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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Активности у месецу септембру су биле
право затишје пред буру, тачније бујицу помоћи која
је реализована у месецу октобру. Помогнуто је чак
тридесет породица у најразличитијим крајевима
Балкана. Oсим посета породицама, издвојили би и
неколико добротворних окупљања широм Србије и
дијаспоре.
Почећемо прво од активности које су
организовали наши пријатељи широм света. У
Берлину на палачинка журци прикупљено је 1300€.
Затим се група наших земљака који су на
привременом раду у САД, на пословима вожења
рикши – уплатили 600$ за наше активности. У
Канади,је у Виндзору на добротворном окупљању
прикупљено 3.110$. У другом канадском граду
Калгарију, такође на још једном добротворномо
скупу наши земљаци су прикупили 730$.
На подручју Србије организовано је неколико
спортских дешавања. На турниру у популарним
„коцкицама“ у Лозници прикупљено је 13.000
динара. Меморијални турнир у малом фудбалу
„Такијеви дани“ сакупио је 100.000 дин. Пријатељи
из групе 357 заједно са својим пријатељима из Руске
групе Фаберже јајца, одржали су занимљиву свирку
у Земуну, где је прикупљено 48.570 дин. и 20€.
Током октобра смо успели да допремимо
помоћ за једну породицу из Барање. За породицу
Слијепчевић са двоје деце из места Јагодњак је
испоручен хидрофор са елементима за уградњу у
вредности од 500€.
Затим смо стигли и до Црне Горе, где је
помоћ прво добила самохрана мајка петоро деце из
села Сретна. За породицу Конатар наменили смо
уџбенике, школски прибор, шпорет, коке носиље и
концетрат у висини од 745€. У Црној Гори помогли
смо и породицу Милиша из Бијеле која такође има
петоро деце. За њих је стигла нешто обимнија помоћ
у вредности од 1.140€.
Следећа област где је помоћ стигла до наших
породица била је Република Српска. Овај пут нешто
скромнија помоћ је дошла до породице Радетић из
Лакташа, самохране мајке четворо деце. За њих смо
обезбедили коке носиље и једну супрасну крмачу
укупне вредности 431,50км. Друга породица коју смо
помогли овог месеца у Републици Српској, били су
Ћуповићи из Зворника. Породицу чини такође
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самохрана мајка са своје четворо деце. За потребе
бављења фризерским послом најстарије ћерке,
набавили смо неопходне машине и опрему у износу
од 2.149км. Стигли смо да обавимо и једну
информативну посету Томићима из Дубнице са троје
деце.
Након Српске селимо се на подручје уже
Србије. За Јаниће из Блаца са троје деце, испоручили
смо помоћ у вредности 138.032 дин. Недалеко од
Београда на Умци, надоградили смо и санирали
породични дом Митића са четворо деце, у вредности
од 336.755 динара. У Кладовоу смо довршили још
један велики пројекат где је у великој мери
реновиран дом Јовановић-Јанковића са деветоро
деце. Вредност завршених радова износила је
810.000 динара. Самохраном оцу Милету Јакићу који
живи са троје деце у селу недалеко од Ваљева
купљено је 10 оваца. Стигли смо да завршимо
започети пројекат и на подручју Лознице, где је
породици Миловановић са деветоро деце дограђена
кућа. Вредност овог пројекта била је 1.412.288 дин.
За још једну породицу, где самохрани родитељ
одгаја троје деце, доградили смо кућу и набавили
плакар, тросед и шпорет на дрва свеукупне
вредности 1.299.102 динара. Ову вредну помоћ
добила је породица Спасојевић из Смедеревске
Паланке. Последња породица коју смо помогли на
простору уже Србије били су Радомировићи из
Равног Тополовца са шесторо деце. За њих смо
испоручили помоћ у вредности од 212.729.
У великој јесењој акцији на КиМ, успели смо
да испоручимо помоћ за 17 породица. Вредност ове
традиционалне велике акције износила је 19.500€.
Наш највећи пројекат на подручју КиМ завршен је
успешно код породице Стојановић, из села Стража.
За њих смо изградили комплетну нову кућу.
Вредност овог пројекта износила је 23.000€.
Октобар је био месец среће и радости за
велики број малишана и њихових родитеља. Срећни
смо и ми, јер смо уложили велики труд како би
реализовали помоћ за тридесет породица и то широм
Балкана, што ће рећи да је сваког дана у месецу једна
породица добила вредну помоћ од наше
организације. Притом смо завршетком неколико
великих пројеката, засигурно променили из корена
животе тих људи и њихове деце.
С поштовањем,
Скупштина организације
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СЗС помогли
Јаниће

Хуманитарна организација Срби за Србе
завршила је акцију помоћи за породицу Јанић из
села Кашевар крај Блаца у вредности од 138.032
динара. Родитељи Горан и Виолета подижу троје
деце: Лазара (16), Милицу (13) и Стеву (6).

Након прве посете чланова организације Срби за
Србе породици Јанић, донатори и пријатељи наше
организације обебзедили су средства за потребе
набавке следеће помомоћи:
• полупрофесионалне моторне тестере Stihl
MS310 - 43.757 дин.
• три кревета са душецима за дечију собу 32.400 дин.
• шпорет на дрва МБС - 19.990 дин.
• машина за веш - 26.990 дин.
• бојлер од 80 литара - 14.895 дин.

Постављен бојлер
у купатилу

Нова веш машина олакшаће мајци Виолети
свакодневне кућне обавезе

Нови кревети са душецима
за дечију собу
Пластеник и башта коју обрађују, као и кокошке и
патке које држе, довољни су им за њихове потребе, а
50 ари под шљивама које имају, могу им бити извор
прихода и почетак напретка њихове куће, уз прави
однос и вредан рад који им не недостаје.
Нови шпорет на дрва
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СЗС помогли
Јаниће

Полупрофесионална тестера за помоћ у радовима у
шуми али и могућност за додатну зараду

Отац Горан је учествовао у три последња
отаџбинска рата које је напаћени српски народ водио
деведестих, а сада је спреман да се бори за боље
сутра за своје троје деце. Мајка Виолета је инвалид,
јер има проблем са слухом, тачније ништа не чује.
Верујемо да смо да допремљеном помоћи за Јаниће
породици обезбедили пристојне услове за живот, али
и средства за рад како би у будућности били у
могућности да самостално обезбеде све потребе за
своју децу и њихову будућност.
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СЗС првој посети породици Јанић
у априли 2017. године
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Готови радови
код Митића
Подземне воде су правиле проблеме јер су се сливале
са оближњег брда директно ка кући, и како терен
није био уопште издрениран, правиле су улегнућа и
пукотине на више места у самом темељу, што је
претило да се кућа временом уруши. Влага се брзо
ширила и претила да направи здравствене
проблеме најмлађим члановима породице, што смо
и утврдили обиласком породице у фебруару ове
године.

Крајем септембра, Хуманитарна организација
Срби за Србе успешно је завршила грађевинске
радове на санацији пукотина и дренаже терена око
куће шесточлане породице Митић из Умке код
Обреновца у вредности од 336.755 динара.
Родитељи Слободан и Јелена Митић преселили су
се из градске вреве пре 5 година у приградско насеље
Умка, где су проширли и обогатили своју породицу
са децом Даницом (6), Софијом (4), Михајлом (2),
и најмлађим Николајем (9 месеци).

Нажалост, њихова породична кућа је, након поплава
2014. године, почела да има озбиљне проблеме са
подзнемном водом и влагом.
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Да би се зауставило даље пропадање куће
породице Митић, организација Срби за Србе
ангажовала је стручне грађевинске фирме које су
утврдиле потребне мере и почеле са неопходним
хитним радовима.

Родитељи Слободан и Јелена сада могу да наставе
са свакодневним обавезама и борбом за своју децу, а
деца Даница, Софија, Михајло и Николај своје
безбрижно детињство, без страха од даљег
урушавања породичног дома.
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Помогнуто 17
породица-КиМ

Представници организације Срби за Србе посетили
су 17 породица на подручју Косовско-метохијских
енклава, којима је у претходних неколико недеља
стигла драгоцена помоћ, која је договорена у
координацији са сарадницима из Епархије Рашкопризренске.

Прва породица коју смо посетили била је од раније
позната нам породица Ивана Костића и његове
супруге Данијеле из Бостана. Породица Костић има
четворо деце, Ана (15), Анђела (13), Андрија (8) и
Ирена (5). За њих је испоручен грађевински
материјал у вредности од 2.000 € за потребе
проширивања стамбеног простора.

Укупна вредност помоћи износила је 19.500 €, а
огледала се у набавци најразличитијих ствари, од
основне беле технике и покућства, до грађевинског
материјала, стоке и пољопривредне механизације.
Средњевековна тврђава Ново Брдо подигнута је
почетком 14. века са циљем заштите богатог рудног
подручја у коме се експлатисало гвожђе, олово,
сребро и злато и које од средине 14. века (од 1349.
године кује сопствени сребрни новац) постаје
најзначајнији рудник у Србији.

Следећа помогнута породица били су Николићи из
Великог Ропотова код Косовске Каменице. У
домаћинству живе родитељи Синиша и Данијела са
синовима Савом (17), Миланом (16) и Урошем (8).
Њима је купљена једна крава у вредности од 1.500
€.

Средњевековна тврђава
Ново Брдо
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На путу ка селу Мочаре, обилазимо и Манастир
Убожац
или
Рђавац,
некадашњи
српски
православни манастир из 14. века. Ктитор је према
предању св. Јелена Дечанска. Манастирски
комплекс је делимично археолошки истражен и
конзервиран у периоду од 1963. до 1966. године, а од
1990. године се налази под заштитом Републике
Србије, као споменик културе од изузетног значаја.
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Помогнуто 17
породица-КиМ

У селу Горње Мочаре такође у близини Косовске
Каменице долазимо до породице Тасић која живи у
доста тешким условима. Родитељи Драган и
Драгана са муком одгајају четири мале девојчице
Бојану (9), Анђелу (7), Тамару (4) и најмлађу
Милицу (2).Са њима живи Драганина, заова, која је
заостала у менталном развоју и Драганова мајка.
За ову породицу смо обезбедили велику помоћ у
виду фрижидера, веш машине, бојлера, хидрофора
и материјала за довршетак купатила укупне
вредности 1.500 €.

Код Приштине у селу Угљаре помогли смо
породицу Живковић Љубише. Он са супругом
Горданом има чак деветоро деце - Владимира (31),
Ненада (30), Немању (27), Александра (26),
Стефана (21), Дејана (20), Кристину (16), Јовану
(14) и Страхињу (11). Овој многочланој породици
купљен је матерјал за купатило (лепак и плочице),
санитарије и један шпорет на дрва. Целокупна
помоћ износила је 1.000 €.
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Посету настављамо код породице Перић у Пасјану
код Гњилана. Затичемо још једну младу породицу,
али и врло тешку ситуацију. Родитељи Зоран и
Биљана одгајају у новоизграђеној, али малој кући
чак седморо деце: Јовану (8), Михајла (7), Милицу
(5), Лазара (3), близанце Ленку и Луку (2) и тек
рођену Даницу (2 месеца).
За њих смо обезбедили заиста велику и конкретну
помоћ коју без сумње ови симпатични малишани и
заслужују.

Испоручен је шпорет, фрижидер, замрзивач, веш
машина, орман, два кревета на спрат, сто и шест
столица укупне вредности 1.500 €.
Недалеко одатле у селу Понеш посећујемо породицу
Сретена и Марице Зубић. Зубићи имају четворо
деце Александра (16), Лазара (13), Лидију (12) и
Александру (10).
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Помогнуто 17
породица-КиМ
Ђурићима је испоручена помоћ у вредности од 800
€ и то један шпорет на дрва, електрични шпорет,
колица за бебу и нешто хране и гардеробе за децу.

Такође у вредности од 1.500 € за њих је обезбеђена
термо изолација, три кревета, фрижидер и веш
машина.
Породицу Савић - самохрана мајка Елида одгаја
ћерку Теодору (19) и сина Александра (13). Њима је
обезбеђен замрзивач у вредности од 300 €.

На подручју Грачанице прво у Новом Бадовцу
посећујемо породице Ђурић и Савић. Ђурић Горан
и Сања имају троје деце Марину (6), Василија (4) и
Теодору (9 месеци).
У Грачаници посетили смо Јосифовиће. Породица
Славише и Јелене тренутно живи у поткровљу
породичне куће у доста малом и скученом простору.
Они имају четворо деце Илију (9), Андрију (6),
Наталију (4) и Павла (2).
Одмах на плацу куће где тренутно живе, почели су
одавно са изградњом нове породичне куће у коју
би се ова шесточлана породица преместила. За ту
намену убрзавања завршетка изградње куће, наша
породица обезбедила је столарију у вредности од
1.500 €.

Месечни извештај за октобар 2017.
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Помогнуто 17
породица-КиМ

Обиласке испоручене помоћи даље смо наставили на
подручју Метохије. Чак пет породица из Велике
Хоче добило је помоћ овај пут. Први на списку су
били Накалемићи. Родитељи Живорад и Лела
имају три ћерке Милену (26), Милицу (21) и Ану
(18). За потребе замене крова и проширења
животног простора обезбеђене су летве и цреп у
вредности од 1.000 €.

На крају у Великој Хочи обилазимо две породице
Маниташевића. Прво смо у домаћинству код
Ивана и Драгане Маниташевић испоручили цреп
за кућу у вредности од 1.500 €. Он имају сина
Ђорђа (22), а са њима још у домаћинству живи
Иванов брат са супругом која болује од канцера и
њихова два сина.
У кући поред живи Зоран Маниташевић са
супругом Снежаном и ћеркама Бојаном (28),
Драганом (23) и Светиславом (19).
Недалеко од њих посећујемо и породицу Ђуричић.
Родитељи Златко и Ана имају синчића Јована (6).
За њих смо обезбедили плуг у вредности од 500 €.
Треће домаћинство у Великој Хочи за које је
испоручена помоћ, била је породица самохраног
оца Душана Гогића. Он већ дуже време сам одгаја
синове Златка (25) и Недељка (19), као и ћерку
Виолету (25) која живи такође са њима са својим
сином Божидаром (5). Гогићима је обезбеђен
шпорет на дрва, као и три кауча укупне вредности
800 €.

Месечни извештај за октобар 2017.
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Помогнуто 17
породица-КиМ
За потребе преуређења и адаптације животног
простора, обезбеђен је ригипс и пратећи потрошни
материјал у вредности од 1.000 €.

Нисмо заборавили ни овај пут страдални
Гораждевац. Поново је помоћ стигла до породице
Кастратовић. Родитељима Петру и Милици и
њиховој дечици Радмили (4) и Милићу (2)
олакшали смо мало живот и улепшали детињство
куповином три телета у вредности од 1.000 €.

Како би овом младом брачном пару омогућили
квалитетније услове живота, обезбеђен је материјал
за уређење купатила у виду набавке санитарија,
као и великог резервоара за воду. Вредност ове
испоручене помоћи била је 1.000 €.

За другу породицу из Гораждевца испоручена је
нова фреза са пратећим прикључцима, у износу
од 1.000 €.Ову помоћ добили су Доганџићи,
родитељи Славиша и Слободанка. Од укупно
четворо деце у кући са њима живи само син Стефан
(22).
Једина породица која је добила помоћ, а која се
налази северно од Ибра у селу Дрена код
Лепосавића била је породица Ненада Даничића.
Он са супругом Александром има ћеркицу Дуњу (1)
и врло брзо очекују принову.

Месечни извештај за октобар 2017.

За реализацију ове акције, као и увек дугујемо
неизмерну захвалност нашим пријатељима који
су нам и више од тога, братству манастира Високи
Дечани и добротворној организацији Мајка девет
Југовића, који су и поднели највећи терет у још
једној од многобројних малих битака које водимо
свакодневно сви заједно за очување и опстанак
српског живља на Косову и Метохији. Средства за
помоћ породицама обезбеђена су на хуманитарном
турниру Тројка из блока, који је одржан 3. јуна у
Чикагу. Такође, захвалност упућујемо и српској
заједници из Берлина која је 24. септембра одржала
донаторско вече у циљу прикупљања средстава за
помоћ социјално угроженим породицама на Косову и
Метохији.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ за
Милише из ЦГ

Волонтери Хуманитарне орхганизације Срби за
Србе из Црне Горе обишли су крајем јула
породицу Милиша из мјеста Бијела, у општини
Херцег Нови. Породицу чине отац Драгослав, мајка
Ранка и дјеца: Марко (18), Матеј (13), Мила (11),
близанци Лана (8), Лука (8) који болује од
церебралне парализе.

Лани Милиша обезбеђени су уџбеници за школу

Милишама су током септембра донирана веш
машина, уџбеници за школу, 6m² дрва за огрев,
наддушек, покривач и јастук. Укупна вредност
помоћи износи 1.140 евра. Део средстава за помоћ
породици Милиша обезбеђен је на турнирима
Тројка из блока који су одржани у Котору и
Херцег Новом.

Дрва за огрев
Још један успех који је постигнут не треба да нас
задовољи и ту не смемо да станемо, већ морамо још
јаче да наставимо да радимо и да помогнемо још
много вишедетних српских породица широм
Балкана.
Ништа од тога неће бити могуће без ваших
донација, зато се укључите и помозите да, заједно
усрећимо и друге породице!
Нова веш машина за породицу Милиша

Месечни извештај за октобар 2017.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Помогнути
Миловановићи

Организација Срби за Србе успешно је завршила
пројекат
доградње
и
опремања
куће
једанаесточланој породици Миловановић из села
Трбушница код Лознице у укупној вредности од
1.412.288 динара.
Родитељи Дејан и Слађана имају деветоро деце
Милоша (24), Мирослава (21), Габријелу (18),
Бојана (16), Бојану (16), Ивану (13), Анђелу (10),
Здравка (7) и Борка (2). Поред скромног дечијег
додатка и социјалне помоћи, породица углавном
приходује кроз послове повременог рада родитеља и
старије деце.

Пројекат доградње и опремања породичне куће
Миловановића укључио је зидање степеништа за
горњи спрат, подашчавање крова и постављање
изолације, изградњу соба за децу и постављање
ламината, новог купатила са плочицама и
санитаријама и ходника, уз постављање нове ПВЦ
столарије на улазним вратима и прозорима. Такође,
обезбеђени су кухињски елементи, извршени сви
потребни електро и водо радови.

Месечни извештај за октобар 2017.
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Помогнути
Миловановићи

Овај пројекат доградње куће је наставак помоћи
наше организације породици Миловановић из
2016. године када смо у укупној вредности од
379.771 динара срушили горњи спрат куће који је
претио да се уруши.

Извештај овог пројекта завршавамо са искреном
захвалношћу за све донаторе и пријатеље наше
организације који су помогли да се обезбеде
неопходна средства да би још једна велика српска
породица добила прекопотребну помоћ у стамбеном
збрињавању и обезбеђивању животног простора за
најмлађе.
Део средстава за помоћ породици Миловановић
обезбеђен је на турниру Тројка из блока који је
одржан 1. априла у Бурлинтону, Канада. Уз још
већу подршку донатора организације, наставићемо
са реализацијом нових великих и малих пројеката,
како бисмо нашом помоћу обрадовали што више
породица, а нарочито њихове деце.

Након тога, дозидани су нови зидови и постављен
нови кров, замењене су водо и електро инсталације у
купатилу, кухињи и дневној соби, постављене
плочице у купатилу и санитарије, а замењени су сви
дотрајали дрвени прозори и улазна врата са новом
пвц столаријом.

Месечни извештај за октобар 2017.
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Помогнути
Ћуповићи
После много тешких тренутака и падова, Драгана је
помислила да је остала потпуно сама и заборављена.
Али, где нестаје нада, ту долази Хуманитарна
организација Срби за Србе - Ћуповићи су имали
једну необичну жељу, а сада је, захваљујући
донаторима из целог света, та жеља испуњена!

Хуманитарна организација Срби за Србе помогла
је петочлану породицу Ћуповић из Зворника у
Српској Републици.
Једна од најнеобичнијих прича у добротворном раду
дужем од једне деценије - самохрана мајка Драгана
је председник зворничког огранка Удружења 4 плус
које се бави помагањем вишедетних породица, а и
сама је са својом породицом дошла у тешку
ситуацију.

После више од деценије помагања породицама и
после више од 1,700 породица, организација је
порасла и са великим искуством се улази у нове
пројекте помоћи. Од породице, до породице,
другачији су проблеми и потребе, а помоћ је увек
директна и конкретна и има за циљ финансијско
осамостаљивање породице.
Да раде и да се хлебом хране - баш то је идеја која је
нашла плодно тле код Ћуповића, и то код кћерке
Марине! Она има само 17 година али је итекако
свесна да мора да помогне мајци на сваком кораку,
завршава школу за фризера, о чему је писано у
извештају из прве посете, а тада је имала једну
скромну и необичну жељу - опремање фризерског
салона у њиховој кући у вредности од 2.149 КМ!

Помажући другима, прегурала је много тога у
животу и после два брака остала је сама са четворо
деце - најстарија кћерка Драга се недавно удала, а
Марина (17), Крстина (15) и Лазар (9) одрастају са
мамом у љубави и слози и тешком времену које их је
научило да се држе заједно.

Месечни извештај за октобар 2017.

С великим поносом обавештавамо донаторе и
саборце да је и ова акција успешно спроведена и да
је необична помоћ за будући рад и сигуран живот
стигла у дом Ћуповића!
Идеја СРБИ ЗА СРБЕ сваког дана расте, а овакве
акције најбољи су доказ да је организација спремна
на нове изазове и да помоћ од донатора из целог
света до вишедетних породица увек нађе прави пут!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Реновиран дом
у Кладову
На горњем спрату куће, који је приликом прве
посете био потпуно отворен и незавршен, зазидани
су калкански зидови и на тај начин спречено је
улажење кише и снега у поткровље куће које је
представљало велики проблем. Сложна и велика
породица Јанковић-Јовановић сада има нову наду
и нови почетак за боље сутра!

Хуманитарна организација Срби за Србе
завршила је до сада највећи пројекат у Тимочкој
крајини - у Кладову је помогнута дванаесточлана
породица Јовановић-Јанковић!
Мајка Весна, отац Слађан и деветоро деце: Сања
(24), Никола (21), Младен (17), Иван (16), Стефан
(14), Анђела (11), Милица (8), Дарко (5) и најмлађи
Урош (4), са најстаријим чланом породице, баком
Ђурђицом добили су вредну помоћ захваљујући
донацијама из целог света!

Реконструкција доњег спрата куће у укупној
вредности од 810.000 динара укључивала је
сређивање електро и водо инсталација, затим
изолације и подова и на крају уградњу нове ПВЦ
столарије.
Сада је животни простор за ову многобројну
породицу потпуно уређен и прилагођен одрастању
много малишана.

Месечни извештај за октобар 2017.

Пројекат који је започео са турниром Тројка из
блока који је одржан прошле године у граду на
Дунаву, настављен је акцијом IN TIME FOR BOZIC
огранка организације Срби за Србе у Канади и сада
је завршен комплетним реновирањем доњег
спрата куће у којој живи ова велика породица.
Први део помоћи породици била је куповина
најхитнијих ствари које су недостајале: веш машина
и шпорет на дрва, а други део помоћи је много већи
и представља дуготрајну помоћ које мења живот
породице Јовановић-Јанковић из корена.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Јакићи из ВА
добили овце

Хуманитарна организација Срби за Србе помогла
је породицу самохраног оца Милета Јакића, који са
троје деце живи у селу Котешница крај Ваљева,
куповином 10 оваца. Приликом прве посете,
представници организације упознали су овог храброг
човека који се, упркос многим недаћама, са много
оптимизма бори за боље сутра за своју децу.

Приликом наше прве посете, Миле је тражио помоћ
у материјалу како би извео неке радове на старој
породичној кући. Пошто је изузетно сналажљив
човек, у међувремену је набавио материјал, па је
његова жеља била да му се набави 10 уматичених
оваца, које би појачале њихово породично благо.

Није лак живот у руралним крајевима, чак ни када су
оба родитеља у кући, а посебно је тешко када се
један родитељ сам бори кроз живот.
Милета живот није мазио, али успео је да децу
изведе на прави пут: Снежана (17) иде у школу у
Ваљеву, а Станоје (14) и Милена (11) одрастају уз
пуно очеве љубави и подршке, иду у школу и
помажу око кућних послова колико могу.

Месечни извештај за октобар 2017.

Ове овце праве велику разлику на тржишту и
представљају велики напредак за свако домаћинство
зато што су најквалитетније за расплод и развијање
стада. Помоћ у виду 10 оваца укупне вредности је
183.000 дин. је стигла у дом Јакића захваљујући
нашим саборцима и донаторима из целог света, и
овом приликом им се од срца захваљујемо у име
Милета и његово троје деце!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Стојановићи
усељени у кућу
Са речи на дела, односно, мало речи а конкретна
дела, то је оно што је одувек красило рад
организације Срби за Србе. Све то је виђено у пракси
на једном од највећих пројеката које смо спровели на
подручју Косова и Метохије.
Изградња куће од темеља, са проналажењем и
довођењем воде и опремањем куће покућством за
намучену породицу Стојановић успешно је
завршена на радост породице али и свих чланова
и донатора наше организације.

Након годину дана од обећања наше организације да
ћемо пројекат изградње куће за породицу Стојановић
из села Стража на Косову и Метохији спровести у
дело, а то се почетком октобра коначно и догодило.

Са породицом смо се први пут упознали у јануару
давне 2011. године, када смо затекли заиста
катастрофално стање. Тројица старијих синова
Милош (27), Игор (26) и Стефан (24) од последица
НАТО бомбардовања Србије 1999. године, запали
су у тешко психичко стање због претртпљених
страхова.
Немаштина, изолованост села Стража у општини
Ново Брдо, недостатак основних услова за живот
учинили су да ова тројица младића у потпуности
изгубе своју младост и детињство. Срећом најмлађи
од четворице синова Александар (18) је једини у
нормалном психофизичком стању, а на њега је и пао
већи део терета у вођењу домаћинства.
Како би донекле исправили ову животну неправду,
Хуманитарна организација Срби за Србе донела
је одлуку да покрене по први пут пројекат
изградње комплетне куће за једну породицу на
Косову и Метохији.

Месечни извештај за октобар 2017.
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Стојановићи
усељени у кућу

До сада су то биле доградње или веће адаптације
кућа, а сада смо се одлучили на изградњу куће из
темеља, с обзиром да је стара кућа у доста лошем
стању.
Један од већих изазова пред нама је био и недостатак
воде у овом засеоку. Уз Божију помоћ на дубини од
око 60 метара пронађена је вода и успешно уведена у
домаћинство. Након тога започето је са изградњом
куће, која је успешно и завршена у рекордном року
од дана започињања радова.

Представници наше организације тим поводом
посетили су почетком октобра породицу
Стојановић, како би се и сами уверили у квалитет
извршених радова и званично уселили ову
породицу у свој нови дом.
Радови су заиста квалитетно изведени, а у прилог
томе иде и неизмерна срећа која се видела на лицима
родитеља Градислава и Бисерке, као и ту
присутних синова.

Месечни извештај за октобар 2017.

Стојановићима смо овом приликом уручили и икону
Господа Исуса Христа дар чланова организације
Срби за Србе. Поред икона, достављено је и
неколико пакета гардеробе за синове, као и десет
килограма квалитетних сухомеснатих производа од
стране мезе шопа „Сеновић“, који ће свакако добро
доћи Стојановићима с обзиром да су корисници
народних кухиња. Део средстава за помоћ породици
Стојановић, обезбеђен је на турниру Тројка из
блока који је одржан 16. маја у Косовоској
Митровици.

Целокупна вредност овог пројекта износила је
23.000 евра , а укључивао је набавку покућства,
довођење воде и изградњу куће од 70 м2.
Свакодневне проблеме ове намучене породице
свакако нисмо решили, али смо желели да овим
поступком улијемо нову наду за бољи живот и борбу
са животним недаћама, како родитељима тако и свим
осталим укућанима, а превасходно најмлађем
Александру који ће и даље бити под највећим
притиском.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Стојановићи
усељени у кућу

Захвалност упућујемо свим донаторима који су се
одазвали на наш апел упућен преко различитих
медија и наменски донирали за овај пројекат. Ова
прелепа кућа сигурно не би овом брзином и у
оваквом изгледу осванула да није било представника
наше пријатељске организације Мајка девет
Југовића, који су својим залагањем поред редовних
обавеза вршили и надзор над радовима.

Надамо се да ћемо у времену које је пред нама,
имати могућности да градимо још више домова, како
би нашем народу давали преко потребну подршку
у неравноправној борби коју воде са животном
свакодневницом на Косову и Метохији, а нашим
најмлађима улепшавали детињство.

Стара кућа породице Стојановић

Месечни извештај за октобар 2017.
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Помогнути
Спасојевићи
У то смо се уверили приликом посете
Спасојевићима у фебруару ове године - кућа у
којој су живели је била у јако лошем стању, а
привремена кровна конструкција је потпуно
пропала.
Тежина цигала и новог крова довела је до
урушавања старог дела куће и пуцања зидова од
меке цигле, веш машина скоро и да није радила, а
поред тога боре се од месеца до месеца са скромном
платом коју мајка заради и са неизвесношћу гледају
у будућност.
Хуманитарна организација Срби за Србе успешно
је завршила пројекат доградње и реконструкције
породичне куће Спасојевића из Смедеревске
Паланке у укупној вредности од 1.299.102 динара.
Самохрана мајка Снежана Спасојевић у
Смедеревској Паланци подиже три сина: Милоша
(17), Марка (16) и двогодишњег Стефана.

Много је проблема са којима се суочава свака
самохрана мајка данас у Србији, а Снежана и њени
синови, донедавно, борили су се са неколико веома
озбиљних проблема.

Месечни извештај за октобар 2017.

Поред грађевинских радова који су укључивали
рушење старог дела куће, зидање две нове велике
просторије,
постављање
нове
кровне
конструкције са олуцима, извођење неопходних
електро инсталација, постављање преградних
зидова од гипса и изолације, и постављање
ламината, пвц врата и прозора.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помогнути
Спасојевићи
Такође, велику помоћ и подршку током радова и
опремања куће породице Спасојевић пружила је
њихова комшиница Меланија са својом
породицом. Део средстава за помоћ породици
Спасојевић обезбеђен је на трурниру Тројка из
блока који је одржан 26. маја у Смедеревској
Паланци.

Породици смо од неопходног покућства обезбедили
велики собни плакар, тросед и шпорет на дрва.

Месечни извештај за октобар 2017.

Поздрављамо се са Спасојевићима у великој
радости коју смо видели на дечијим лицима а која
нам и више него јасно говори о томе колико смо
успели да утичемо позитивно на њих, али и да њихов
животни простор оплеменимо и учинимо га лепшим
и конфорнијим за одрастање и нове животне изазове
које их чекају у наредним годинама.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ за
Слијепчевиће

Настављено је са уручивањем помоћи нашем народу
на подручју Барање. Овај пут помоћ је стигла до
породице Дамира Слијепчевића који живи са
својом породицом у месту Јагодњак. Поред њега у
домаћинству живи још његова супруга Јелена и две
ћеркице Сања (5,5 год) и беба Сара (6 месеци), као и
Дамирова мајка Слободанка. За ову вредну
породицу испоручен је нови хидрофор са пратећим
деловима за уградњу у вредности од 500€.

Уз помоћ локалног свештенства сазнали смо за
проблем који породица Дамира Слијепчевића има са
водом, па смо реаговали у најкраћем могућем року.
Дамир иначе ради као црквењак у цркви Св.
Нектарија Егинског. Очекујемо да ће ова скромна
помоћ бити на корист породици Слијепчевић и да ће
се снабдевање водом наставити несметано, посебно
због бебе Саре.

Месечни извештај за октобар 2017.

Захваљујемо се овим путем на пруженој подршци
приликом организовања куповине и испоруке
помоћи свештенству Епархије Осијечкопољске и
барањске.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ за
Конатаре -ЦГ
Убрзо је помоћ у виду уџбеника, школског
прибора, електричног шпорета, кока носиља са
концентратом допремљена до породице. Вредност
помоћи износи 745 €. Део средстава за помоћ
породици Конатар обезбеђен је на турнирима Тројка
из блока који су одржани у Котору и Херцег
Новом.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Црне Горе посетили су почетком јула у
сарадњи
са
организацијом
„Човекољубље“
Митрополије Црногорско приморске, шесточлану
породицу Конатар из села Сретна код Спужа.
Породицу чине мајка Слађана (36) која је након
смрт супруга Милика 2014. године остала удовица,
Јована (17), Јелена (15), Марко (12), Матија (9), и
Марија (6).

Школски прибор и уџбеници за
децу породице Конатар

Коке носиље стигле су код породице Конатар

Нови електрични шпорет много ће олакшати
свакодневницу самохраној мајци Слађани

Месечни извештај за октобар 2017.

Још један успех који је постигнут не треба да нас
задовољи и ту не смемо да станемо, већ морамо још
јаче да наставимо да радимо и да помогнемо још
много вишедетних српских породица широм
Балкана. Ништа од тога неће бити могуће без ваших
донација, зато се укључите и помозите да, заједно
усрећимо и друге породице!

Хуманитарна организација Срби за Србе

24

СЗС у посети
Томићима

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Републике Српске посјетили су у Дубници
самохрану мајку Драгану Томић и њено троје дјеце
Драгана (20), Михајла (16) и Милицу (14).
Томићи нажалост не примају никакву социјалну
помоћ, имају породичну пензију која износи 172КМ
и дјечији додатак од 90 КМ. Мајка Драгана сваки
мјесец отплаћује кредит у банци од 5.000КМ који је
дигла на 3 године и рата је 169 КМ. Разлог дизања
кредита је куповина аутомобила који јој је неопходан
због болесног сина Михајла који болује од
целебралне парализе. Такође, за лијекове одваја 120
КМ за неопходне лијекове.

Земљиште око куће у којој сад живе је око 3 дулума.
Захваљујући вриједном раду и пожртвованости
Драгане на једном дулуму су посађене малине уз
несебичну помоћ своје деце и комшија у селу.
Пошто прехрањује породицу узгојем малина Драгана
каже да јој је од помоћи најпотребнија фреза и
систем за наводњавање како би сљедеће године
додатно унаприједила посао са малинама.

Поред фрезе, до зиме јој је неопходна пећ на дрва да
би имала чиме да грије кућу.
Породица тренутно живи у Дубници, преселили су
се из Шековића гдје су имали своју кућу али која је
у јако лошем стању. Тренутно живе у кући свог
рођака који јој је како каже Драгана допустио да
живи ту до кад хоће.

Месечни извештај за октобар 2017.

Позивамо све пријатеље и донаторе наше
организације широм Републике Српске, Србије и
света да се укључе у акцију помоћи породици
Томић из Дубнице.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помогнути
Радетићи

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Републике Српске помогли су још једну
социјално угрожену породицу и то овај пут
петочлану породицу Радетић из Лакташа у виду
куповине домаћих животиња у вредности од
431,50КМ.

Маја Радетић (27) је самохрана мајка четворо
прелијепе дјечице – кћерки Катарине (8),
Магдалене (7) и синова Данила (5) и Филипа (3).
Породицу смо посјетили на прољеће ове године и
том приликом мајка Маја је изразила жељу да јој
обезбиједимо неколико кока носиља и једну
свињу, обзиром да већ држи животиње и да има
неопходне услове за држање животиња – шталу и
довољно хране за прихрану.

Овом приликом породици смо обезиједили 10 кока
носиља и једну свињу, а укупан трошак акције је
износио 431,50 КМ.

Новац за ову акцију скупљен је на хуманитарном
турниру Тројка из блока одржаном у Лакташима.
Да подсјетимо, дио средстава од хуманитарног
турнира је утрошен на куповину трактора
породици Шиник из села Горњи Подградци код
Градишке.
За крај преносимо ријечи поздрава и захвалности
свим донаторима наше организације од породице
Радетић, а ми ћемо још једном позвати све донаторе
и пријатеље организације да сходно својим
могућностима помогну рад наше организације.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Месечни извештај за октобар 2017.
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Помоћ за
Радомировиће

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе су испоручили су средином октобра вредну
помоћ за осмочлану породицу Радомировић из
Равног Тополовца у вредности од 212.729 динара.

Нова машина за прање веша
за породицу Радомировић

Отац Миле и мајка Драгана тренутно живе са
четворо деце: Александар (14), Милован (6), Миле
(5) и Кристина (8), док се близанци Петар и Јован
налазе у Књажевцу где су отишли да раде за надницу
и да помогну родитељима око издржавања четворо
најмлађих.
Хуманитарна организација Срби за Србе обезбедила
је Радомировићима следећу помоћ:
• машина за веш - 27.990 дин.
• комбиновани фрижидер - 23.990 дин.
• кревет на спрат са душецима - 33.040 дин.
• 5 оваца - 66.000 дин.
• 5 јарића - 32.000 дин.
• 2 супрасне крмаче - 29.700 дин.

Месечни извештај за октобар 2017.
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Помоћ за
Радомировиће

Отац Миле одлази у наднице када му се укаже
прилика и на тај начин издржава породицу.
Миле и Драгана су током грађанског рата у
бившој Југославији избегли из Петриње и Зенице
и тренутно чекају решење од Комесаријата за
избеглице о добијању старије куће у селу.
Радомировићи су подстанари и добијање куће би их
решило плаћања кирије што би им много помогло у
кућном буџету.

Верујемо да ће допремљена помоћ Радомировићима
помоћи да својим вредним и марљивим радом
обезебеде додатне прекопотребне приходе за своју
децу и тиме им омогуће пристојне услове за живот.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Месечни извештај за октобар 2017.
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Палачинка
журка-Берлин

Племенита идеја реализована недавно у сарадњи са
Хуманитарном организацијом Срби за Србе из
Немачке, нашој дијаспори у Берлину донела је
много слатког задовољства, а корист угроженим
српским породицама широм Балкана.

- Видевши на интернету да се преко Баре годинама
организује палачинка парти дошла сам на замисао да
слично урадимо и овде. Идеја јесте моја, али огромне
заслуге припадају и Весни Папић, која је годинама
живела у Канади и много помогла око организације у
цркви, као и другим женама које су допринеле да
успемо у овоме - каже за "Вести" Оливера
Стефановић.

На иницијативу Оливере Стефановић, која је идеју
за ово, како каже, "украла" из Канаде, у порти
берлинске цркве на Темпелхофу организована је
"палачинка журка".
Прикупљено је укупно 1.300 евра, само на
палачинкама 503 евра, а остатак новца зарађен је од
продаје пита и добровољних новчаних прилога.
- Моја велика жеља би била да прикупљени новац
оде за помоћ српским породицама на Косову и
Метохији, јер мислим да је у овом тренутку ипак
ургентни проблем тамо где људи живе у енклавама и
треба да покажемо да смо уз њих - каже Оливера
која се бави гастрономијом и организовањем
културних делатности. Ова Београђанка за то има
још један разлог - њени родитељи су рођени на
Косову.

Месечни извештај за октобар 2017.
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Палачинка
журка-Берлин

- Мајка је посебно везана за Косово и нашу веру и
традицију и ово сам урадила делом и због ње.
Волонтери Хуманитарне организације Срби за
Србе из Београда и Нирнберга Александар,
Милош, Никола и Весна су представили филм о
раду организације која је, поред Србије и Немачке,
регистрована у још седам земаља: САД, Канади,
Аустрији, Црној Гори, Републици Српској,
Швајцарској и Норвешкој.

- Први пут се представљамо у овом делу Немачке јер
сматрамо да пуно земљака још не зна за нас. Имамо
праксу да људима кажемо да не морају да нам верују
на прву лопту, него да нас прате у томе шта радимо.
Поплаве су показале да кад је дошао моменат да се
донира - многи су се одлучили за нас. Циљ је да се
ширимо и омогућимо онима који су много пута
преварени, поготову дијаспора, ако стварно желе да
помогну то могу преко нас и знаће тачно где одлази
њихов новац - објаснио је Милош Марковић.

Месечни извештај за октобар 2017.

Заслужили орден Срби за Србе уживају подршку
цркве, због чега су одликовани орденом Светог
Саве 2. реда и бројним захвалницама. Имају
подршку јавних личности попут Вање Булића,
Дејана Томашевића, Аце Селтика, а преко
пројекта Тројка из блока и свих који воле баскет и
кошарку.
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Турнир у
коцкицама

Хуманитарни турнир у коцкицама је одржан у
четвртак 5. октобра у Elite Fitness центру у Лозници
као још једна у низу акција лозничког огранка
Хуманитарне организације Срби за Србе.
Успешна година почела је са турниром у ПЕС-у,
наставила се са Васкршњим хуманитарним
фудбалским дербијем, а централни догађај био је
други турнир у брзом шутирању тројки Тројка из
блока.

Спорт, хуманост и забава још једном су доказали да
су универзални језик који је препознатљив за све и
који не зна за разлике. Дружење и занимљива игра
оставили су поново позитиван утисак на Лозничане и
наставили сјајну традицију у овом крају.

Победник турнира је Владимир Красавчић, који је
међу 20 такмичара показао најбоље умеће.

На крају је одржан и турнир у занимљивој игри
коцкица, мешавини одбојке и фудбала. Добра воља
и добра идеја донеле су добар резултат: прикупљено
је 13.000 динара донација за допринос борби
против сиромаштва!

Захваљујемо се поносном техничком спонзору Elite
Fitness центру и свима који су се одазвали акцији.

На самом турниру присуствовало је преко 40 драгих
гостију који су подржали јосш једну акцију за боље
сутра. Било је учесника свих генерација, од 12-13
година, до оних који су загазили у 40-е.

Месечни извештај за октобар 2017.
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Српски рикша
возачи за КиМ

Како се приближава крај летње сезоне у Чикагу и
стиже хладна чикашка зима, Српски рикша возачи
из Чикага су стали да прелистају ову прошлу
сезону.

Ови момци, који раде по два или три посла користе
паре од вожње рикша да себи праве бољу будућност,
али у овом случају, они су осетили потребу да морају
и другима да помогну. И помогнути ће сигурно. У
име наше Срби за Србе породице, захваљујемо се
свим Српским рикша возачима из Чикага за
њихов велики гест.

И са тим су дошли до одлуке да пробају да направе
промену за боље.
Ова група младих Срба су одлучили да сакупе
заједно свој вредно зарађен новац и да помогну деци
на Косову и Метохији.

Представници Хуманитарне организације „Срби за
Србе“ из САД су имали част да упознају неколико од
ових вредних момака и да приме њихову донацију од
$600 за помоћ Српским породицама на Косову и
Метохији.

Месечни извештај за октобар 2017.
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Хум. свирка у
Земуну

У суботу 21. октобрау, у клубу Фест у Земуну, на
хуманитарној свирци Групе 357 и руске групе
Фабержеова јаја из Орела прикупљено је у 48.570
динара и 20 евра донација за Хуманитарну
организацију Срби за Србе.

Захваљујемо се члановима обе групе и спонзорима
путовања бенда из Русије.
Захвалност дугујемо и клубу Фест на комплетној
инфраструктури, као и свим присутним гостима на
свирци.
Преносимо поруку и Николе Хаџи Николића, вође
Групе 357:
''Хвала што сте дошли да помогнемо браћи која нам
помажу да би помогли себи и другима због којих
овај живот итекако добија смисао јер даривањем и
сабирањем јачамо дух наших предака и одржавамо
живим и богатим свој и својих будућих нараштаја.''

Месечни извештај за октобар 2017.

Група 357 и Фабержеова Јаја браћа вавек!!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Виндзор даје
срцем!

Пријатељи Хуманитарне организације Срби за Србе
из црквене заједнице Грачаница из Виндзора, у
Канади, организовали су велику акцију
прикупљања донација за социјално угрожене
породице широм Балкана.

Сакупљена је сума од $3,110 канадских долара, у
коју је укључена и донација од $500, коју су
даровали чланови фолклорне групе за одрасле
Полетарци. Ову групу води и учи лепотама народне
игре чувени Груја Стеванов Лала.

Знајући колико су мотивисани да помогну
социјално-угрожене српске породице на Балкану,
сигурни смо да неће бити и последњи!

Организаторке ове хуманитарне акције: Дара Гидак,
Љиљана Шикман и протиница Жељка Јовановић
нису имале проблем да саставе тим волонтера, који
су били више него срећни да помогну. Волонтери су
били: Љиљана Суботић, Славко Шикман, Милош
Гидак, Лидија Велимировић, Мирјана Шпирић,
Лили Цигановић, Ана Дубе, Дубравка Јурјевић,
Александра Новичић, Божо и Драгица Шпирић,
Грујо Стеванов Лала, Мира Базаревић, Јелка
Шупић и Тијана Лукић.
Ова енергична, великодушна заједница је одвојила
два викенда од свога времена: 14., 20. и 22. октобра,
да направи распродају донираних предмета, као и
продају колача, како би прикупили средстава, којим
би помогли сиромашне српске породице са више
деце на Балкану.

Месечни извештај за октобар 2017.

На питање зашто је црквена заједница Грачаница
Виндзор организовала ову добротворну акцију, Дара
Гидак је без оклевања одговорила: ‘Направили смо
ову акцију да помогнемо нашим људима у
невољи, што нам чини истинско задовољство.’
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„Такијеви
дани“-Дорћол

Завршен је први меморијални турнир у малом
фудбалу „Такијеви дани“ у Спортском центру
Динамик на Дорћолу. Утакмице су игране у знак
сећања на Марка Филиповића, некадашњег
првотимца Дорћола и ГСП Полета, а приход од
100.000 динара уплаћен је као донација
Хуманитарној организацији Срби за Србе.

Трибине су биле испуњене до последњег места, а
гледаоци су уживали у мајсторијама Николе
Мијаиловића,
Срђе
Кнежевића,
Милоша
Богуновића и осталих фудбалера. У предигри
финала, у ревијалној утакмици, састали су се
ветерани Дорћола и Партизана - 1:1 - стрелац за
домаће био је Раде Крстић, а Милош Ђелмаш за
црно-беле.
А онда, финале за анале. Екипа „Братски“ освојила
је турнир јер је у финалној борби била боља од тима
„Велибор Дуњић“, после извођења петераца. Меч је
завршен 3:3 у регуларном току, стрелци за екипу
„Братски“ били су Миленковић (2) и Крстић, а
Лекић, Богојевић и Селими за противнички састав.

Месечни извештај за октобар 2017.

Са петерца за екипу „Братски“ поготке су постигли
Миленковић и Крстић, а код ривала сигуран је био
само Лекић, док су остали извођачи били немоћни
пред голманом Јовичићем. Блистао је Никола
Мијаиловић, коме је уручена награда за најбољег
играча турнира. Голман екипе „Братски“ добио је
награду за најбољег међу колегама, а Саша Илић
легенда Партизана, уручио је победнички пехар
капитену победника Радету Крстићу.
Читав програм су водили новинарка ТВ Арене
Јована Гузијан и певач Никола Павловић, а
спектаклу су присуствовале и многе познате
личности, глумци Андрија Кузмановић, Марко
Живић, који тумаче главне улоге у новој хит серији
Драгана Бјелогрлића „Сенке над Балканом“,
Мићко Радоњић, Петар Бенчина, Тихомир
Станић, затим фудбалски асови Небојша Ушке
Вучићевић, Дражен Болић, Раде Вељовић,
Миодраг Анђелковић, Немања Радоњић, Ненад
Милијаш, Саша Илић, помоћни тренер Дорћола
Блажа Булатовић... У програму је наступила и
група ТХЦ са песмом „ИГРАЈ И ПОБЕДИ“, а у
публици су били и чланови Београдског синдиката.
Турнир је био хуманитарног карактера, а чек од
100.000 динара капитен екипе „Братски“ Раде
Крстић уручио је Хуманитарној организацији
„Срби за Србе“.
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Донаторска
забава-Канада

У суботу 21. октобра у сали цркве Св. Симеон у
Калгарију у Канади одржана је хуманитарна и
донаторска забава у организацији дугогодишњих
СЗС донатора Сербоса и Друштва Тесла из
Калгарија уз велику подршку ЦШО Св. Симеон.

У име организације Срби за Србе, организатори се
искрено захваљују свим донаторима и гостима који
су дошли на ову забаву.

Забава под називом ‘Мало појачај радио’ окупила
je љубитеље музике и музичких видео спотова 80-их
година, домаће и стране музике уз, наравно и
обавезних неколико кола и промоционих спотова
Хуманитарне организације Срби за Србе и
Друштва Тесла.
Овом приликом за нашу организацију прикупљено
је 730$ донација. Велику подршку су поново
пружили и организатори традиционалне ‘Крајишке
Вечери’ у Калгарију са 250$ донације и својим
бројним присуством као и КУД Фрула из
Калгарија који су донирали 100$.

Месечни извештај за октобар 2017.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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„Кош за
срећу“ - 4. део

Акција која из године у годину расте, овај пут је
Калемегдан био пун! Бој на Калишу одиграо се на
Видовдан у срцу Београда, на теренима КК
Партизан, а скупљено је од добровољних прилога
учесника и гостију 38.900 динара! Укупно са
тикетима одиграним у кладионици Максбет
прикупљено је 221.726 динара!

Јун ове године је био у знаку сунчаних дана, те није
било одлагања због временских услова. Сви који су
то желели, могли су са својом породицом,
пријатељима, колегама или сами да вече проведу уз
Кош за срећу и доста се људи одлучило на тај вид
забаве. Пуне трибине терена КК Партизан на
Калемегданској тврђави су поздравиле јавне
личности и спортисте које су се у четвртом издању
хуманитарне утакмице Кош за срећу надметале за
помоћ за социјално угрожене, вишечлане породице.

Месечни извештај за октобар 2017.

Подсећања ради, прве године (2014.) се Кош за срећу
играо на Фонтани у новобеоградском блоку 1 када је
помоћ прослеђена угроженим људима од поплава
те године. На истом месту, такође уз сарадњу са
Спортским летом Фонтана, је организован и Кош за
срећу 2, а тадашња донација је уплаћена Првом
српском друштву за дислексију. Лета 2016. године
се Кош за срећу преселио са Новог Београда на
Калемегдан и скупио рекордну донацију од 332.241
динара или 2.723 евра. Средства су утрошена у
Божићној акцији Хуманитарне организације Срби за
Србе са којом Кош за срећу блиско сарађује са
заједничким циљем, а то је помоћ социјално
угрожених, вишечланих породица на овим
просторима.

Важно је поменути да је Кош за срећу наставио
сарадњу са организацијама Тројка из блока и Срби за
Србе, те да ће и овогодишња донација бити
прослеђена угроженим породицама током наше
заједничке посете.
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„Кош за
срећу“ - 4. део
Ове године је, сем главног догађаја, Коша за срећу на
Калемегдану, ова хуманитарна утакмица имала и два
,,гостовања”. Прво у Новом Саду 28. маја и друго у
Београду 16. септембра. Оба пута смо били гости
наше братске организације, Тројка из блока која је на
поменута два турнира укупно скупила 1.396.213
динара донације.

Златну медаљу су у надметању познатих дама
освојиле певачица Ана Бебић и новинарка Јована
Гузијан. Друго место и сребро су припали глумици
Матеи Милосављевић и јутјуберки Мили
Антоновић, док је новинарски дуо Зорица
Радуловић – Тијана Стоисављевић освојио бронзу.

Што се тиче саме утакмице, надметали су се Плави и
Црвени. Било је и нових лица на нашој позорници –
ове године је учествовала бронзана на Олимпијским
играма у Рију и златна на Еуробаскету у Будимпешти
Милица Дабовић, бивши НБА играч и
југословенски репрезентативац Ратко Варда који се
још увек професионално бави кошарком, глумац
Александар Радојичић, кошаркашка породица
Луковић – Бранка, Урош и Марко, али и домаћи
јутјубери Мила Антоновић, Богдан Лаловић
(Serbian Games BL) и Ђорђе Ђорђевић (Đole
FullTV), али и још један двојац професионалних
кошаркаша – Марко Тејић и Ђорђе Гагић.

ПЛАВИ: Александар Радоичић 2 поена, Владимир
Боровић Татула 4, Бранка Луковић 12, Ђорђе Гагић
16, Жарко Степанов, Саша Ледић ди-џеј Сале Л 6,
Борко Вујичић Боре ТХЦФ 2, Дарко Брашанац 4,
Огњен Кајганић 8, Марко Луковић 7, Урош Луковић
8 и Богдан Лаловић Сербиан гамес БЛ 3.

Месечни извештај за октобар 2017.

ЦРВЕНИ: Предраг Васић 4 поена, Иван Тешановић,
Лука Милошевић 15, Ђорђе Ђорђевић Ђоле Фул,
Немања Блажић Трики 17, Марко Тејић 12, Ратко
Варда 7, Вукашин Јаснић – Марлон Брутал 6,
Владимир Вуксановић 9, Стефан Глигоријевић 3 и
Милица Дабовић 7.
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„Кош за
срећу“ - 4. део
Ради се о тикетима фудбалера Искре Владимира
Савићевића, као и Николе Петковића који је
решио да донира 10.000 динара, иако није погодио
хуманитарни тикет, те се придружила и компанија
Моцарт са још 10.000 динара.

Међутим, најбитније је да је победила хуманост.
Укупно је од Коша за срећу за сада прикупљено
221.726 динара. Важно је поменути да је битан део
донације производ сарадње Коша за срећу и
компаније Макс Бет који су путем спортског
портала Хот Спорт правили хуманитарне тикете и
имали два добитна, од фудбалера Партизана Милана
Митровића и голмана Бобана Бајковића за укупно
182.826 динара.

Кош за срећу ће све до реализације одношења
помоћи, до зиме, прикупљати донације за социјално
угрожене, вишечлане породице, а за сада располаже
са цифром од 221.726 динара. Већ је преко
хуманитарних
тикета
компаније
Моцарт
прикупљено 68.200 динара који треба да се уплате
на рачун Тројке из блока, а амбасадори Коша за
срећу ће сваке недеље по једном учествовати у
акцији ,,Хуманитарни тикет у подне” захваљујући
компанији Моцарт.

Месечни извештај за октобар 2017.

– Надам се да ћемо већ у следећем извештају, када
будемо однели хуманитарну помоћ, говорити о томе
да смо пребацили прошлогодишњу, рекордну цифру.
На добром смо путу. Из године у годину све више
људи долази да гледа Кош за срећу, трибине на
Калемегдану су биле пуне и изузетно нам је драго
због тога. Имали смо три акције ове године, двапут је
Кош за срећу гостовао на турнирима Тројке из блока
што је велика част. То су наши први саборци и људи
са којима радимо на томе да се помогне што више
угрожене деце на овим нашим просторима. Кош за
срећу чинимо ми који организујемо догађаје, али и
сви они који учествују и донирају. Драго нам је да
смо око себе створили један велики круг пријатеља и
истомишљеника у овој борби, те су поред
организација Срби за Србе, Тројка из блока и Осмех
на дар уз нас и наши саборици који помажу –
Стефан Марковић, Јосип Пројић, Мијат
Гаћиновић, Дарко Брашанац… Посебно ми је
драго због сарадње са господином Мечанином из
компаније Моцарт што смо део Хуманитарног
тикета у подне и уједно бих најавио да ћемо, сем
Коша за срећу, који је резервисан за јун, до тада
имати још неке веома занимљиве акције, изјавио је
аутор Коша за срећу – Петар Лазић.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Активности у
октобру
У СЕПТЕМБРУ 2.374
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 2.374 порука, а од почетка
акције укупно 90.423 порука.
Хуманитарна
кампања СМС НА 7763 се наставља. Довољно је
послати празну поруку или са текстом по жељи.
Цена поруке је 100 динара (без провизије
оператера). Упућујемо велику захвалност свим
донаторима и пријатељима организације који су се
укључили у хуманитарну кампању организације
СРБИ ЗА СРБЕ.
.......................................................................................................

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за октобар 2017.
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Хуманитарни
СМС број 7763

Месечни извештај за октобар 2017.
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Донаторске
кутије

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

БЕОГРАД
• Канцеларија Срби за Србе –
Палмира Тољатија 5/III спрат (Нови Београд)
• Бутик Отаџбина – Бункер –
Булевар Деспота Стефана 48
• Пицерија Walker – Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
• Продавница Сани – Заплањска 86 А
(Браће Јерковић)
• Фото студио Express – Пилота Михајла
Петровића 65 (Видиковац)
• Сликарски атеље и креативна радионица
„Цвеће и умеће“ – Косанчићев венац 5/1
• Printy Star – Никшићка 5/1 (Вождовац)
• Сервис компјутера Xelart – Антифашистичке
борбе 24, лок. 43 (Нови Београд)
• ТЦ Стадион – Заплањска 32 (Насеље Јерковић)
• Теретана Колосеум – Јурија Гагарина 140-142
(Нови Београд)
• Гирос плус – Милана Јовановића 14ц (Жарково)

Месечни извештај за октобар 2017.

• 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
• Beo Caffe – Првомајска 10 (Земун)
• Caffe Codex – Господска 15 (Земун)
• Кафе Фибоначи – Тршћанска 44 (Земун)
• The Rolling Burrel Pub – Књегиње Љубице 26
(Дорћол)
• Це Кафе – Милешевска 3
• Пицерија Ортак – Првомајска 35 (Земун)
• Ресторан Код Даче – Булевар Михајла Пупина
165 (Нови Београд)
• Кафић M-Team – ТЦ Пирамида, Јурија Гагарина
151 а (Нови Београд)
• 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)
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Донаторске
кутије
• 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)

Месечни извештај за октобар 2017.

• 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)
• Кафе Худини – 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 6 а (Ледине)
• Копирница Лола – Краљице Марије 61
(Звездара)
• Ресторан Стари Мајдан Авала –
Фрицка Лоха 80 (Бели Поток)
• Кафе Hardy – Ђаковачка 9 (Звездара)
• Кафе Ниво – Краљице Марије 61 (Звездара)
• La vie et la surprise –
Булевар Арсенија Чарнојевића 95 (Нбгд)
• Пекара Смешко 038 – Краљице Марије I/3
(Звездара)
• Ресторан Тара – Зрењанински пут 151б (Борча)
• Кафе My rules – Голубачка 9 (Црвени Крст)
• Кафе Парк – Пожешка 61а (Баново Брдо)
• ТР Тонице – Опленачка 21 (Петлово Брдо)
• Corner beer – Трговачка 18 (Жарково)
• Good food Vračar – Угао Г. Вучића и В. Илића
(Звездара)
• Good food Z. Venac – Бранкова 1, плато
(З. Венац)
• Good food Nbgd– Маршала Толбухина 18г (Нбгд)
• Good food Bogoslovija– Мије Ковачевића 9/1
(Богословија)
• Good food Žarko– Трговачка 10 (Жарково)
• Агенција Призма – Господска 4 (Земун)
• Географски факултет – Војвођанска 1 (Земун)
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• Пивница „Облак у панталонама“ – Бул. Краља
Александра 77а (Звездара)

• Брза храна Цицибело – Господар
Јевремова 39

НОВИ САД
• Канцеларија Срби за Србе – СПЕНС, 1. спрат,

Сутјеска 2
Рода Центар – Руменачка 150
Кафе Паб Ладовина – Лазе Телечког 3
Кафе Спорт Меџик – Подунавска 12
Ресторан Цер – Хероја Пинкија 138

•
•
•
•

ВРШАЦ
• Пицерија Беба – Зелена пијаца бб

ЛОЗНИЦА
Кафе бар Локал – Миодрага
Борисављевића 3
Фризерски студио Image –
Гимназијска бб
Фризерски салон Марко Поло –
Карађорђева 5
Caffeteria Roma – Владе Зечевића 7
Миле Пром – Георгија Јакшића 14

•
•
•
•
•

РУМА
СУБОТИЦА
• Suins Sped – Гранични терминал Хоргош

• Златара Garuda Gold – Железничка 3

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

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

• Књижара Моја књига – Првог српског устанка

130
ЧАЧАК
• Кафе Маја & Дракче – Љубићска 50е
• Кафе Врцало на Морави – Градски бедем бб
• Каспер школица спорта – Солунска 30

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

Петра Драпшина 25
ШАБАЦ
• Мини маркет Платичево –
Железничка бб, Платичево
• Мини маркет Јабука – Краља Милутина 22
• Мини маркет Бенска бара –
Краља Петра Првог 3
• Мини маркет Чавић – Поцерска 6
• Мини маркет Мајур – Светог Саве бб, Мајур
• Caffe Bora Bora beach bar – Савски кеј
• Пашанац 1 брза храна – Карађорђева 57
• Пашанац 2 брза храна – Масарикова 43
• Кафић 4С – Војводе Јанка Стојићевића 109
• Пицерија Кухињица – Масарикова 135
• Ресторан Византија – Мачванска 43
• Пекара Ранд-м – Краља Милутина 3/23а
• Брза храна Цицибело – Занатлијска 14

Месечни извештај за октобар 2017.

• ТП Морава „Корићани“ –

Крагујевачког батаљона 256
• ТП Морава „Шумарице“ –

Горњомилановачка 60
• ТП Морава „Сунчани брег“ –

Радета Милосављевића 2
• ТП Морава „Наш углед“ –

Гаврила Принципа бб, Лапово
• ТП Морава „Робна кућа“ –

Краља Петра I 1, Лапово

•
•
•
•

ВРАЊЕ
Тумпе – Партизанска бб
Кафана Србија – Немањина 1
„Моје место“ – Партизанска 10
Кафе Бистро Нана – Партизанска 9
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Донаторске
кутије
• Ресторан „Код баке на ручак“ –
Кнеза Милоша 15
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
• Кафе Bebоp -Краља Петра I
• Кафе Moment– Краља Петра I
• Кафе Inkognito– Краља Петра I
• Пекара Moment – Краља Петра I
• Кафе Луфт – Танаска Рајића бб
• Пекара Moment 2 -Џона Кенедија бб
........................................................................................
ПАЛЕ
• Канцеларија Срби за Србе –

Српских ратника бб
• Бутик Time out – Драгослава Јевђића бб

ГРАДИШКА
• Старо мјесто – Младена Стојановића 25а
• Наш кафић – Милана Тепића бб
• Фортунa – Видовданска
(занатски центар Данило Борковић)
• Кафе посластичарница Insomnia –
Видовданска 66
........................................................................................
ЧИКАГО
• Beograd CaffÉ – 2937 West Irving Park Road
• Nada’s Deli & Bakery – 7316 West Lawrence

Avenue, Harwood Heights
• Црква Св. Николе – St. Nikola Church – 4301
Prairie Ave., Brookfield
• Lazich Deli – 7035 West Higgins Ave., Chicago
• ABC Deli – 7701 Lawrence Ave., Norridge

ТЕСЛИЋ

• Ресторан Лане – Светог Саве бб
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ВАШИНГТОН

Маркет Кошута – Првог Крајишког корпуса бб
Хотел Хајдучке воде – Планина Борје
Кафе бар Бриљантин – Чечава бб
ТЦ Злата – Доњи Ружевић бб
Пекара Ђекић – Хиландарска бб, градска пијаца
Пекара Ђекић – Карађорђева бб
Кафе бар Бумеранг – Стевана Синђелића бб
Интерлигнум – Краља Петра I 30
Теретана Максимум –
Спортски центар Радолинка

• Црква Св. Луке – St. Luka Church, 10660 River

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
Kafe bar Zebrano – Светосавска бб
Кафана Стари багрем – Светосавска 28

• Храм Светих Српских новомученика –

Rd Potomac, MD
ТОРОНТО
• Bloor Optical – 2235 Bloor St. W., Toronto

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adelheidstr. 4, 88046 Friedrichshafen
ХЕРЦОГЕНАУЕР
• Југословенски клуб – Langenzennerstr 1, 91074,

Hercogenaurah
ВИРСЕЛЕН
• Храм Светог Вазнесења Господњег –

Tannenweg 14 , 52146 Würselen

ВЛАСЕНИЦА
• Хавана Паб – Светосавска 72
• ТЦ Зворничанка – Илије Бирчанина 24
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Хуманитарни
СЗС бутик

Месечни извештај за октобар 2017.

Хуманитарна организација Срби за Србе

46

Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ОКТОБАР 2017.
1. Lazich Deli /САД/ – $ 28
2. Beograd Café /САД/ – $ 10
3. Nada’s Deli & Bakery /САД/ – $ 68
4. St. Nikola, Brookfield /САД/ – $ 10
5. ABC Deli /САД/ – $ 34
6. Преводилац за немачки језик Р. Б. /Србија/ – 200 €
7. Драгољуб М. /Србија/ – 380 €
(за Петровиће из Рипња)
8. Југпром д.о.о. /Србија/ – 20.000 дин.
9. Агенција Крупа /Србија/ – 6.100 дин.
10. Ђорђе М. /Србија/ – 6.000 дин.
11. Наталија П. /Србија/ – 6.000 дин.
12. Ана Р. /Србија/ – 6.000 дин.
13. Мирјана Р. /Србија/ – 5.000 дин.
14. Анонимно /Србија/ – 4.000 дин.
15. Вељко Н. /Србија/ – 3.500 дин.
16. Весна П. /Србија/ – 2.000 дин.
17. Драгана Б. /Србија/ – 1.500 дин.
18. Миловановићи /Србија/ – 1.000 дин.
19. Јован С. /Србија/ – 1.000 дин.
20. Никола В. /Србија/ – 1.000 дин.
21. Ђорђије Б. /Србија/ – 1.000 дин.
22. Марија М. /Србија/ – 500 дин.
23. СТР Занатпром /Р. Српска/ – 50 КМ
24. Светлана Ј. /Холандија/ – 20 €
(за Петровиће из Рипња)
25. Danny V. /Холандија/ – 5 €
26. Nikoletta V. /Холандија/ – 5 €
27. Svetlana V. /Холандија/ – 5 €
28. Elizaveta V. /Холандија/ – 5 €
29. Ekaterina V. /Холандија/ – 5 €
30. Виолета И. /Аустрија/ – 30 €
31. Жељко М. /Аустрија/ – 10 €
32. Момчило В. /Аустрија/ – 10 €
33. Предраг М. /Аустрија/ – 10 €
34. Гордана К. /Аустрија/ – 20 €
35. Чедомир Т. /Аустрија/ – 300 €
36. Бојан Р. – 100 €
37. Анонимно /Р. Српска/ – 14 €
38. Ксенија С. /САД/ – 50 €
(за Гмитровиће из Јагодине)
39. Анонимно /САД/ – 20 €
40. Саша Ц. /Француска/ – 15 €
41. Миленко П. /В. Британија/ – 20 €
42. Валентина С. /Канада/ – 50 €
43. Мирослав Ч. /Шпанија/ – 10 €
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44. Синиша А. /Аустралија/ – 20 €
45. Алекса А. /Швајцарска/ – 20 €
46. DJ MiVu /Немачка/ – 10 €
47. Александар Ж. /Немачка/ – 10 €
48. Весна Д. /Немачка/ – 10 €
49. Никола О. 99 /Немачка/ – 15 €
50. Др Бранислав П. /Немачка/ – 10 €
51. Мира Д. /Немачка/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
52. Драган Ј. /Немачка/ – 10 €
53. Татјана Б. /Немачка/ – 20 €
54. Даниеал Р. /Немачка/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
55. Александар П. /Немачка/ – 10 €
56. Синиша Ј. /Немачка/ – 10 €
57. Александар П. /Немачка/ – 20 €
58. Борис В. /Немачка/ – 30 €
59. Данијела Б. /Немачка/ – 20 €
60. Милош Л. /Немачка/ – 10 €
61. Палачинке у Берлину /Немачка/ – 1.365 €
62. Јово Д. /Швајцарска/ – 20 CHF
63. M. П. /Швајцарска/ – 40 CHF
64. Милена О. /Швајцарска/ – 5 CHF
65. В. А. М. 99 /Швајцарска/ – 25 CHF
66. Мирослава А. Ф. /Швајцарска/ – 5 CHF
67. Младен и Милица С. /САД/ – $ 25
68. Ненад М. /Аустралија/ – $ 25
69. Жарко Ц. /САД/ – $ 100
70. Зорица А. /САД/ – $ 10
71. Маја С. /САД/ – $ 50
(за Гмитровиће из Јагодине)
72. Наташа Р. /САД/ – $ 5
73. Драгиша С. /САД/ – $ 20
74. Срђан Г. /САД/ – $ 15
75. Марко Г. /САД/ – $ 25
76. Радоманс Ф. /САД/ – $ 15
77. www.snd-us.com /САД/ – $ 25
78. Зоран З. /САД/ – $ 15
79. Наталија В. /САД/ – $ 50
(за Гачиће код Приједора)
80. Нада и Александар П. /Канада/ – $ 100 CAD
81. Весна В. /Канада/ – $ 25 CAD
82. Нада Р. /САД/ – $ 400
83. Ник Ј. /САД/ – $ 25
84. Милорад Б. /САД/ – $ 40
85. Виолета В. /САД/ – $ 25
86. Pepsico /САД/ – $ 70.18
87. Abbvie /САД/ – $ 20
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Списак СЗС
донатора
88. Биљана Н. /САД/ – $ 20
89. Зоран П. /Србија/ – 3.300 дин.
90. Породица Станојевић /Србија/ – 1.400 дин.
(за Гмитровиће из Јагодине)
91. Братислав А. /Србија/ – 1.389 дин.
92. Срђа Р. /Србија/ – 1.000 дин.
93. Дејан Х. /Србија/ – 1.000 дин.
94. Никола Р. /Србија/ – 10 €
95. Анонимно /Словенија/ – 100 €
(за Косово и Метохију)
96. Пашанац 2 брза храна/Србија/ – 3.800 дин.
97. Пицерија Кухињица /Србија/ – 3.350 дин.
98. Александар К. /Србија/ – 2.500 дин.
99. Милош У. /Србија/ – 1.000 дин.
100. С. П. /Србија/ – 1.000 дин.
101. Жељко Ш. /Србија/ – 250 дин.
102. Никола В. /Србија/ – 200 дин.
103. Good food /Србија/ – 5.000 дин.
104. Снежана Ј. /Холандија/ – 30 €
105. Горан и Дубравка М. /Швајцарска/ – 100 CHF
106. Александар Г. /Швајцарска/ – 10 CHF
107. Анонимно /Немачка/ – 16 €
108. Срђан Д. /Србија/ – 50 €
109. Анонимно/Швајцарска/ – 30 €
110. Жељка Б. /САД/ – $ 25
111. Дејан Д. /САД/ – $ 20
112. Милица К. /Канада/ – $ 50 CAD
113. Оливера Л. /Канада/ – $ 25 CAD
114. Инса АД /Србија/ – 60.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
115. ДИС маркет /Србија/ – 26.840 дин.
116. Слободан Б. /Србија/ – 5.000 дин.
117. Дејана В. /Србија/ – 3.500 дин.
118. Павле К. /Србија/ – 2.000 дин.
119. Породица Станојевић /Србија/ – 1.200 дин.
(за Николиће из Братунца)
120. Александар Властимир А. /Србија/ – 470 дин.
(за Косово и Метохију)
121. Кафебар Брилијантин /Р. Српска/ – 50 КМ
(за Миљиће из Теслића)
122. Тихомир Б. /Италија/ – 10 €
123. Алекс М. /Аустралија/ – 100 €
124. Срби у Кини /Кина/ – 794 €
(пројекат за Крајину)
125. Зорица С. /Аустрија/ – 10 €
126. Тихомир Б. /САД/ – $ 100
127. iSerbApparel.com /САД/ – $ 10
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128. ТЦ Злата /Реп. Српска/ – 95 КМ
(за Миљиће из Теслића)
129. Кафана Корчагин /Србија/ – 20.000 дин.
130. Дилема /Србија/ – 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
131. Продавница Сани /Србија/ – 7.380 дин.
132. P-Com /Србија/ – 5.000 дин.
133. Ана Р. /Србија/ – 4.000 дин.
134. Аница Ј. /Србија/ – 3.300 дин.
135. Сергеј Ц. /Србија/ – 3.000 дин.
136. Небојша К. /Србија/ – 1.000 дин.
137. Ана В. /Србија/ – 500 дин.
138. Зорица В. /Србија/ – 500 дин.
(за Гмитровиће из Јагодине)
139. Невена Г. /Србија/ – 300 дин.
140. Милица Л. /Србија/ – 400 дин.
141. Мирко Т. /Србија/ – 500 дин.
142. Данило Р. /Србија/ – 1.000 дин.
143. Александар Л. /Србија/ – 2.000 дин.
144. Бојан К. /Србија/ – 2.000 дин.
145. ЂИМ Trade Требиње /Србија/ – 3.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока„)
146. Анонимно /Србија/ – 5.000 дин.
147. Михајло С. /Чешка Република/ – 15 €
(за Гачиће код Приједора)
148. Михајло С. /Чешка Република/ – 15 €
(за Николиће из Братунца)
149. Александра С.П. /Ирска/ – 30 €
(за Гмитровиће из Јагодине)
150. Јован С. /УАЕ/ – 50 €
151. Благоје Т. /Аустрија/ – 15 €
152. Анонимно /Оман/ – 50 €
153. Јелена Б.Д. /Аустрија/ – 30 €
154. Денис Р. /САД/ – 10 €
(за Републику Српску)
155. Анонимно /Немачка/ – 50 €
(за Гмитровиће из Јагодине)
156. Горан П. /Немачка/ – 10 €
157. Иво В. /Канада/ – 20 €
158. Милана К. /САД/ – 50 €
159. Славиша С. /Аустрија/ – 10 €
160. Оливера М. /Аустрија/ – 20 €
161. Младен К. /Немачка/ – 15 €
(за развој и јачање СЗС организације)
162. Мирослав С. /Немачка/ – 20 €
163. Игор Г. /Немачка/ – 50 €
(за Гачиће код Приједора)
164. Срђан Е. /Немачка/ – 51 €
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165. Бојан Р. /Норвешка/ – 200 NOK
166. Предраг А. /Норвешка/ – 200 NOK
167. Никола Л. /Норвешка/ – 200 NOK
168. Роберт Ћ. /Норвешка/ – 250 NOK
169. Ресторан Лане /Р. Српска/ – 210 КМ
(за Миљиће из Теслића)
170. Тања Ј. /САД/ – $ 25
171. Славиша К. /САД/ – $ 25
172. Зоран С. /САД/ – $ 25
173. Породица Аксентијевић /САД/ – $ 25
174. Иван Р. /САД/ – $ 25
175. Бреза /САД/ – $ 50
176. Драгана Б. /Канада/ – $ 50
177. Српски рикша возачи из Чикага /САД/ – $ 600
(за Косово и Метохију)
178. Александар М. /Србија/ – 100 дин.
179. Вања В. /Србија/ – 100 дин.
180. Јасмина П. /Србија/ – 300 дин.
181. Анонимно /Србија/ – 1.000 дин.
182. Александар Д. /Србија/ – 1.000 дин.
183. Мирко П. /Србија/ – 1.300 дин.
184. Кафана Боем /Србија/ – 1.520 дин.
185. Снежана М. /Србија/ – 2.000 дин.
186. Лазар С. /Србија/ – 2.000 дин.
(за Думбеловиће код Нове Вароши)
187. Небојша С. /Србија/ – 2.500 дин.
188. Зоран М. /Србија/ – 3.000 дин.
189. Пекара Ранд-м /Србија/ – 4.860 дин.
190. Никола В. /Србија/ – 5.000 дин.
191. Владимир Т. /Србија/ – 5.000 дин.
192. Кафаница Дрво јаворово /Србија/ – 6.180 дин.
193. Никола В. /Србија/ – 6.400 дин.
194. Канц. СЗС у Новом Саду /Србија/ – 21.200 дин.
195. ВИП – СМС на 7763 /Србија/ – 43.400 дин.
196. Телеком – СМС на 7763 /Србија/ – 107.800 дин.
197. Бранка и Мирко К. /Р. Српска/ – 10 КМ
198. Миле и Велимир Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ
199. Миро К. /Р. Српска/ – 100 КМ
(за Миљиће из Теслића)
200. Ђорђе С. /САД/ – 10 €
201. Давид Д. /Аустрија/ – 10 €
202. Милан М. /Хрватска/ – 10 €
203. Милован М. /Аустралија/ – 10 €
204. Марко Б. /Немачка/ – 15 €
(за Републику Српску)
205. Ранко М. /САД/ – 15 €
206. Димитрије Т. /Србија/ – 15 €
207. Дражен П. /Аустрија/ – 20 €

Месечни извештај за октобар 2017.

(за развој и јачање СЗС организације)
208. Радомир Н. /Швајцарска/ – 100 €
209. Драгана Г. /Србија/ – 100 €
(за Гмитровиће из Јагодине)
210. Lina Schrauwen /Канада/ – $ 100 CAD
(у сећање на Миодрага Бркића)
211. Дејана Ч.С. /Немачка/ – 20 €
212. Милован 99 /Швајцарска/ – 40 CHF
213. Милош К. /САД/ – $ 15
214. Милан З. /САД/ – $ 25
215. Весна К. /САД/ – $ 25
216. Анонимно /САД/ – $ 51
217. Никола Ј. /САД/ – $ 250
218. Дејан С. /Норвешка/ – 250 NOK
(за Гачиће код Приједора)
219. Милена П. /Норвешка/ – 500 NOK
220. Игор Б. /Србија/ – 500 дин.
221. Драган Б. /Србија/ – 700 дин.
222. Стево М. /Србија/ – 1.000 дин.
223. Огњен Б. /Србија/ – 1.000 дин.
224. Аница Ј. /Србија/ – 1.200 дин.
225. Милена и Ђорђе С. /Србија/ – 2.000 дин.
226. Горан и Милан Н. /Р. Српска/ – 3 КМ
227. Ивица П. /Србија/ – 5 €
228. Михаило Д. /Италија/ – 5 €
229. Гордон Јончић /САД/ – 10 €
230. Биљана Р. /Србија/ – 10 €
231. Рука у руци Вићенца /Италија/ – 10 €
(за Гачиће код Приједора)
232. Рука у руци Вићенца /Италија/ – 10 €
(за Николиће из Братунца)
233. Игор Л. /Србија/ – 10 €
234. Александар Ш. /Србија/ – 15 €
(за Николиће из Братунца)
235. Момир Г. /Канада/ – 15 €
(за Гачиће код Приједора)
236. Момир Г. /Канада/ – 15 €
(за Петровиће из Рипња)
237. Денис Р. /САД/ – 15 €
(за пројекте у Црној Гори)
238. Милош и Марина К. /САД/ – 30 €
239. Анонимно /Велика Бритнија/ – 30 €
(за Петровиће из Рипња)
240. Игор К. /Белгија/ – 30 €
241. Рука у руци Вићенца /Италија/ – 30 €
(за пројекте у Републици Српској)
242. Мирко С. /Немачка/ – 35 €
243. Владица С. /САД/ – 40 €
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244. Анонимно /Ирска/ – 50 €
245. Горан П. /Велика Британија/ – 100 €
246. Срђан М. /САД/ – 100 €
247. Раде Р. /Немачка/ – 20 €
248. Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ – 20 €
249. Драгана Т. /САД/ – $ 10
250. Хелена У. /Канада/ – $ 15
251. Матеја и Филип С. /САД/ – $ 15
252. Јела Н. /САД/ – $ 15
253. Милан Д. /САД/ – $ 25
254. Данијел П. /САД/ – $ 25
255. Јован А. /Канада/ – $ 100
(за Косово и Метохију)
256. Кафић Тумпе /Србија/ – 500 дин.
257. Данило К. /Србија/ – 585 дин.
258. Никола В. /Србија/ – 600 дин.
259. Кафана Србија /Србија/ – 915 дин.
260. Марко О. /Србија/ – 1.000 дин.
261. Трифун Т. /Србија/ – 1.000 дин.
262. Ресторан Код баке на ручак /Србија/ – 2.060 дин.
263. Моје место /Србија/ – 3.807 дин.
264. Кафе бистро Нана /Србија/ – 4.163 дин.
265. Михајло Ж. /Србија/ – 5.000 дин.
266. Александра Ђ. /Србија/ – 5.000 дин.
267. Велибор и Станоје П. /Србија/ – 12.000 дин.
268. Бојан С. /Србија/ – 12.000 дин.
269. Хум. турнир у коцкицама /Србија/ – 13.000 дин.
270. Игор Ж. /Француска/ – 10 €
271. Анонимно /Немачка/ – 20 €
272. Б.С. /Аустрија/ – 30 €
273. Били Питон /Шпанија/ – 50 €
274. Слободан П. /Немачка/ – 100 €
275. Данијела М. /Немачка/ – 10 €
276. Драган З. /Немачка/ – 10 €
277. “SZS“ на број 81190 /Немачка/ – 301,72 €
278. Vuyas /САД/ – $ 15
279. Породица Аксентијевић /САД/ – $ 25
280. Маја Ј. /Р. Српска/ – 10 КМ
281. Ђ.С. /Србија/ – 500 дин.
282. Милош Д. /Србија/ – 500 дин.
283. Божидар Ј. /Србија/ – 1.000 дин.
284. Mabax аутопревозник /Србија/ – 1.168 дин.
285. Минимаркет Јабука /Србија/ – 3.280 дин.
286. Минимаркет Мајур /Србија/ – 4.400 дин.
287. Брза храна Цицибело /Србија/ – 5.700 дин.
288. Хум. тикети Max bet /Србија/ – 182.826 дин.
(за пројекат Кош за срећу)
289. Андрија Д. /Норвешка/ – 10 €
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(за Косово и Метохију)
290. Александра и Бранко Б. /Словенија/ – 10 €
291. Радован А. /Немачка/ – 10 €
292. Татјана М. /САД/ – 10 €
293. Зоран Ф. /Швајцарска/ – 15 €
294. Анонимно /САД/ – 20 €
295. Вања Ц. /Немачка/ – 20 €
296. Анонимно /Аустрија/ – 30 €
297. Јелица М. /Уругвај/ – 30 €
298. Анонимно /Холандија/ – 50 €
299. Владимир М. /Словенија/ – 50 €
(за миннибус српској деци у Сребреници)
300. Анонимно /Италија/ – 50 €
(за Косово и Метохију)
301. Анонимно /Велика Британија/ – 70 €
302. Protecta El. Services /Аустралија/ – $ 15
303. Владимир М. /САД/ – $ 25
304. Драгомир С. /Канада/ – $ 50
305. Александар Д. /САД/ – $ 50
306. Давид Г. /САД/ – $ 50
307. Породица Кукуљ /Србија/ – 500 €
(за пројекте у Крајини)
308. Жељко Н. /Србија/ – 1.000 дин.
309. Милена А. /Србија/ – 1.000 дин.
310. Милан С. /Србија/ – 2.000 дин.
311. Пекара „Код Жике“ /Србија/ – 4.300 дин.
312. Sport Magic /Србија/ – 10.000 дин.
313. Концерт 357 и Фабержеова
јаја /Србија/ – 48.570 дин. + 20 €
314. Велимир М. – 1 €
315. Бојана С. /Аустрија/ – 8 €
316. Анонимно /Хрватска/ – 10 €
(за пројекте у Крајини)
317. Анонимно /Шведска/ – 10 €
(за Петровиће из Рипња)
318. Срдан Ц. /Аустрија/ – 10 €
(за Петровиће из Рипња)
319. Игор В. /САД/ – 10 €
(за Петровиће из Рипња)
320. Игор В. /САД/ – 10 €
321. Душан С. – 14,89 €
(за Петровиће из Рипња)
322. Анонимно /САД/ – 15 €
323. Денис Р. /САД/ – 15 €
(за Николиће из Братунца)
324. Анонимно /Р. Српска/ – 15 €
325. Дарко П. /САД/ – 20 €
(за Петровиће из Рипња)
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326. Миодраг В. /Швајцарска/ – 25 €
327. Дарко С. /Аустрија/ – 30 €
328. Анонимно /Канада/ – 30 €
329. Недељко П. /САД/ – 30 €
330. J. Peet /В. Британија/ – 30 €
(за Петровиће из Рипња)
331. Анонимно /Италија/ – 30 €
(за Петровиће из Рипња)
332. Јелена Б.Д. /Аустрија/ – 30 €
(за Петровиће из Рипња)
333. Емир М. /Шведска/ – 300 SEK
334. Јован С. /Немачка/ – 40 €
335. Биљана Ц. /Канада/ – 50 €
336. Звонко И. /САД/ – 50 €
(за Косово и Метохију)
337. Петар Н. /Аустралија/ – 50 €
338. Александар М. /Немачка/ – 50 €
339. Немања М. /Р. Српска/- 50 €
(за Косово и Метохију)
340. Бојан Б. – 50 €
341. Немања М. /Р. Српска/- 50 €
(за Гачиће код Приједора)
342. Саша М. /Норвешка/ – 300 NOK
343. CPSO /Канада/ – $ 75 CAD
(у сећање на Миодрага Бркића)
344. Александар Гајић /Канада/ – $ 134,26 CAD
345. Огњен И. /САД/ – $ 4
346. Биљана Б. /САД/ – $ 15
347. Matthew K. /САД/ – $ 20
(за Петровиће из Рипња)
348. Драгиша С. /САД/ – $ 20
349. Славица П. /САД/ – $ 25
350. Сања Т. /САД/ – $ 25
351. Никола М. /САД/ – $ 25
352. Марта С. /Канада/ – $ 25
353. Срђан М. /САД/ – $ 25
354. Ивана С. /Србија/ – 200 дин.
(за Петровиће из Рипња)
355. Предраг П. /Србија/ – 500 дин.
(за Петровиће из Рипња)
356. Урош П. /Србија/ – 1.000 дин.
357. Аврам К. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Петровиће из Рипња)
358. Павле Ђ. /Србија/ – 1.200 дин.
359. Аница Ј. /Србија/ – 1.250 дин.
360. Вељко М. /Србија/ – 2.000 дин.
361. Good food З. венац /Србија/ – 2.380 дин.
362. Пекара „Код Жике“ /Србија/ – 4.160 дин.
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363. Good food Врачар /Србија/ – 4.780 дин.
364. Good food Богословија /Србија/ – 5.030 дин.
365. Бојана Б. /Србија/ – 6.000 дин.
366. Good food Нбгд /Србија/ – 7.960 дин.
367. Good food Жарково /Србија/ – 8.500 дин.
368. Анонимно /Србија/ – 10 €
(за Петровиће из Рипња)
369. Рајко В. /Србија/ – 10 €
370. Анонимно /Србија/ – 10 €
371. Данило В. /Србија/ – 10 €
(за миннибус српској деци у Сребреници)
372. Ђорђе Н. /Аустрија/ – 10 €
373. Ина Ј. /Аустрија/ – 15 €
374. Предраг Б. /Аустралија/ – 15 €
(за Петровиће из Рипња)
375. Рајко В. /Србија/ – 17 €
(за Петровиће из Рипња)
376. Алекса А. /Швајцарска/ – 20 €
377. Драгана К. /Финска/ – 30 €
(за Петровиће из Рипња)
378. Наташа У. /Белгија/ – 30 €
379. Васко Р. – 30 €
380. Анонимно /Србија/ – 50 €
(за Петровиће из Рипња)
381. Тијана А. /САД/ – 50 €
(за Петровиће из Рипња)
382. Драшко К. /Шведска/ – 50 €
(за Републику Српску)
383. Сузана Г. /Аустрија/ – 50 €
(за Петровиће из Рипња)
384. Горан Г. /Србија/ – 70 €
385. Анонимно /Аустралија/ – 100 €
386. Драшко К. /Шведска/ – 100 €
(за миннибус српској деци у Сребреници)
387. КУД Младост Нирнберг /Немачка/ – 29,22 €
388. Стеван П. /Немачка/ – 60 €
389. Дејан И. /Швајцарска/ – 10 CHF
390. Ненад и Кристина А. /Швајцарска/ – 10 CHF
391. Никола А. /Швајцарска/ – 10 CHF
392. Марко А. /Швајцарска/ – 10 CHF
393. Далибор С. /Швајцарска/ – 50 CHF
(за Петровиће из Рипња)
394. M.K. /Швајцарска/ – 50 CHF
395. Сања и Петар А. /Швајцарска/ – 100 CHF
396. Марко Ђ. /САД/ – $ 10
397. Никола Л. /САД/ – $ 20
398. Бојан Ј. /САД/ – $ 25
399. Ранко М. /САД/ – $ 25
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400. Саша С. /САД/ – $ 30
401. Желимир Л. /САД/ – $ 50
402. Софија Р. /САД/ – $ 60
(за Петровиће из Рипња)
403. Јаблан Ђ. – 82,17 €
404. Vozi Inc. /САД/ – $ 100
405. Benevity giving platform /САД/ – $ 140
406. Александар С. /Норвешка/ – 100 NOK
407. Александра З. /Норвешка/ – 110 NOK
408. Вања Л. С. /Норвешка/ – 150 NOK
409. Марија С. /Норвешка/ – 200 NOK
410. Здравко Ж. /Норвешка/ – 200 NOK
(за Петровиће из Рипња)
411. Жарко П. /Норвешка/ – 1.000 NOK
412. Мирослав Ј. /Србија/ – 300 дин.
(за Петровиће из Рипња)
413. Алекса Г. /Србија/ – 400 дин.
414. Вукота К. /Србија/ – 500 дин.
415. Јелена П. /Србија/ – 500 дин.
(за Петровиће из Рипња)
416. Александар В. /Србија/ – 500 дин.
417. Владан Ј. /Србија/ – 500 дин.
418. Александар С. /Србија/ – 500 дин.
419. Дарко П. /Србија/ – 500 дин.
420. ЈАЗИП /Србија/ – 601 дин.
421. Наташа П. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Петровиће из Рипња)
422. Никола и Милан К. /Србија/ – 1.000 дин.
423. Иван В. /Србија/ – 1.000 дин.
424. Предраг Г. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Петровиће из Рипња)
425. Милош Ј. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Петровиће из Рипња)
426. Јовица И. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Петровиће из Рипња)
427. Стеван О. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Петровиће из Рипња)
428. Ивица С. /Србија/ – 1.200 дин.
429. Драган Н. /Србија/ – 1.300 дин.
430. Бранислав В. /Србија/ – 1.500 дин.
431. Урош С. /Србија/ – 2.000 дин.
432. Анонимно /Србија/ – 2.000 дин.
433. Јасмина и Милован Р. /Србија/ – 2.000 дин.
434. Ана В. /Србија/ – 2.184 дин.
(за Петровиће из Рипња)
435. Срђан Т. /Србија/ – 3.000 дин.
436. Наталија П. /Србија/ – 6.000 дин.
437. Пашанац 1 брза храна /Србија/ – 6.520 дин.
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438. Никола С. /Србија/ – 7.000 дин.
439. Недељко Б. /Србија/ – 7.000 дин.
440. ТХЦФ и синови /Србија/ – 7.360 дин.
441. Лазар Н. /Србија/ – 10.000 дин.
442. Петар Д. /Србија/ – 10.000 дин.
443. Дејан П. /Србија/ – 12.000 дин.
444. Душан К. /Србија/ – 15.000 дин.
445. Теленор – СМС на 7763 /Србија/ – 79.464 дин.
446. 62. Међународни сајам књига у Београду
/Србија/ – 112.350 дин.
447. 1. меморијални турнир у малом фудбалу
„Такијеви дани на Дорћолу“/Србија/ – 1.000 €
(за Петровиће из Рипња)
448. Милутин С. /Македонија/ – 50 €
449. Бранка Д. /Данска/ – 5 €
450. Иван Ђ. /Аустрија/ – 5 €
451. Брат за Брата /Русија/ – 10 €
(за Косово и Метохију)
452. Invicta Enterna /Немачка/ – 10 €
(за Петровиће из Рипња)
453. Анонимно /Р. Српска/ – 10 €
(за Петровиће из Рипња)
454. Радивоје Б. /Србија/ – 10 €
455. Марко М. /Србија/ – 10 €
456. Денис Р. /САД/ – 10 €
(за Републику Српску)
457. Маринко Ш. /Холандија/ – 10 €
458. Радислав Ђ. /Италија/ – 10 €
459. Предраг М. /Аустрија/ – 10 €
460. Живота С. – 12 €
461. Рајко В. /Србија/ – 15 €
(за Гмитровиће из Јагодине)
462. Ненад и Наташа К. /САД/ – 15 €
463. Анонимно /Норвешка/ – 15 €
464. Лиана /САД/ -15 €
(за Петровиће из Рипња)
465. Анонимно /САД/ – 15 €
(за Петровиће из Рипња)
466. Анонимно /Норвешка/ – 15 €
(за Петровиће из Рипња)
467. Анонимно /Холандија/ – 15 €
468. Michael D. /Аустрија/ – 15 €
469. Марија И. /Шведска/ – 20 €
(за Петровиће из Рипња)
470. Душан Ц. /САД/ – 20 €
(за Апостоловиће код Прешева)
471. Наташа Т. /Аустрија/ – 20 €
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472. Анонимно /Немачка/ – 30 €
(за Петровиће из Рипња)
473. Анонимно /Србија/ – 30 €
474. Лазар О. /Белгија/ – 30 €
(за пројекте у Црној Гори)
475. Далибор М. /САД/ – 30 €
476. Наташа К. /Канада/ – 30 €
477. Драшко К. /Шведска/ – 50 €
(за Петровиће из Рипња)
478. Бојан Р. – 50 €
(за Петровиће из Рипња)
479. Анонимно /Италија/ – 50 €
(за Косово и Метохију)
480. Милица С. /Аустрија/ – 50 €
481. Бојан С. /Аустрија/ – 50 €
(за Гачиће код Приједора)
482. Анонимно /Аустралија/ – 70 €
(за Петровиће из Рипња)
483. Вукашин Е. /Србија/ – 70 €
(за Николиће из Братунца)
484. Филип и Оливера /САД/ – 100 €
(за Петровиће из Рипња)
485. Анонимно /Немачка/ – 100 €
486. Срђан Л. /Шведска/ – 100 €
487. Маја Ј. /Р. Српска/ – 10 КМ
488. Александар П. /Р. Српска/ – 10 КМ
(за Николиће из Братунца)
489. Миодраг П. /Р. Српска/ – 20 КМ
490. Јавни превоз Жељко С. /Р. Српска/ – 50 КМ
(за Миљиће из Теслића)
491. Пекара Ђекић /Р. Српска/ – 153 КМ
(за Миљиће из Теслића)
492. Владо Б. /Р. Српска/ – 195 КМ
(за Миљиће из Теслића)
493. Јелена К. /Р. Српска/ – 200 КМ
(за Гачиће код Приједора)
494. Радојка С. /Немачка/ – 10 €
495. Др Бранислав П. /Немачка/ – 10 €
496. Зоран В. /Немачка/ – 100 €
497. Весна Н. /Швајцарска/ – 5 CHF
498. Братислав С. /Швајцарска/ – 5 CHF
499. Гордана К. Ј. /Швајцарска/ – 5 CHF
500. Небојша Л. /Швајцарска/ – 5 CHF
501. Невена Ш. /Швајцарска/ – 5 CHF
502. Дариа К. /Швајцарска/ – 10 CHF
503. Саша и Татјана С. /Швајцарска/ – 10 CHF
504. Милош М. /Швајцарска/ – 10 CHF
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505. Нада И.М. /Швајцарска/ – 10 CHF
506. Александар и Славица У. /Швајцарска/ – 20 CHF
507. Сергеј Ч. /Швајцарска/ – 20 CHF
508. Лара М. /Швајцарска/ – 20 CHF
509. Стојан Ј. /Швајцарска/ – 30 CHF
510. Никола М. /Швајцарска/ – 30 CHF
511. Габријела С. /Швајцарска/ – 30 CHF
512. Р.М. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF
513. Н.Т. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF
514. М.П. /Швајцарска/ – 40 CHF
515. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ – 40 CHF
516. Породица Деветак /Швајцарска/ – 40 CHF
517. Дејан Н. /Швајцарска/ – 50 CHF
518. Protax GMBH /Швајцарска/ – 50 CHF
519. Горан М. /Швајцарска/ – 75 CHF
(за пројекте на КиМ и Р. Српској)
520. Јованче Т. /Швајцарска/ – 100 CHF
521. Вања М. /Швајцарска/ – 110 CHF
(за Павловиће код Коцељеве)
522. Стефанија С. /Норвешка/ – 100 NOK
(за Петровиће из Рипња)
523. Јулијана Окука Тодоровић /Канада/ – $ 20 CAD
524. Анонимно /Канада/ – $ 50 CAD
525. Дејан Грбић /Канада/ – $ 77,73 CAD
526. Српско КУД Фрула
Калгари /Канада/ – $ 100 CAD
527. Сербоси Калгари /Канада/ – $ 200 CAD
528. Крајишко вече у Калгарију /Канада/ –
$ 250 CAD
529. Забава у Калгарију /Канада/ – $ 380 CAD
530. Српска заједница у
Виндзору /Канада/ – $ 3.110 CAD
531. Анонимно /САД/ – $ 5
(за пројекте у Крајини)
532. Ранко М. /САД/ – $ 20
533. Данијела М. /САД/ – $ 20
534. Анкица Д. /САД/ – $ 25
535. Бранкица П. /САД/ – $ 25
536. Александар Т. /Канада/ – $ 25
537. Здравко Д. /САД/ – $ 30
538. Синиша и Мирјана П. /САД/ – $ 50
539. Драган С. /САД/ – $ 50
540. PayPall Giving Fund /САД/ – $ 51,13
541. Бојана Р. /САД/ – $ 60
542. Зоран М. /САД/ – $ 100
543. Љиљана В. /Србија/ – 1.000 дин.
(за Гачиће код Приједора)
544. Александар Ј. /Србија/ – 1.500 дин.
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Списак СЗС
донатора
545. Пицерија Кухињица /Србија/ – 3.740 дин.
546. Агенција Крупа /Србија/ – 6.000 дин.
547. Виктор С. /Србија/ – 30 €
(за пројекат „Тројка из блока„)
548. Хотел Хајдучке воде /Р. Српска/ – 100 КМ
(за Миљиће из Теслића)
549. Златара Хилтон /Р. Српска/ – 200 КМ
(за Миљиће из Теслића)
550. Марија И. /Швајцарска/ – 1.630 CHF
УКУПНО ДОНАЦИЈА У ОКТОБРУ: 30.238€
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за октобар 2017. године
Србија
Почетно стање – 30.09.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ за породицу Ђикић, Рума - опрема за централно грејање у кући
Помоћ за породицу Туфегџић, Мионица - крава са телетом
Помоћ за породицу Петровић, Рипањ - грађ.материјал, столарија
Помоћ за породицу Павловић, Коцељева - грађ.материјал и радови на кући, покућство
Помоћ за породицу Миловановић, Обреновац - завршни грађ.радови на кући
Помоћ за породицу Миљић, Теслић, Р.Српска - грађевински радови
Помоћ за породицу Лаловић, И.Сарајево, Р.Српска - грађ.материјал за доградњу куће
Помоћ за породицу Радетић, Лакташи, набавка крмаче и 10 кока носиља
Помоћ за породицу Петровић, Крајина - 2. део радова на кући
Помоћ за породицу Раднић, Крајина - 2. део радова на кући
Помоћ за породицу Слијепчевић, Барања, Крајина - набавка хидрофора
Oперативни трошкови
Закуп штанда на 62. Међународном сајму књига у Београду
Набавка горива за обилазак породица и турнире Тројка из блока
Рекламни СЗС материјал - рол ап и кесе
Обилазак градова у Р. Српској за турнире Тројка из блока
Трошкови акције помоћи на Косову и Метохији
Трошкови закупа озвучења за турнир Тројка из блока у БНС и Вишњичкој бањи
Трошкови путарина током обилазака породица
Апарат за пластифицирање са фолијама за потребе турнира Тројка из блока
Трошкови транспорта робе за турнир Тројка из блока у Банатском Новом Селу
Трошкови транспорта робе за турнир Тројка из блока у Вишњичкој бањи
Трошкови израде донаторских застава за турнире Тројка из блока у В. Бањи и БНС
Плочасти материјал за израду постоља донаторске кутије
Измајмиљивање хале за турнир Тројка из блока у Мисисаги
Осигурање за турнир Тројка из блока у Мисисаги
Курс прве помоћи за волонтера турнира Тројка из блока у Мисисаги
Трошкови изнајмљивања хале за турнир Тројка из блока у Фрибургу
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
Трошкови плата запослених
Обавезни намети државе на плате запослених
Трошкови закупа канцеларија
Трошкови књиговодства у Србији
Трошкови закупа магацина у Београду
Трошкови комуналија у канцеларијама
Административни трошкови СЗС канцеларија
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Наканада за коришћење Skrill платформе
Трошкови набавке канцеларијског материјала
Трошкови сервера за слање електронске поште, домена и хостинга
Трошкови СМС сервиса
Трошкови маркетинга
Интерни трансфери новца
Трансфер новца из САД-а у Србију
Крајње стање – 31.10.
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РСД
95.081
1.390.259
0
-665.440
-275.160
-145.000
-112.920
-99.360
-33.000

Црна Гора
ЕУР
6.791
0
0
0

Република
Швајцарска Немачка
Српска
КМ
ЦХФ
ЕУР
14.934
32.615
572
1.486
2.895
2.287
0
0
0
-14.870
-11.043
0

УСД
12.924
4.110
-71
0

НОК
9.064
3.760
0
0

Аустрија и
остале
ЕУР
2.352
6.587
-177
-3.030

-161

-1.300
-1.200
-530
-2.168

-161

-29

Канада Норвешка
ЦАД
5.766
4.697
-2
0

-8.991
-7.585
-6.853
-432

-662.737
-68.672
-50.000
-23.616
-22.471
-15.940
-11.000
-10.880
-9.680
-7.000
-4.500
-2.700
-2.036

САД

-11

-1.241

-2.052

-449

-48

-98

-3.890

-1.232
-1.026
-157
-2.762
-235.000
-144.379
-25.000
-12.000

-11

-41
-700
-373

-405
-44

-19

-88

-6

-1.469

-15.101
-73
-24
-20
-54
-10

-149

-30
872.265
872.265
1.029.428

0

0

0

0

6.780

310

24.019

2.810

-8.600
-8.600
8.265

0

0

-1.946
0

6.572

12.664

3.565
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација у %)

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

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
185
107
47
45
28
28
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Република Српска
Норвешка
Холандија
Аустралија

Италија
Шведска
Остале државе
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17
10
9
9
7
34
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2017. години

Број примљених донација у 2017. години
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за октобар од 2006. – 2017. године

Број примљених донација за октобар
од 2006. – 2017. године
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Могућности
донирања СЗС

Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ
породицама којима смо средства наменили.
1. Путем PayPal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com
2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro):
www.srbizasrbe.net/donacije
3. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Донирање путем смс порука:
- пошаљите поруку na 7763 (у Србији)
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој)
- пошаљите SZS 15 на 339 (у Швајцарској)
5. Рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71 Banca Intesa, Београд
Девизни: IBAN: RS35 1600 0508 0002 3812 69
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia
5. Рачун у Швајцарској:
Swiss post, Konto: 61-335679-5, BIC: 9000
IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss

7. Рачун у Републици Српској:
Бр. рачуна: 56201281300241-58,
Девизни: IBAN: BA39 5620 1281 3002 5031
SWIFT: RAZBBA22
Customer: Srbi za Srbe, NLB Razvojna banka,
Dobroslava Jevđevića, Pale 71420
8. Рачун у Немачкој:
VR Bank IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2
BIC: GENODEF1N02
Customer: Serben für Serben e.v.
9. Рачун у Црној Гори:
Бр. рачуна: 510-91548-03
Девизни: IBAN ME25 5100 0000 0009 1548 03
SWIFT: CKBCMEPG
Customer: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Bank: Crnogorska Komercijalna banka
10. Рачун у Норвешкој:
DNB Bank Бр. рачуна: 1503 83 80483
IBAN: NO92 1503 8380 483
SWIFT: DNBANOKKXXX
Customer: Humanitær organisasjon Serbere for
Serbere
11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com

6. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339 BLZ: 32000
IBAN: АT97 3200 0000 1036 4339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. Für. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe
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„Косово поље“ – Матија Бећковић
Краду ми памћење, скраћују ми прошлост,
Отимају векове , џамијају цркве,
Арају азбуку, чекићају гробове,
Издиру темељ, размећу колевку.
Куд да чергам с Високим Дечанима?
Где да предигнем Пећаршију?
Узимају ми оно што ником нисам узео.
Моје лавре и престонице,
Не знам шта је моје,
Ни где ми је граница,
народ ми је у најму и расејању.
Пале ми тапије и затиру постојанство...

Хуманитарна организација

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

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