда би покрепали и од 
глади. Црква нам свакога дана довози пет оброка за 
нашу породицу. Од свег срца им хвала, не би знали 
шта бисмо без њих – каже нам, причајући своју 
тужну причу, Рaдојица Влаховић. 
 

 
 

 

Старином је Ровчанин кога живот очигледно није 
мазио нити пружио прилику да се снађе. Од 
оснивања Народне кухиње при Саборном храму у 
Подгорици стални су корисници оброка, којима су 
више него задовољни. Сигуран кувани оброк и хљеб 
пружа макар тренутну сигурност.  
 
Сем хране, црква породици Влаховић, као и осталим 
породицама које су угрожене, помаже и дођелом 
једнократне помоћи. Оне се периодично упућују и 
нијесу искључиво у храни. 
 

 
 

 
Дотрајали кревет, фотеља и шпорет на дрва у кући 

Влаховића 

СЗС код 

Влаховића у ЦГ 

СЗС код 

Влаховића у ЦГ 
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- Црква којој смо до неба захвални нам не даје само 
да једемо, већ повремено доносе и ођећу, обућу, 
ћебад и неке ствари за кућу, како су у прилици.  
 
Нама то пуно значи. Знамо да нијесмо сами. 
Општина нам је дала уџбенике за дјецу. Неки су 
нови, неки половни, али свакако ђеци користе и на 
томе им хвала – казао је Радојица Влаховић.  
 

 
Донација хране Народне кухиње Митрополије 

Црногорско-приморске 

 

 
Лимена барака у којој Влаховићи тренутно живе 

 
Породици Влаховић је тренутно најпотребнији нови 
стамбени простор, помоћ у отплати кирије, дрва и 
фрижидер. Организација СРБИ ЗА СРБЕ уз 
помоћ својих донатора, чланова и пријатеља 
организације покушаће се породици обезбеди дрва 
за огрев и фрижидер за хитну и ургентну помоћ. 
 
Донације за помоћ породици Влаховић се 
прикупљају у Црној Гори: 
 
Текући рачун: 510-91548-03, Црногорска 
Комерцијална банка 
 

Девизни рачун:  
IBAN ME25 5000 0000 0091 5480 3  SWIFT: 

CKBCMEPG 
 
Прималац: Хуманитарна организација Срби за 
Србе 
 
Контакт: szscrnagora@gmail.com 

  
Такође, донације за помоћ породици се могу послати 

и путем ПЛАТФОРМЕ. 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС код 

Влаховића у ЦГ 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у 
предходном периоду успјешно је помогла 
шесточлану породицу Никочев из Бања Луке у 
Републици Српској.  
 
Мирослав Никочев који је ратни војни инвалид са 
супругом Зораном живи у Зораниној породичној 
кући са четри ћерке Невена (18), Николина (17), 
Наташа (9) и Катарина (4).  
 
Породици Никочев обезбеђен је грађевински 
материјал за сређивање дјечијих соба и тример 
укупне вредности од 1.063 КМ. 
 
Једини извор финансиксих средстава је 195 КМ 
дјечијег доплатка. Најмлађа ћерка Катарина болује 
од епилепсије. Породица Никочев обратила нам се за 
помоћ у грађевинском материјалу, јер им је био 
потребан како би реноворали купатило и санирали 
остала оштећења на кући, као што су срушени 
плафини у спаваћим собама. 
Након што је одлучено помоћи, купљен је материјал 
који им је најпотребнији изолација, плочице, 
стиропор, љепило, малта, мржица.  
 
Тата Мирослав је прихватио да сам изводи радове, 
јер има искуства са грађевинским радовима. 

 
 

 
Тата Мирослав повезује делове тримера 

Код Никочева 

из Бања Луке 
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Уз куповину материјала остварена је велика жеља, 
купљен је тример којим би Мирослав могао зарадити 
за своју породицу. 
 

 
 

 
Део обезбеђеног грађевинског материјала 

Породица Никочев је изразила велику захвалност 
донаторима Хуманитарне организације Срби за 
Србе. 
 

 
Наташа помаже тати у распакивању новог 

тримера 

 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује позив свим пријатељима и донаторима 
организације да се укључе у акцију прикупљања 
средстава за помоћ овој и другим социјално 
угроженим вишедетним српским породицама. 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Код Никочева 

из Бања Луке 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у 
предходном периоду успјешно је помогла 
седмочлану породицу Савић из села Сњеготина, 
општина Челинац у Републици Српској. Најстарији 
члан породице је бака Славојка Савић, затим њен 
син Вукосав са женом Сњежаном има четворо дјеце 
Никола (16), Владан (14), Марко (12) и Младен 
(10). Породици Савић обезбеђен је водоводни 
материјал, пакет хране и хигијене, као и смештај 
са исхраном у школском дому за најстаријег сина 
укупне вредности од 1.849 КМ. 
 

 
Марко и Младен Савић 

Породица Савић живи у старој породичној кући која 
је лошем стању, има само приземни спрат са двије 
просторије, од којих је једна спаваћа соба.  
 
Од многобројних финансиских проблема ту је и 
проблем са водом, тачније породица Савић нема 
воду у кући.  
 
Воду доносе са извора који је удаљен око 600 метара 
од куће. Родитељи нису стално запослени, Вукосав 
ради у шуми за дневницу као сезонски радник, а 
мајка Сњежана се стара о дјеци заједно са баком 
Славојком која има пензију 160 КМ и то је једино 
сигурно мјесечно примање. 
 

 
Пакет најосновније хране и хигијене за породицу 

Савић 

 

 
Чланови породице Савић са пакетима основних 

животних намирница 

Помоћ за 

Савиће из РС 
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Бака се највише брине о најстаријем унуку који живи 
у школском дому и како сама каже, не зна до кад ће 
моћи овако да живе. Пензија је премала да би могли 
приуштити дјеци најосновније, тако да су затражили 
помоћ у храни, смештају за најстаријег сина у 
школски дом и око ријешавању проблема са водом. 
Пар дана након прве посјете послат је пакет са 
храном, а након тога је уплаћен смештај и храна за 
цијелу школску годину малом Николи. 
 

 
Младен Савић помаже приликом уношења 

намирница 

 
Након ове двије акције почели смо са пројектом 
довођења воде са оближњег извора са којег су иначе 
доносили воду. За почетак су купљене цијеви, док су 
у међувремену Савићи сами ископали канал у којем 
ће се пружити цијеви. 
 

 
Цијеви за воду стигле су код Савића 

Канал је ископан од извора до првог базена који је 
дужине 720 метара, а надморска разлика је 90 
метара. План је да од тог базена вода иде слободним 
падом до куће у дужини од 500 метара. 
 

 
Канал којим је планирано да вода долази до куће 

 
У току је постављање цијеви и укопавање првог 
базена, тако да са тим успјешно завршавамо пројекат 
за ову годину на жалост због недостатка новчаних 
средтава. Надамо се да ћемо што прије наставити са 
пројектом и куповином пумпе, кабла и осталог 
материјала како би могли прикључити воду и 
завршити цијелокупан пројекат помоћи седмочланој 
породици Савић. 
 
Породица Савић захвалана је на великој помоћи која 
им је пружена у предходном периоду и надају се да 
ће у скорије вријеме добити сав материјал који је 
неопходан како би коначно имали воду у свом дому. 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује позив свим пријатељима и донаторима 
организације да се укључе у акцију прикупљања 
средстава за помоћ овој и другим социјално 
угроженим вишедетним српским породицама. 

Помоћ за 

Савиће из РС 
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Спортско-хуманитарни турнир у брзом шутирању 
тројки "Тројка из блока" одржан је у Новом Саду 
23. маја, када је уз помоћ поносних спонзора и 
пријављених 157 шутера скупљено 232.710 динара 
и 100 евра. Хуманитарна организација Срби за 
Србе захваљује свима који су подржали овај турнир 
и са задовољством објављује да је пројекат 
изградње и опремања купатила породици Родић 
из Старих Лединаца успешно завршен! Чланови 
породице су родитељи Дејан и Александра са сином 
Стефаном (12) и ћеркама Леном (8) и Теодором (6). 
Укупна вредност материјала и радова износила је 
323.988 динара. 
 

 
Стање куће пре почетка радова на доградњи 

купатила 

 
Грађевински радови на новом купатилу породице 

Родић 

 

 
Садашњи изглед купатила породице Родић 

 
На најлепши начин Нови Сад је показао како брине о 
својим суграђанима! О петочланој породици Родић и 
ситуацији у којој живе писали смо пре турнира у 
Новом Саду, током турнира "Тројка из блока" 
направљена је и репортажа Радио телевизије 
Војводине. 
 
Данас, неколико месеци касније, написаћемо само 
једно –  проширили смо им кућу тако што смо 
доградили купатило, али на тај начин смо им 
проширили и видике, указали на нове шансе и 
могућности и на број људи из целог света који су ту 
за њих када је најтеже.  
 

Ново купатило 

за Родиће 
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Баш тада када је најтеже, треба да се ради највише – 
Родићи су искористили нешто преосталог материјала 
од доградње куће и купатила, скупили још понешто 
и извели реновирање кухиње преградивши је на 
пола. Од две собе колико смо затекли када смо 
упознали ову вредну и поштену породицу – сада су 
настале четири!  
 

 
 

 
Лена, Стефан и Теодора Родић у свом новом 

купатилу 

 
Нова будућност у Новом Саду! У кући Родића у 
Старим Лединцима сада је све ново! Уз помоћ 
донатора и спонзора, са пуно радова, цигли и 
блокова, родило се нешто велико, неописиво и 
невидиљиво, али опет – светло и пуно наде – 
будућност! Сви смо се окупили и пружили руку 
породици Родић и повели их у боље сутра.  

Свако је допринео на свој начин и свака је помоћ 
велика, што најбоље показује велики резултат! 
Посебно захваљујемо фирми Милинковић која је 
бесплатно превозила потребан материјал и тако 
уштедела значајна средства у овом пројекту. 
 

 
Срећна, задовољна и захвална породица Родић 

 
Када је све било завршено, посетили смо Родиће у 
њиховом дому, одакле вас све срдачно поздрављају.  
 

 
Срби за Србе са породицом Родић испред куће 

 
Као што рекоше најмлађи Родићи: ХВАЛА 
СВИМА! А ми кажемо: хвала и видимо се опет 
догодине у Новом Саду! 
 
Будите и Ви део ,,Тројке из блока”! 

Ново купатило 

за Родиће 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су током лета деветочлану породицу 
Николић из Кладова којој је намењена помоћ 
скупљена у оквиру спортско-хуманитарног пројекта 
,,Тројка из блока”. Веома успешан турнир у брзом 
шутирању тројки одржан је у граду на Дунаву 23. 
јула и са посетом од преко 1.500 људи, са 
пријављених преко 150 такмичара и скупљених 
преко 200.000 динара може се слободно рећи да је 
један од најуспешнијих ове године! Наши поносни 
спонзори нису се зауставили само на финансијским 
улагањима у мисију ,,Тројке из блока” – упознати са 
тешким стањем у којем живе Николићи одлучили су 
да помогну на сваки могући начин. А Николићима је 
свака помоћ преко потребна! Отац Зоран и мајка 
Живадинка подижу седам кћери – Зорану (16), 
Јелену (12), Марину (11), Тању (8), Раду (8), 
Милицу (3) и седмомесечну Еугенију. 
 

 
Отац Зоран са најмлађим кћеркама 

Николићи живе у изузетно тешким условима, у кући 
у којој влада влага и немаштина. Добри људи из 
Кладова одлучили су да им реновирају купатило и 
дневну собу, а како време пролази све више спонзора 
доброг срца се укључује у пројекат и помаже у 
складу са својим могућностима: неко плочице, неко 
блокове, неко прозоре… Представници спортско-
хуманитарног пројекта ,,Тројка из блока” из Кладова 
свакодневно су у контакту са Николићима и од када 
су ови дивни момци ушли први пут у кућу Николића 
ствари су већ кренуле на боље. Почели су да сређују 
њихов дом, да воде рачуна о њима, а то је нешто што 
се овој породици догађа први пут у животу. Слике 
које су затекли никога не могу оставити 
равнодушним… 
 

 
 

 
,, Веш машина” породице Николић 

 
Деца су наша будућност! Као у бајци, Николићи 
имају седам кћери, покушајмо да живот који је 
далеко од бајке учинимо лепшим, покушајмо да 
остваримо њихове скромне снове, да седам принцеза 
добију живот какав заслужују!  

СЗС у посети 

Николићима 
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Представници Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ и наши велики пријатељи из ЕХО ''Мајка 
девет Југовића'' из Грачанице уручили су у уторак 
12. октобра вредну донацију за новоотворену 
болницу и породилиште у селу Пасјане код 
Гњилана на Косову и Метохији. Донирана помоћ 
јесте фрижидер и замрзивач у вредности од 54.000 
динара за потребе чувања хране у болничкој кухињи 
која ускоро почиње са радом. 
 

 
 
Болница и породилиште у Пасјану отворено је 
почетком 2015. године, а пре месец дана званично је 
започео и њен рад са најмодернијом техником и 
опремом коју је обезбедило Министарство здравља 
Републике Србије и Канцеларија за Косово и 
Метохију. 

 
Допремање помоћи организације СРБИ ЗА СРБЕ у 

болничку кухињу 

 

 
 

 
 
Захваљујући помоћи Народних кухиња на Косову и 
Метохији која ће у почетку обезбеђивати основне 
потребштине у виду хране за болничку кухињу, 
помоћ организације СРБИ ЗА СРБЕ је свакако 
корак напред у обезбеђивању свих неопходних 
услова да се кроз болницу и породилиште у Пасјану 
убудуће рађа српска деца на Косову и Метохији. 

Помоћ болници 

у Пасјану 
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је почетком октобра шесточлану породицу Велић 
из Грачанице на Косову и Метохији. Чланови 
породице су тата Бобан и мајка Даринка са своја 
четири сина, Лазаром (12), Николом (10), Душаном 
(6) и Луком (4). Велиће смо већ једном помогли 
током лета у виду набавке веш машине и пегле. Овај 
пут обезбеђена су два кревета на спрат са 
душецима, кухињски елементи са судопером и 
радном плочом, трпезаријски сто и столице. 
Укупна вредност помоћи износи 108.174 динара. 
Велику захвалност за помоћ приликом уручења 
покућства и овај пут упућујемо драгим пријтељима 
из ЕХО "Мајка девет Југовића". 
 

 
Никола, Душан и Лука са мајком Даринком 

 
 

 
Кухиња, кревети са душецима, сто и столице за 

породицу Велић 

 

 
 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује позив свим пријатељима и донаторима 
организације да се укључе у акцију прикупљања 
средстава за помоћ овој и другим социјално 
угроженим вишедетним српским породицама.  

Помогнути 

Велићи са КиМ 
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Захваљујући донацији Српског Културног Центра 
'Никола Тесла' из немачког града Хагена, 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
спровела је наменску акцију помоћи петочланој 
породици Поповић из Обреновца која је 2014. 
године пострадала у поплавама када је њихов 
породични дом потпуно био потопљен у бујици.  
 

 
Радови на замени старог и постављању новог крова 

 

 
Настављају се радови на сређивању унутрашњости 

куће Поповића 

Поповићи су добили помоћ у виду грађевинског 
материјала и мајсторских услуга за 
реконструкцију крова у укупној вредности од 
288.217 динара што ће им омогућити даље 
сређивање унутрашњих просторија куће како би се 
до краја године уселили у свој дом. 
 

 
Потребна помоћ Поповића у реконструкцији куће 

 

 
 

 

Поповићи 

добили кров 
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Допремељен цреп за обнову крова 

 

 
 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује захвалност Српском Културном Центру 
''Никола Тесла'' из Хагена на свесрдној братској 
помоћи и бризи за породице које су пострадале у 
прошлогодишњим поплавама.  

 
Постављен нови кров на породичном дому Поповића 

 
Други део донације наших пријатеља из Немачке 
биће искоришћен за помоћ породицама које су 
пострадале у поплавама у Добоју. 
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Поповићи 

добили кров 
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Представници Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ, посетили су пред Видовдан шесточлану 
породицу Насковић из села Кусце у Косовском 
поморављу. Отац Бобан и мајка Микица имају 
четворо дечице: Данијела (7), Теодора (3) и 
близанци Александар и Александра (5 месеци). 
Мала Данијела осим што болује од дауновог 
синдрома, суочена је са још већом опасношћу. 
Непажњом лекара приликом операције очију и 
неправовременим обавештавањем родитеља о 
учињеним грешкама, угрожен је живот ове 
симпатичне девојчице. Организација СРБИ ЗА 
СРБЕ покренула је и привела крају велику акцију 
током које је прикупила помоћ за завршетак 
изградње породичног дома породице Насковић. 
 
Посета представника организације у јулу 2015. 
године: 
 

 

 
 

 
Мала Данијела и отац Бобан Насковић 

 
Радови на изградњи и опремању куће се приводе 
крају - октобар 2015. године: 
 

 
Постављен је ламинат у свим просторијама 

Код Насковића 

при крају  
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Постављају се собна врата, плочице, окречени и 

измалтерисани сви зидови 

 

 
 

 

Постављене су нове плочице и санитарије у 

купатилу 
 

 
Постављена су нова улазна  врата и урађене су 

степенице у кући 

 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

Код Насковића 

при крају  
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Завршени радови на опремању купатила 

 

 

 
 

 
Нови изглед просторије 

 
До краја октобра очекујемо да се сви радови на 
доградњи куће и опремању свих просторија приведу 
крају како би породица добила свој нови топли дом 
пред престојећу зиму, а деца добила своје собе по 
први пут. 

Код Насковића 

при крају  
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Хуманитарне организације Срби за Србе из Црне 
Горе заједно са братством манастира Острог, 
помогла је једанаесточланану породицу 
Шћепановић из Озринића код Никшића.  
 
Родитељи Михајло и Анастасија благословени су са 
деветоро деце: Василија (15), Лазар (11), Лука (9), 
Теодор (8), Стефанија (7), Магдалина (6), Никола 
(5), Ана (3) и Александра (2).  
 
Породицу Шћепановић посетили смо први пут пре 
годину дана и том приликом договорили помоћ у 
виду грађевинског материјала за завршетак радова на 
породичној кући.  
 
Укупна вредност грађевинских радова и материјала 
износила је 6.304 €. 
 

 

 
Михајло Шћепановић са својом дечицом у новој кући 

 

 
 

 

Помоћ за 

Шћепановиће 
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Породица Шћепановић уселила се у свој дом уз 
помоћ добрих људи широм света који су својим 
донацијама помогли у набавци грађевинског 
материјала за завршетак радова на кући.  
 

 
 

 
 

 

Домаћин Михајло подигао је и кредит како би својој 
породици омогућио услове да у новој кући дочекају 
предстојећу зиму. 
 

 
Завршено је степениште у кући 

 

 
Дечица породице Шћепановић испред своје куће 

 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује позив свим пријатељима и донаторима 
организације да се укључе у акцију прикупљања 
средстава за помоћ овој и другим социјално 
угроженим вишедетним српским породицама. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА  ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Помоћ за 

Шћепановиће 
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Породица Давидовић 

 
Представници Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ посјетили су још једну социјално 
угрожену породицу на подручју приједорске регије. 
Овај пут ријеч је о породици Давидовић која живи у 
селу Марини, а које се налази између Приједора и 
Новог Града, тачније удаљено 30ак киломеара од 
самог Приједора. На тежак живот ове породице 
скренули су нам пажњу монаси из братства 
манастира Клисина, а првом приликом нас и 
упознали са самом породицом. 
 
 Породицу Давидовић чине отац Далибор (36) и 
мајка Весна (27) и њихово четворо дјеце: Николина 
(8), Дејан (6), Наташа (5) и Павле (2). 
 

 

Да би се увјерили у услове у којима живи породица 
одличили смо се да их посјетимо у њиховом 
скромном дому. Наиме, породица живи у једној јако 
малој и трошној кући, али која тренутно испуњава 
услове за живот, обзиром да су највећи проблеми са 
којима смо се до сада сретали код породица које смо 
помагали, неусловна купатила и влага у кући, са чим 
Давидовићи, на сву срећу, у својој кући немају 
проблема. 
 

 
 
Давидовићи живе од нешто дјечијег доплатка који 
добијају од државе и од повремених надница које 
оствари отац породице Далибор. Од стоке посједују 
једну краву и око 50ак кокошака чиме себи 
обезбјеђују храну. Породица обрађује и нешто земље 
коју посједује, а такође обрађују и земљу каја се 
налази око њихове куће, а коју су им власници 
уступили на кориштење обзиром да живе далеко и да 
нису заинтересовани за обрађивање те земље. 
 

 

СЗС код 

Давидовића 
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Највећи проблем породици представља локација на 
којој се кућа налази, јер је кућа удаљена главног од 
пута око километар и до њега се стиже тешко 
проходним шумским путем. А како је и тај главни 
пут углавном макадам, тј. до Приједора је више од 15 
километара макадама услови за живот у њиховој 
кући су више него тешки, јер долази зима и лоше 
вријеме, а дјеца по таквом путу требају у школу. 
 

 
 
Узимајући све у обзир, а и кроз сам разговор са оцем 
породице Далибором, планирано је да се породици 
Давидовић обезбједи полован трактор. Досадашња 
искуства су нам показала да је куповина трактора 
породицама једна од најбољих инвестиција, јер не 
само да ће породица за случај предстојећих 
временских непогода моћи без проблема да се креће 
од куће и да не резикује да остане одјсечена од 
свијета, већ ће Далибор моћи да обрађује више 
земље него што чини сада, а и да додатно приходује 
за своју породицу са трактором. 
 

 

 
 
Планирана средства за ову акцију износе 8.000 
КМ или нешто више од 4.000 евра.  
 
Овом приликом још једном позивамо све пријатеље 
и донаторе наше организације да се сходно својим 
могућностима укључе у акцију прикупљања 
средстава како би омогућили још једној породици да 
стане на своје ноге и бар мало прокрчили трновити 
друм којим се крећу у неку љепшу и мање туробну 
будућност. 
 

 
 

С вером у Бога!  
 
СРБИ ЗА СРБЕ Република Српска 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

СЗС код 

Давидовића 
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Иако је сезона турнира „Тројка из блока“ званично 
завршена, чланови Хуманитарне организације 
СРБИ ЗА СРБЕ настављају своје активности у 
склопу овог спортско-хуманитарног пројекта. Због 
тога су у петак, 23. октобра представници 
организације Младен Матијашевић и Милош 
Симовић посетили деветочлану породицу Пешић 
из села Самајла код Краљева којој смо у склопу 
овогодишње „Тројке из блока“ одржане 13. 
априла у граду на Ибру успешно завршили 
пројекат доградње и опремања купатила у 
укупној вредности од 225.821 динара. 
 

 
Нови изглед купатила породице Пешић 

 
Стање купатила приликом прве посете породици 

Пешић 

 
На  Краљевачкој „Тројци“ 13. априла 
прикупљено је  91.160 динара помоћи. 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
обезбедила је преостала средства и успешно 
спровела још један пројекат помоћи социјално 
угроженим вишедетним породицама.  
 
Вредност укупних радова је 223.476 динара. 
 
 

Купатило за 

Пешиће  
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Новом купатлу највише су се радовала деца 

породице Пешић 

 

 
Нове плочице, санитарије и бела техника у новим 

купатилу породице Пешић 

 

Обзиром да смо турнир у Краљеву који је одржан на 
Васкршњи понедељак отворили најрадоснијим 
Хришћанским поздравом „Радујте се – Христос 
Воскресе“, седам месеци касније више него срећно и 
задовољно узвикујемо „Ваистину Воскресе“ јер је, 
захваљујући људима добре воље који су се одазвали 
и учествовали на турниру и захваљујући спонзору 
прве „Тројке из блока“ у Краљеву – фирми „Гала 
маркет“ , уистину васкрсла нада у бољи живот 
породице Пешић. 
 

 
Родитељи са децом испред новог купатила 

 
Нема дилеме да ћемо и наредне сезоне у Краљеву 
шутирати тројке за угрожене и то поново на 
Васкршњи понедељак. Са тим у вези позивамо још 
више људи, јавних и приватних предузећа, спортских 
клубова, представника локалне самоуправе и 
штампаних и електронских медија да свако од њих 
да допринос на свој начин - кроз учешће, донацију, 
спонзорство, репортажу и вест како би заједничким 
снагама помогли још више социјално угрожених 
вишедетних породица на подручју Краљева. 
 

 

Купатило за 

Пешиће  
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Хуманитарна организација Срби за Србе почела је 
радове на замени кровне конструкције обданишта 
"Наша радост" у Ораховцу на Косову и Метохији.  
 

 
 

 

 
 
Реновирање пропале кровне конструкције има 
велики значај за наше најмлађе, јер је ово једини 
вртић у овом делу Метохије. Тренутно у обданиште 
долази око 50 деце из Ораховца и Велике Хоче.  
 

 
 
Укупан износ донације за радове и материјал износи 
415.000 динара.   
 
Позивамо све донаторе широм света да 

РЕДОВНИМ МЕСЕЧНИМ ДОНАЦИЈАМА 
подрже овај и бројне друге пројекте Хуманитарне 
организације СРБИ ЗА СРБЕ како би преко потребна 
помоћ стигла што пре до великог броја социјално 
угрожених породица и њихове деце. 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Замена крова 

на вртићу 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
у Републици Српској посјетили су шеточлану 
породицу Мандић-Ћосовић која живи у Палама. 
Породицу чини четворо дјеце: Александар (17),  
Александра (16),  Јелена (15)  и Анђела (5). Да 
живот не мази никога говори и прича ове породице. 
Мајка Сњежана је првобитно била удата за 
Мандића, Александриног, Александровог и 
Јелениног оца  који ју је физички малтретирао и 
понижавао, те је скупила храбрости и побјегла 
спашавајући своју дјецу.  
 

 

Доселила се код свог оца који је за њу и њену дјецу 
преуредио таван куће у којој и сада живе. Неколико 
година послије, Сњежана је ступила у заједницу са 
Радинком Ћосовићем, са којим је добила кћерку 
Анђелу, а који је осталу дјецу прихватио као своју. 
 

 
 
Родитељи дјеце су незапослени, те се труде да 
надничењем и сезонским пословима брања воћа 
прехрањују своју породицу. Заједничким снагама 
боре се да преживе. Александар, заједно са својим 
очухом, цијепа дрва и ради друге физичке послове 
како би зарадио дневницу. Ипак, тежак живот не 
спрјечава Александра да буде одличан ученик, нити 
Александру и Јелену да буду добри и марљиви 
ученици. 

СЗС у посети 

на Палама  
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Хуманитарна организација Срби за Србе је први пут 
притекла у помоћ Сњежани, када је нашла уточиште 
на том тавану заједно са својом дјецом. Тада смо им 
провизорно увели воду у кућу. Касније смо им 
купили мотокултиватор да би њиме почели 
зарађивати и тако дјеци обезбједити пристојан 
живот. Међутим колико год они радили једноставно 
не могу све сами подмирити. О пожртвованости и 
несебичном труду и раду говори и чињеница да се 
породица прехрањује обрадом земљишта које се 
налази испод њихове куће и узгојем поврћа у 
пластенику који су добили од друге хуманитарне 
организације.  

Упркос великом труду и раду, породица није у 
могућности да крене у неке веће радове на кући како 
би простор у којем живе мало побољшали. Успјели 
су некако направити у доњем дијелу куће купатило 
али оно је у потпуности непрактично за употребу јер 
се у исто улази кроз отвор на плафону. 
 

 
 
Дјеца сањају о својој соби. Свјесни су да не могу 
имати једну свако за себе тако да би се задовољили 
једном заједничком да не живе сви у једној 
просторији као сада. Родитељи знају да им је 
купатило приоритет, јер су свијесни да је дјеци 
најважније одржавање хигијене а да је отвор, кроз 
који тренутно силазе у купатило, јако опасан. 
Постојеће купатило је немогуће реновирати, јер се не 
могу направити степенице које би једним дијелом 
ријешиле њихов проблем, нити се исто може рушити 
како би се саградило ново на његовом мјесту. 
 

СЗС у посети 

на Палама  
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СЗСу посети 

на Палама  
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Због наведеног, породица је укључена у пројекат 
,,Тројка из блока“, гдје су се прикупила средства за 
изградњу купатила. Како се вријеме неочекивано 
погоршало и јако рано се зазимило, нисмо у 
могућности почети радове ове године.  
 
Како морамо чекати топлије вријеме одлучили смо 
да током зиме проширимо акцију и пробамо скупити, 
уз помоћ наших донатора, средства за изградњу 
дјечије собе и тако дефинитивно ријешимо животни 
простор те вриједне породице. 
 

 
Јелена, Александра, Александар и Анђела 

 
Реализацијом пројекта ,,Тројка из блока“ у Палама 
прикупили смо довољно средстава за изградњу 
купатила и проширење плоче, чиме ћемо добити 
довољно простора за изградњу дјечије собе.  
 
Како већина Паљана ту породицу познаје као јако 
вриједну, мимо новчаних прилога на само спортско 
вече, накнадно су нам се прикључиле још неке 
приватне фирме које су дале донацију у виду 
блокова и грађе. 
 
Током зиме ћемо заједно са родитељима покушати 
што више тога прибавити тако да ће комплетна 
акција помоћи породици Мандић-Ћосовић бити 
спорведена на прољеће, чим се вријеме поправи.  
 
Надамо се да ћемо, уз помоћ људи добре воље, 
успијети остварити сан вриједне дјеце, дјеце која су 
наша будућност. 
 

 
Радинко, Анђела и Сњежана Ћосовић 

 

 
Анђела би волела да са братом и сестрама на 

прољеће добије купатило и собу 

 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује позив свим пријатељима и донаторима 
организације да се укључе у акцију прикупљања 
средстава за помоћ овој и другим социјално 
угроженим вишедетним српским породицама. 
 

 

СЗС у посети 

на Палама  
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Шутирали су и најмлађи 

 
У суботу, 17. октобра у Спортском центру Олимп 
на ГО Звездара у Београду одржана је последња 
,,Тројка из блока” у најбољој сезони до сада!  
 
Сала једног од најпознатијих спортских центара у 
земљи била је премала да прими све људе свих 
узраста који су дошли да подрже и на најлепши 
могући начин помогну своје угрожене суграђане!  
 
Хуманитарна организација Срби за Србе заједно 
са Школским кошаркашким клубом Звездара 
захваљује свима који су дошли на наш турнир, а 
посебно нашим поносним спонзорима и 
такмичарима којих је било чак 112! 
 

 
Бранко Лазић, Јовица Антонић, Драгана Контић, 

Марко Кешељ и Лука Митровић 

 

Први пут смо имали такмичење у две категорије: 
млађи од 14 година и старији од 14 година – борба за 
два пехара и шест медаља остаће упамћена по дивној 
атмосфери и веома озбиљном приступу који су 
показали питомци ШКК Звездара, као и сви остали 
заљубљеници у кошарку који прате и посећују 
турнир ,,Тројка из блока”. Кроз спорт и забаву опет 
смо направили велики корак у мисији спортско-
хуманитарног пројекта: скупљена је на Олимпу 
61.130 динара!  
 
Још једна заједничка победа је иза нас, сезона која 
нам је показала колико можемо и која је поставила 
високе стандарде које ћемо свим силама покушати да 
достигнемо и престигнемо следеће године!  
 

 
Капитен Црвене звезде Лука Митровић 

 
Научили смо много тога ове године, али оно 
најбитније је – заједно смо јачи! Јединство на 
Олимпу су показали још једном наши велики 
пријатељи, легенда светског рукомета Неђо 
Јовановић и наш славни писац Вања Булић, а право 
изненађење за младе наде српске кошарке били су 
првотимци КК Црвена звезда Лука Митровић и 
Бранко Лазић, кошаркаш Марко Кешељ, портпарол 
КК Црвена звезда Игор Вујичин и помоћник 
селектора кошаркашке репрезентације Србије Јовица 
Антонић. 
 
Турнир је нешто после 13 часова почео интонацијом 
химне Републике Србије Боже правде, а потом се 
окупљенима обратио Милош Симовић, портпарол 
Хуманитарне организације Срби за Србе.  

„Тројка “ у СЦ 

Олимп  
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Он је истакао да је ово до сада била најуспешнија 
сезона ,,Тројке из блока” на чак 25 локација у 15 
градова широм Србије и дијаспоре,  у којој је 
прикупљено око 3.5 милиона динара, уз помоћ преко 
100 спонзора и преко 2.500 шутера. Симовић је 
захвалио познатим спортистима који су дошли на 
Олимп истакавши да је лепо видети да су они, поред 
тога што су велики и добри спортисти, уједно и 
велики и добри људи. Обратила се и Драгана 
Контић, директор ШКК Звездара и председница 
Скупштине Кошаркашког савеза Београда, која је 
истакла да је мисија спорта на првом месту да код 
младих промовише и развија хуманост, људскост и 
осећај за ближњег свог, па тек онда такмичарски дух 
и позвала остале кошаркашке клубове и људе из 
света кошарке да подрже ,,Тројку из блока” која на 
најбољи могући начин промовише овај предивни 
спорт. Затим су наши познати кошаркаши имали 
част да шутирањем и званично отворе такмичарски 
део турнира. 
 

 
Велико срце: Марко Кешељ 

 
Док су се смењивали такмичари на два коша, госте 
су забављали наши пријатељи музичари, репери и 
мађионичари са лоптом. Са нама су били легенда 
српске реп сцене Шкабо, млада нада репа Uncle Džo, 
званични диск џокеј ,,Тројке из блока” Сале Л који је 
пуштао музику са великим именом музичке сцене 
Београда диск џокејом Пајом Коба33ом. За нас су 
плесале лепотице из плесног студиа Еволушн, а без 
даха је својим триковима све оставио најбољи 
европски кошаркашки фристајлер Немања Блажић 
Трики!  

Сваки турнир у најбољој сезони имао је понешто од 
магије ,,Тројке из блока”, а последњи  је имао све!  
 
Радост и узбуђење због такмичења које су осећали 
питомци ШКК Звездара пренело се на све, у сали је 
био опипљив истински дух спорта, хуманости и 
забаве! 
 

 
Заплешимо… Плесни студио Еволушн 

 

 
Запевајмо… Сале Л и Шкабо 

 
Наши поносни спонзори на последњем турниру били 
су:  
 
Велукс – 7.000 динара, Стимролер Д.О.О (Бутик КК 
Партизан) – 7.000 динара, и Студио ЛХС – 7.000 
динара. 

„Тројка “ у СЦ 

Олимп  
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Захвалност за изузетно емотиван и успешан турнир 
иде и за: ШКК Звездара, свим тренерима и директору 
Драгани Контић, СЦ Олимп, општини Звездара, 
спортском савезу општине Звездара, ОШ ,,Марија 
Бурсаћ” на техничкој подршци, спонзорима, 
донаторима, компанијама НИС, Меркур, Керамика 
Јовановић и медијским пријатељима турнира 
Студију Б, Пинк телевизији, ТВ Наша, Хепи 
телевизија, Гранд телевизија, РТС-у, радио 
Словољубве, Бум бум радиу…  
 
Велика екипа великих људи и компанија због којих 
смо поносни и због којих трајемо свих ових година! 
Наша породица је све већа и све радоснија, нема 
речи којима се може описати задовољство у 
заједници добрих људи који раде на остварењу 
великих циљева! 
 

 
Заиграјмо… Трики 

 

 

 
 
У конкуренцији 44 млађа такмичара најуспешнији су 
били победник Марко Младеновић, другопласирани 
Немања Глишић и трећепласирани Никола Настић, а 
у конкуренцији 68 старијих такмичара најуспешнији 
су били победник Никола Пејовић (21 тројка), 
другопласирани Александар Зечевић (19 тројки) и 
трећепласирани Јован Јосиповић (17 тројки).  
 

 
Финалисти… 

 

 
… и победници! 

„Тројка “ у СЦ 

Олимп  
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Честитамо најбољим шутерима, а истински победник 
је дух заједнице и доброчинства који је у пуној снази 
још једном оживео на нашем турниру! 
 
Последња страница бајке ,,Тројка из блока” исписана 
је златним словима на Олимпу! Предивна сезона је 
иза нас, велики планови пред нама! Још једном се 
захваљујемо свима који су били уз нас од првог 
турнира на Филозофском факултету до последњег на 
Звездари: спонзори, донатори и технички спонзори, 
такмичари и волонтери, гости и пријатељи, сви 
чланови наше велике породице – хвала! 
 
Будите и Ви део ,,Тројкe из блока”! 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

„Тројка “ у СЦ 

Олимп  
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СЗС Немачка и КУД „Југос“ из Минхена 

 
У суботу, 17. октобра КУД "Југос" из Минхена 
организовало је јесењу забаву са богатим програмом. 
Наступали су фолклори разних узраста, у понуди су 
била разна јела и пића, а госте је такође забављала 
певачица Јелена Броћић.  
 
Те вечери гости су били КУД "Дрина" из Аугсбурга 
и КУД "Јелек" из Минхена. Чланиови 

Хуманитарна организације Срби за Србе из 
Немачке били су на лицу места са штандом где су се 
продавале мајице и делио информативни материјал и 
годишњи извештаји.  
На овој забави скупило се укупно 500 € на којима се 
наша организација свим донаторима најтоплије 
захваљује. 
 

 

 
СЗС штанд са мајицама 

 

 
 

 

Дружење 

КУД-а „Југос“ 
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СКСД Немањићи из немачког града Констанца 
органиовало је другу прославу од њиховог оснивања. 
Наступали су фолклори разних узраста из тог 
друштва, а најмлађа играчица је имала тек 3 године.  
 
Такође је наступао црквени ансамбл "Свилен 
конац" из Фридрихсхафена. И овај пут није 
изостајао инфо-штанд Хуманитарне организације 
СРБИ ЗА СРБЕ, где су се делили годишњи 
извештаји и продавале мајице из СЗС бутика.  
 
Посебно изненађење приредила нам је госпођа 
Снежана Пиловић, која је за ову прославу 
специјално направила торту са логом наше 
организације.  
 
Те вечери скупљено је 400 € донација, на чему се 
организација најтоплије захваљује донаторима.  
 

 

 
Најмлађи играчи фолклора 

 

 
 
Такође желимо срдачно да се захвалимо 
"Немањићима" на топлој и домаћинској 
добродошлици и части. 

Прослава СКСД 

„Немањићи“ 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ из 
Швајцарске организовала је у недељу 25. октобра 
прво палачинка дружење у овој години на 
француском говорном подручју у Швајцарској, 
тачније у граду Ромонт, на којем је прикупљено 
1.000 франака и 40 € донација. На овом слатком 
дружењу окупило се нешто мање од педесет наших 
суграђана и том приликом склопила су се нова 
познаства, остварили нови контакти. Организацији 
СРБИ ЗА СРБЕ је указана велика подршка са 
циљем да се оваква лепа манифестација опет одржи 
у романском делу Швајцарске. 
 

 
 

 

 
 

 
 
Желимо да искористимо прилику да се још једном 
захвалимо свим присутнима за време које су 
одвојили да бих увеличали ово дружење. 
 
Позивамо све Србе и пријатеље нашег народа у 
Швајцарској да помогну даљи рад и прикупљање 
донација кроз организацију СРБИ ЗА СРБЕ кроз 
електронску ПЛАТФОРМУ или путем рачуна у 
Швајцарској. 
 

Деца су наша будућност! 

 Дружење у 

Швајцарској 
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ПОЗНАТИ ШАЉУ СМС НА 7763 
 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
успоставила је почетком марта 2015. године сарадњу 
са мобилним оператерима Телеком, Теленор и Вип 
о покретању хуманитарног СМС броја 7763.  
 
Довољно је послати празну поруку или са текстом по 
жељи. Цена поруке је 100 динара (без провизије 
оператера).  
 
Слањем донације на овај број, директно помажете 
деци из вишедетних српских породица широм 
Балкана. 
 

 
Познати репер Шкабо 

 

 
Кошаркашки репрезентативац Србије Марко Кешељ 

 
Новинар и писац Вања Булић 

 

 
Манекенка Ивана Кораб и фудбалер Вујадин Савић 

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

У СЕПТЕМБРУ 1.176 СМС ПОРУКА 
НА 7763 

 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
покренула је почетком марта 2015. године 
националну кампању за помоћ социјално угроженим 
породицама широм Србије у сарадњи са мобилним 
оператерима Телеком, Теленор и Вип. Путем 
хуманитарног СМС броја 7763 у току септембра 
пристигло је укупно 1.176 порука. Хуманитарна 
кампања СМС НА 7763 се наставља. Довољно је 
послати празну поруку или са текстом по жељи. 
Цена поруке је 100 динара (без провизије 
оператера). Упућујемо велику захвалност свим 
донаторима и пријатељима оргаизације који су се 
укључили у хуманитарну кампању организације 
СРБИ ЗА СРБЕ. 

Активности 

током октобра 



 
 
 

Месечни извештај за октобар 2015.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 40 

 

 

Хуманитарни 

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

БЕОГРАД 
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13 
- Бутик THE STREET, Десанке Максимовић 4 
- Клуб MOLOKINI, Париска 1а 
- Бурегџиница ЖАРКОВО, Трговачка 7а 
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63  
    (Тржни центар Видиковац) 
- Филолошки факултет, Студентски трг 3  
    (у холу факултета) 
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А  
   (Браће Јерковић)  
- Кафић РАГИНА ГЛАВА, Ратних војних  
   инвалида бб (Борча) 
- Паб ПаБрдо, Пожешка 56 (Тржни центар) 
- Фото студио Express, Пилота Михајла  
   Петровића 65 (Видиковац)  
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а 
    (Нови Београд) 
- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а  
   (Жарково) 
- Продавница СВЕТ ЗДРАВЉА, Булeвар Зорана 
    Ђинђића 44, локал 20 (Нови Београд) 
- ОШ "Драгојло Дудић", Булевар краља 
     Александра 525 (Мали Мокри Луг) 

- Слик. атеље и креативна рад. за малу и велику 
децу "Цвеће и умеће", Косанчићев венац 5/1  
- Фитнес клуб Голиат - Милана Ракића 75  
    (Звездара)  
- ТЦ Карабурма - Миријевски булевар 18б  
    (Карабурма) 
 
СУБОТИЦА 
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ 
 
ОБРЕНОВАЦ 
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119 
 

МЛАДЕНОВАЦ 
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11 
- Бутик UNIQUE STORE, Kраља Петра I 214 
- Апотека САНА, Војводе Путника 22 
- Апотека САНА, Вука Караџић 44 
- Апотека САНА, Краља Петра I 243 
 

РУМА 
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3 
 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
- Књижара MOJA KЊИГА, I српског устанка 130 

……………………………………………... 
ПАЛЕ – РЕПУБЛИКА СРПСКА 
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ, Српских ратника бб  
   (СЗС канцеларија) 
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1  
 

ГРАЦ - АУСТРИЈА 
- Српски културни центар у Грацу, Eggenberger  
    Gürtel 76, Graz 8020 

 
ЧИКАГО 
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road,  
    Chicago, Illinois  
- NADA'S DELI & BAKERY, 7316 West Lawrence  
    Avenue, Harwood Heights, Illinois 
- BALKAN BAKERY, 541 South LaGrange Road,  
    LaGrange, Illinois 
- COMPASS FUEL STATION, 8147 Joliet Road,  
    McCook, Illinois 
- ST. NIKOLA CHURCH, 4301 Prairie Ave.,  
    Brookfield, Illinois 
- LADYBUG BOOK CAFE, 4305 North Kedzie  
    Avenue, Chicago, Illinois 

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ОКТОБАР 2015. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 34 
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 10 
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 15 
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 28  
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 36 
6. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10 
7. Мирослав Б. /Аустрија/ - 20 € 
    (за породицу Окиљ из Р. Српске) 
8. Мирослав Б. /Аустрија/ - 20 € 
(за породицу Михајловић из Р. Српске) 
9. Мирослав Б. /Аустрија/ - 20 € 
    (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
10. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
11. Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
12. П. Вујић /Немачка/ - 100 € 
13. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 € 
14. Данијела Р. /Немачка/ - 10 € 
      (Пројекат за Косово и Метохију) 
15. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 € 
16. А.П.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
17. В.А.М. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF 
18. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
19. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
20. М.Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
21. Maja J. /Швајцарска/ - 20 CHF 
22. Станко П. /Канада/ - 300 € 
      (за породицу Ташић из села Станишор на КиМ) 
23. Анонимно /Немачка/ - 15 € 
      (Пројкекат за Републику Српску) 
24. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 € 
25. Миљан Д. /Шведска/ - 20 € 
26. Љубица С. /Канада/ - 70 € 
      (за породицу Ташић из села Станишор на КиМ) 
27. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 € 
28. Бојана П. /Канада/ - 25 € 
29. Филип А. /Норвешка/ - 30 € 
30. Миланка С. /Француска/ - 30 € 
31. Милан Л. /Немачка/ - 30 € 
32. Бранислав Сикимић /Немачка/ - 10 € 
33. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
34. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
35. Aна З. /Црна Гора/ - 525 € 
36. Соња Г. /Холандија/ - 20 € 
37. М. Мучибабић /Холандија/ - 25 € 
38. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
39. Немања П. /Србија/ - 6.000 дин. 

40. Породица Демировић /Аустралија/ - 50 € 
      (Пројекат за Косово и Метохију) 
41. Бранка Д. /Данска/ - 10 € 
      (Пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
42. Банијац /Исланд/ - 15 € 
43. Никола Ш. /Холандија/ - 10 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
44. Жељка В. /САД/ - 100 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
45. Радослав Р. /Аустрија/ - 5 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
46. Властимир Д. /САД/ - 50 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
47. Душица Р. /САД/ - 50 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
48. Анонимно /САД/ - 10 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
49. Анонимно /Немачка/ - 30 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
50. Анонимно /Норвешка/ - 10 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
51. Александра Ш. /САД/ - 15 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
52. Миодраг Д. /Црна Гора/ - 50 € 
      (Пројекат за Косово и Метохију) 
53. Бобан А. /Швајцарска/ - 50 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
54. Анонимно /САД/ - 15 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
55. Дарко П. /САД/ - 10 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
56. Предраг И. /Канада/ - 50 € 
      (за породицу Насковић из Гњилана) 
57. Александар П. /Холандија/ - 20 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
58. Нада К. /Италија/ - 50 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
59. Анонимно /САД/ - 30 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
60. Вујатовић фамилија /Аустралија/ - 30 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
61. Бојана В. /Израел/ - 15 € 
62. Тихомир Б. /Италија/ - 10 € 
63. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
64. Алекс М. /Аустралија/ - 100 € 
65. Милош Л. /Немачка/ - 10 € 
66. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 € 
67. Н. Корица /Немачка/ - 10 € 
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68. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
69. Зоран З. /САД/ - $ 15 
70. Radomans F. /САД/ - $ 15 
71. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25 
72. Марко С. /САД/ - $ 20 
73. Милка Б. /САД/ - $ 50 
74. Маргарета Ћ. /Канада/ - $ 30 
75. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
76. Network for good /САД/ - $ 47,63 
77. Драгана Н. /САД/ - $ 25 
78. Јадранка Г. /Србија/ - 2.000 дин. 
79. Валентина Б. /Русија/ - 50 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
80. Милош Д. /Србија/ - 150 дин. 
81. Мирослав К. /Србија/ - 300 дин. 
82. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
83. Мартин Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
84. Марија и Славиша С. /Србија/ - 2.000 дин. 
85. Владан П. /Србија/ - 2.000 дин. 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
86. Мирјана Ж. /Србија/ - 2.000 дин. 
     (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
87. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин. 
88. Бојан С. /Србија/ - 10.000 дин. 
89. Александар К. /Италија/ - 15 € 
      (за пројекат Крајина) 
90. Сава К. /Канада/ - 50 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
91. Зоран Ђ. /Белгија/ - 50 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
92. Анонимно /Немачка/ - 10 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
93. Вујица Ж. /Србија/ - 30 € 
94. Јована Ђ. /Немачка/ - 15 € 
95. Марко З. /Нови Зеланд/ - 30 € 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
96. Мирослав Л. /Швајцарска/ - 50 CHF 
97. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
98. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
99. Милан Д. /САД/ - $ 15 
100. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
101. Космајац /Немачка/ - 50 € 
102. Александра М. /Републиа Српска/ - 50 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
103. Б. /Србија/ - 10 € 
104. Драгана ВДМ-Илић /Белгија/ - 30 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 

105. www.designswww.com /САД/ - $ 15 
106. Славиша К. /САД/ - $ 25 
107. Анка В. /Србија/ - 500 дин. 
108. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
109. Милош Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
110. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
111. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
112. Наташа В. /Србија/ - 3.000 дин. 
113. Предраг К. /Србија/ - 5.000 дин. 
114. Весна Б. /Србија/ - 5.000 дин. 
115. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
116. Милица Б. /Италија/ - 15 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
117. Славиша, Славица, Милица /Немачка/ - 50 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
118. Милица К. /Канада/ - 100 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
119. Трифун Т. /Србија/ - 700 дин. 
120. Гојко С. /Србија/ - 1.000 дин. 
121. Ведран Д. /Србија/ - 2.000 дин. 
122. Милан и Драган П. /Србија/ - 3.000 дин. 
123. Биљана В. /Србија/ - 4.000 дин. 
124. Агенција Крупа /Србија/ - 12.100 дин. 
125. Милош Ј. /Немачка/ - 5 € 
126. Данијел Р. /Италија/ - 10 € 
127. Јелена Д. /Црна Гора/ - 20 € 
        (за породицу Влаховић из Подгорице) 
128. Срђан М. /Република Српска/ - 10 КМ 
129. Младен и Милица С. /САД/ - $ 15 
130. Иван А. /САД/ - $ 25 
131. Милош К. /САД/ - $ 50 
132. Даница Ј. /Србија/ - 10 € 
133. Мирослав С. /Немачка/ - 25 € 
134. Jeлена Г. /Србија/ - 300 дин. 
135. Јасмина Ђ. /Србија/ - 500 дин. 
136. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
137. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
138. Анонимно /Канада/ - 50 € 
        (за породицу Ташић из села Станишор на КиМ) 
139. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
140. Анонимно /Шпанија/ - 30 € 
        (за пројекат Крајина) 
141. С. Биљановић /Швајцарска/ - 50 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
142. Вук З. /Канада/ - 70 € 
        (за породицу Ташић из села Станишор на КиМ) 
 

Списак СЗС 

донатора 



 
 
 

Месечни извештај за октобар 2015.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 45 

 

143. Милован Ћ. /Аустралија/ - 30 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
144. Федора М. /Велика Британија/ - 30 € 
        (за пројекат Крајина) 
145. Душко Ц. /Канада/ - $ 300 CAD 
146. Стефан Голочевац - 30 € 
147. Александар Ц. /Канада/ - 20 € 
148. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
149. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
150. Иво В. /Канада/ - 20 € 
151. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
152. Владан Ж. /Холандија/ - 20 € 
153. Милосав С. /Црна Гора/ - 30 € 
        (за породицу Влаховић из Подгорице) 
154. "GM Corp." d.o.o. /Црна Гора/ - 30 € 
        (за породицу Влаховић из Подгорице) 
155. "Visula Studio" d.o.o. /Црна Гора/ - 30 € 
         (за породицу Влаховић из Подгорице) 
156. Александар П. /Република Српска/ - 10 КМ 
        (за породицу Михајловић из Р. Српске) 
157. Иван Р. /САД/ - $ 25 
158. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
159. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
160. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
161. Vellux d.o.o. /Србија/ - 7.000 дин. 
        ("Тројка из блока" - СЦ Олимп) 
162. VIP mobile - СМС 7763 /Србија/ - 19.500 дин. 
163. Ненад М. /Србија/ - 15 € 
164. Александар Д. /Белгија/ - 20 € 
        (за породицу Влаховић из Подгорице) 
165. Giuseppe B. /Италија/ - 10 € 
166. Анонимно /Русија/ - 5 € 
        (Пројекат за Косово и Метохију) 
167. Синиша Ц. /САД/ - 70 € 
        (за породицу Влаховић из Подгорице) 
168. Јелена М. /Норвешка/ - 30 € 
169. Владимир Б. /Канада/ - 30 € 
        (Пројекат за Косово и Метохију) 
170. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
171. Александар М. /САД/ - $ 15 
172. Милан З. /САД/ - $ 25 
173. Ненад Г. /САД/ - $ 50 
174. Рођендан Нине и Максима К. /САД/ - $ 50 
175. Александар С. /САД/ - $ 50 
176. Милан Д. /САД/ - $ 100 
177. Ненад Ф. /Република Српска/ - 30 КМ 
178. Стеван П. /Црна Гора/ - 30 € 
        (за породицу Влаховић из Подгорице) 

179. Јелена Д. /Србија/ - 500 дин. 
180. Мирко П. /Србија/ - 1.300 дин. 
181. Марко Б. /Србија/ - 5.000 дин. 
182. Анонимно /Република Српска/ - 3 € 
183. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
184. Роберт К. /Аустрија/ - 20 € 
185. Сњежана В. /Аустрија/ - 30 € 
186. Далибор К. /Канада/ - 50 € 
187. Саша К. /Канада/ - 255 € 
         (за породицу Ташић из села Станишор на КиМ) 
188. Весна К. /САД/ - $ 25 
189. Смиљан Н. /Аустралија/ - 130 € 
190. Марко М. /Србија/ - 30 € 
191. ЛХС студио /Србија/ - 7.000 дин. 
        ("Тројка из блока" - СЦ Олимп) 
192. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
193. Велибор М. /Србија/ - 1.500 дин. 
194. Анонимно /Аустрија/ - 30 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
195. Милош В. /Црна Гора/ - 100 € 
         (за породицу Влаховић из Подгорице) 
196. Митар П. /САД/ - $ 15 
197. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
198. Милош К. /САД/ - $ 15 
199. Златко К. /САД/ - $ 20 
200. Анонимно АТ&Т ЕGC /САД/ - $ 40 
201. Милан Д. АТ&Т ЕGC /САД/ - $ 4.20 
202. Марко П. АТ&Т ЕGC /САД/ - $ 12.72 
203. Анонимно АТ&Т ЕGC /САД/ - $ 2.12 
204. Зоран Г. АТ&Т ЕGC /САД/ - $ 28.46 
205. Драган Б. /Србија/ - 500 дин. 
206. Александар Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
207. Лазар Ж. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (за породицу Влаховић из Подгорице) 
208. Иван К. /Србија/ - 5.000 дин. 
209. Анонимно /Република Српска/ - 24 € 
210. Момо М. /Швајцарска/ - 20 € 
211. Предраг В. /Хрватска/ - 30 € 
212. Љубиша Р. /Аустралија/ - 50 € 
213. Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
214. Предраг К. /САД/ - $ 50 
215. Грађење ДОО Пале /Р. Српска/ - 100 КМ 
        ("Тројка из блока" на Палама) 
216. Руслан Б. /Русија/ - 70 € 
217. Сандра М. /Србија/ - 500 дин. 
218. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин. 
219. Биљана Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
220. Uta L. /Немачка/ - 390 € 
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221. Милан Н. /Немачка/ - 15 € 
222. Драган Н. - 30 € 
223. Татјана и Бошко Б. /Немачка/ - 50 € 
        (за породицу Влаховић из Подгорице) 
224. Ђуро В. /САД/ - 50 € 
225. Н. Корица /Немачка/ - 10 € 
226. Милош П. /Сингапур/ - 10 € 
227. Јовица А. /Србија/ - 5.000 дин. 
        ("Тројка из блока" - СЦ Олимп) 
228. Steamroller doo /Србија/ - 7.000 
        ("Тројка из блока" - СЦ Олимп) 
229. Бранислав Ж. - 30 € 
230. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
231. Драган М. /Србија/ - 100 € 
232. Милован Т. /Велика Британија/ - 15 € 
233. Ана Н. /Велика Британија/ - 50 € 
234. Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
       (за породицу Влаховић из Подгорице) 
235. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
236. Васка Т. - 10 € 
237. Игор И. /Аустралија/ - 20 € 
238. Срђан П. /САД/ - 50 € 
239. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
240. Татјана М. /САД/ - 10 € 
241. Дејан Ш. /Швајцарска/ - 100 CHF 
242. Зоран С. /САД/ - $ 20 
243. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
244. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
245. Даниел П. /САД/ - $ 25 
246. СД /САД/ - $ 100 
247. Protecta El. Services /Аустралија/ - $ 15 
248. Иван А. /САД/ - $ 25 
249. Анонимно /Канада/ - $ 100 
250. Турнир "Тројка из блока" 
         СЦ Олимп /Србија/ - 35.130 дин. 
251. Santing d.o.o. /Република Српска/ - 150 КМ 
         ("Тројка из блока" на Палама) 
252. Александар и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
253. Luca-Maurice Redmann /Немачка/ - 15 € 
254. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 € 
255. Ђорђије Б. /Србија/ - 100 € 
256. Кирил Г. /Русија/ - 7 € 
257. Марија М. /Србија/ - 500 дин. 
258. Душан Б. /Србија/ - 500 дин. 
259. Момчило М. /Србија/ - 1.000 дин. 
260. Тихана З. /Србија/ - 1.000 дин. 
261. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
262. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 

263. Ђ. Т. /Србија/ - 30.000 дин. 
264. Никола Ј. /САД/ - 100 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
265. Александар Р. /САД/ - 10 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
266. Владимир И. /Србија/ - 10 € 
267. Милан М. /Република Српска/ - 10 € 
268. Анонимно /Србија/ - 30 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
269. Анонимно /Србија/ - 15 € 
        (за породицу Насковић из Гњилана на КиМ) 
270. Владимир Л. /Србија/ - 50 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
271. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF 
272. Владимир М. /САД/ - $ 25 
273. Александар П. /Република Српска/ - 20 КМ 
        (за породицу Насковић из Гњилана на КиМ) 
274. Ана К. /Република Српска/ - 50 КМ 
275. Филип Ф. /Канада/ - 100 € 
276. Борис Д. /Немачка/ - 10 € 
277. Тамара К. /Србија/ - 20 € 
         (за породицу Насковић из Гњилана на КиМ) 
278. Горан Г. /Швајцарска/ - 50 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
279. Хум. вече у Минхену /Немачка/ - 500 € 
280. Мирко Т. /Србија/ - 500 дин. 
281. Никола Б. /Србија/ - 500 дин. 
282. Јелица В. /Србија/ - 1.000 дин. 
283. Љиљана П. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
284. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
285. Бранко Ш. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
286. Синиша С. /Србија/ - 1.800 дин. 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
287. Бојана П. /Србија/ - 6.000 дин. 
288. М. Лакић /Немачка/ 30 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
289. Горан Б. /Норвешка/ - 50 € 
290. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
291. Саша Р. /Швајцарска/ - 70 € 
292. Драган К. /Чешка/ - 10 € 
293. Угљеша Ђ. /Швајцарска/ - 20 € 
294. Анонимно /Велика Британија/ - 70 € 
295. Тања Л. и Зоран С. /Италија/ - 20 € 
        (за пројекат Крајина) 
296. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
297. Јован С. /Немачка/ - 40 € 

Списак СЗС 

донатора 
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298. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
299. Славица П. /САД/ - $ 25 
300. Никола М. /САД/ - $ 40 
301. Давид Г. /САД/ - $ 50 
302. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
303. Бојан Б. - 50 € 
304. Игор С. /Чешка/ - 10 € 
305. Немања Н. /Србија/ - 500 дин. 
306. Маја К. /Србија/ - 2.000 дин. 
307. Пекара "Код Жике" /Србија/ - 3.300 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
308. Melco-Buda doo /Србија/ - 10.000 дин. 
309. ХО Стара Рашка /Србија/ - 50.000 дин. 
       (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
310. Душан П. /Србија/ - 500 дин. 
311. Миомир и Јасмина Р. /Србија/ - 4.000 дин. 
312. Студенити Машинског факултета 
         Универзитета у Београду /Србија/ - 12.420 дин. 
313. Анонимно /Француска/ - 15 € 
314. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
315. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 50 CHF 
316. Стеван П. /Немачка/ - 35 € 
317. Мирјана Ј. /Норвешка/ - 2.000 NOK 
318. Марта С. /Канада/ - $ 25 
319. Михајло Н. /Немачка/ - 20 € 
320. Горан Ж. /Србија/ - 1.000 дин. 
321. Александдар К. /Србија/ - 2.500 дин. 
322. Aнонимно /Норвешка/ - 300 € 
323. Гојко К. /Немачка/ - 10 € 
        (пројекат за Републику Српску) 
324. Магдалена В. /САД/ - 10 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
325. Зоран и Изабела П. /Аустралија/ - 30 € 
326. Татјана и Бошко Б. /Немачка/ - 10 € 
327. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
328. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
329. Зоран П. /Аустралија/ - 30 € 
330. Анонимно /Словенија/ - 100 € + 70 дин. 
        (Пројекат за Косово и Метохију) 
331. Дијана и Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
332. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
333. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF 
334. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF 
335. Зоран М. /Шведска/ - 10 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
336. Наташа Ђ. /Велика Британија/ - 30 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
337. Биљана Б. /САД/ - $ 15 

338. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
339. Срђан М. /САД/ - $ 25 
340. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50 
341. Дејан Д. /САД/ - $ 25 
342. Марко Ј. /САД/ - $ 50 
343. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
344. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
345. Саша С. /САД/ - $ 30 
346. Марко Б. /Норвешка/ - 42 € 
347. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 200 CHF 
348. Слободан Боби В. /Србија/ - 50 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
349. Анонимно /Холандија/ - 40 € 
350. Слободан Боби В. /Канада/ - 30 € 
351. Прослава СКСД Немањићи /Немачка/ - 400 € 
352. Лука Ј. /САД/ - $ 25 
353. Срђан Л. /Шведска/ - 50 € 
354. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
355. Младен Р. /Норвешка/ - 15 € 
356. Наташа В. /Аустралија/ - 30 € 
        (за породицу Насковић из Гњилана на КиМ) 
357. Александар Б. /Норвешка/ - 50 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
358. Жељка В. /САД/ - 50 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
359. Наталија М. /Русија/ - 40 € 
360. Александар Т. /Србија/ - 500 дин. 
361. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
362. Божидар Ј. /Србија/ - 3.000 дин. 
363. Јељена Т. /Чешка/ - 10 € 
364. Лазар Г. /Велика Британија/ - 10 € 
365. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
366. Сербоси /Канада/ - $ 205 CAD 
367. Даниел С. /Немачка/ - 200 € 
368. Благоје Т. /Аустрија/ - 30 € 
369. Дејан Б. /Канада/ - 15 € 
370. Ђорђе П. /Шведска/ - 10 € 
371. Гојко К. /Немачка/ - 10 € 
372. Катарина и Саша П. /Немачка/ - 10 € 
373. Бранка К. /Република Српска/ - 10 КМ 
374. Стефанија Н. /Немачка/ - 70 € 
375. Никола Ш. /Шведска/ - 50 € 
376. Предраг М. /Аустрија/ - 26 € 
377. Јасмина Ђ. /Аустрија/ - 10 € 
        (Пројекат за Косово и Метохију) 
378. Бојан С. /Швајцарска/ - 200 CHF 
379. Jово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF 
 

Списак СЗС 

донатора 
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380. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
        (за пројекте Р. Српска и Косово и Метохија) 
381. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
382. Мирослав Л. /Швајцарска/ - 50 CHF 
383. Хум. вече у Ромонту/Швајцарска/ -  
        1.000 CHF + 40€ 
384. Валентина Н. А. /Немачка/ - 25 € 
385. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
386. Немања М. /Србија/ - 2.000 дин. 
387. Јелена Е. /Србија/ - 6.000 дин. 
388. Бранислав П. /Србија/ - 6.100 дин. 
389. Иван и Саша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
390. Моја Vanilla /Србија/ - 2.500 дин. 
391. Гордана Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
392. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 15.100 дин. 
393. Новица М. /Србија/ - 1.000 дин. 
394. Никола В. /Србија/ - 2.000 дин. 
395. Милан П. /Србија/ - 3.000 дин. 
396. Телеком - СМС 7763 /Србија/ - 78.800 дин. 
397. Славица Ј. /Немачка/ - 30 € 
398. Бранкица П. /САД/ - $ 25 
399. Александар Т. /Канада/ - $ 25 
400. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50 
401. Зоран М. /САД/ - $ 100 
402. Андреја С. /САД/ - $ 100 
 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У ОКТОБРУ: 17.236 € 
 
 

 
 

 
 
 
 

Списак СЗС 

донатора 



 
 
 

Месечни извештај за октобар 2015.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 49 

 

Преглед новчаних токова за октобар 2015. године 
 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЕУР
Почетно стање – 30.09. 27.381 0 4.318 32.159 1.463 6.693 2.199

Примљене донације 497.405 765 380 2.153 1.320 2.338 6.890
Трошкови донација 0 0 0 0 0 -64 -182
Донирана средства -1.155.264 0 -3.260 -3.500 0 0 0

Помоћ за пет породица на Косову и Метохији -597.000

Помоћ за породицу Пешић, Краљево - материјал и мајстори за купатило -109.647 -490

Помоћ за породицу Велић, Грачаница, Космет - кревети, кухиња, сто и столице -108.174

Помоћ за породицу Макренић, Борча - материјал и мајстор за купатило -104.255 -490

Помоћ за породицу Зељковић, Земун - шпорет и два кревета на спрат -82.990

Помоћ за породицу Вранић, Београд - материјал за грејање -75.436

Помоћ за болницу у Пасјану, Космет - фрижидер и замрзивач -54.000

Помоћ за породицу Сретеновић, Г.Милановац - електро материјал, превоз мајстора -14.811

Помоћ за породицу Ђорђевић, Рашка - додатни ламинат -8.951

Помоћ за породицу Милићевић, Панчево - грађевински материјал и мајстори -2.280 -3.500

Oперативни трошкови -425.197 -2 -409 -41 -414 -61 -503
Трошкови слања годишњег извештаја СЗС у Србији -39.794

Трошкови заштите жига СзС при Заводу за интелектуалну својину -36.860

Трошкови набавке сталка у склопу пројекта Тројка из блока -30.000

Трошкови организације турнира Тројка из блока у СЦ Олимп -26.010

Трошкови посете породице Вуковић у Пријепољу -8.400

Набавка мрежица за кошеве у склопу пројекта Тројка из блока -6.000

Трошкови посете породице Родић из Лединаца код Новог Сада -2.480

Трошкови посете породица Томић и Мијаиловић код Младеновца -2.000

Трошкови посете породицама у Р.Српској -100

Трошкови слања годишњих извештаја у Немачку - 2. део -363

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -1.740 -2 -33 -41 -26 -51 -51

Трошкови плата запослених -140.000 -185

Обавезни намети државе на плате запослених -85.850 -91

Трошкови закупа канцеларије у Београду -24.600

Трошкови књиговодства у Србији -8.400

Трошкови закупа магацина у Београду -6.000

Трошкови комуналија канцеларије у Београду -7.063

Наканада за коришћење Вивеум платформе -24

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a -20

Трошкови сервера за слање електронске поште -10

Оперативни трошкови организације у Немачкој -25

Годишњи трошкови одржавања домена у Аустрији -108

Трошкови маркетинга -300

Интерни трансфери новца 1.068.314 0 4.283 0 -2.200 -5.746 -3.800
Трансфер новца из Аустрије у Србију 451.943 -3.800

Трансфер новца из Немачке у Р.Српску 4.283 -2.200

Трансфер новца из САД у Србију 616.371 -5.746

Крајње стање – 31.10. 12.639 763 5.312 30.771 169 3.160 4.605

Аустрија и 
остале 

Република 
Српска

Србија
Република 

Српска
Швајцарска Немачка

САД и 
Канада

 
 

 

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  102 
Сједињене Америчке Државе 82 

Немачка 41 
Швајцарска 28 

Канада  28 
Аустрија 20 

Аустралија 14 

Република Српска 12 
Норвешка 10 
Италија 8 
Шведска  7 

Холандија 7 
Велика Британија 6 

Русија 5 

Остале државе 32 

Финансијски 

извештај 



 
 
 

Месечни извештај за октобар 2015.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 51 

 

Прикупљене донације у 2015. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2015. години 

 

 
 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације за октобар од 2006. – 2015. године 
 

 
 

Број примљених донација за октобар од 2006. – 2015. године 
 

 

Финансијски 

извештај 

Финансијски 

извештај 
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Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и 
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ 
породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове 
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света. 
 
1. Путем PayPal система: 
Европа:  szsaustrija@gmail.com 
САД:  szsamerika@gmail.com 
 

2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на 
    званичном сајту организације:  

    www.srbizasrbe.net/donacije 
 

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

4. Рачун у Србији: 
Бр. рачуна: 160-279491-71 
BancaIntesa, Београд 
Девизни: IBAN: RS35160005080002381269 
SWIFT: DBDBRSBG 
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija 
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia 
 
5. Рачун у Швајцарској: 
Swiss post, Konto: 61-335679-5, BIC: 9000 
Девизни: IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5 
SWIFT: POFICHBEXXX 
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und 
 Integration Srbi za Srbe Swiss 
 
6. Рачун у Аустрији: 
Account: 10364339 BLZ: 32000 
Девизни: IBAN: АT973200000010364339 
SWIFT: RLNWATWW 
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 

7. Рачун у Републици Српској: 
Бр. рачуна: 5688061340001652,  
Девизни: IBAN: BA395688061200002134 
SWIFT: BАLVBA22 
Customer: Srbi za Srbe, Banka Srpske,  
Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka 
  
8. Рачун у Немачкој: 
VR Bank, Konto: 2751992  BLZ: 760 606 18 
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2 
BIC: GENODEF1N02 
Customer: Serben für Serben e.v. 
 
9. Рачун  у Црној Гори: 

Бр. рачуна: 510-91548-03 
Девизни: IBAN ME25 5000 0000 0091 5480 3 
SWIFT: CKBCMEPG 
Customer: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe 
Bank: Crnogorska Komercijalna banka 
 
10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com 

Могућности 

донирања СЗС 
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Хуманитарна организација  
СРБИ ЗА СРБЕ 

 

www.srbizasrbe.org 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 

Charity organization Serbs for Serbs 
www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE! 
 

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe 
www.serbenfuerserben.org 

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

„Гњев“ – Милисав Ђурић 

 

Вену божури на Косову пољу,  

С мога дијела Босне бијели оро кличе. 

У име Бога и коме за вољу,  

Кидишу на српство, на Немањиће. 

 

Ко би да га склони, коме ли то смета? 

То што бијели орао своје гнездо брани. 

Да л из таме зрачак свјетлоспасни зрачи, 

Или ћемо заувијек остати у тами. 

 

Орао на гнијезду, а голуб у лету, 

Док пазећи на гнијездо и потомке брани. 

Бијели голуб мира који кличе свијету, 

Свој ћемо на своме , па макар и сами. 


