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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Од активности током септембра издвојили би
неколико информативних посета породицама које ће
бити у плану за помоћ у наредном периоду. Један
велики пројекат реновирања стамбеног простора је
започет, док је један успешно завршен. При том
спроводено је и неколико акција помоћи породицама
нешто мањег обима. Сезона турнира „Тројка из
блока“ се полако приводи крају, а током септембра
турнири су одржани на три локације. Активни су
били и наши представници у дијаспори, који су
имали прилику да приближе рад организације
заинтересованим људима.
Обављено је пет информативних посета
вишедетним породицама у три државе региона. У
Републици Српској посетили смо прво породицу
Кракић са четворо деце из Источног Сарајева и
породицу Дарабан из Бијељине, такође са четворо
деце. Затим у Црној Гори, у Подгорици, посећена је
породица Радованић са петоро малолетне деце. И на
крају, на подручју Србије, посећене су породице
Крстић из Бољевца и Женар из Банатског Новог села,
обе са по четворо деце.
У Републици Српској успешно су спроведене
две акције испоруке помоћи. Поново је помогнута,
након пар месеци, породица Јевтић из Власенице,
куповином материјала за кров у вредност од 2.471км.
Са друге стране за породицу Лазић из Угљевика, која
броји чак шесторо деце, купљена је крава у
вредности од 2.750км.
У централној Србији конкретну помоћ
добиле су две породице. У великом пројекту
помогнута је породица Николић из Обреновца, која
има петоро деце. Доградња поткровља и замена
дотрајалог крова износила је 591.556 дин. Уручена је
велика помоћ породици Николић из Врњачке Бање,
коју чини самохрана мајка и четворо деце. За њих је
достављен електрични шпорет, кухиња, гардеробер и
пећ за дечију собу, а на поклон су однета колица за
бебу и бицикл. Укупна вредност купљене помоћи је
100.400 дин. Започета је и санација куће и купатила
за породицу Токалић из Баљевца код Рашке, која има
троје деце.
На Косову и Метохији у паузи између
великих акција, започет је засебан пројекат
комплетног реновирања куће породици Ристић из
села Стрезовце, која броји четворо деце.
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Спроведена је и једна акција мањег обима у
којој смо обезбедили по 15 кока носиља, као и
концетрат за породице Јанчић и Шуковић из Херцег
Новог. Вредност испоручене помоћи износила је
230€.
Од активности које нису уско везане за сам
рад организације издвајамо учешће у набавци два
стерилизатора за породилиште у Пријепољу. Toм
приликом наша организација приложила је 34.425
дин. Као и нову испоруку компјутера и књига за
пројекат који води организација „Жене Косовске
Долине“ са Далматинског Косова.
Наши чланови у дијаспори су такође били
активни. Представници огранка у Чикагу, посетили
су догађај под називом „Укус Србије“, где су од
продаје наших артикала прикупили 350$. У Туну, у
Швајцарској, на новој палачинка журки уз пријатно
дружење прикупљено је 610 цхф.
Одражна су три турнира „Тројка из Блока“ у
септембру. У Крагујевцу је прикупљено 37.580
динара, а у Источном Сарајеву чак 3.029км. Свакако
централни догађај, како у септембру тако и целе
сезоне „Тројка из Блока“, одиграо се на Калемегдану.
Уз мноштво учесника и спонзора прикупљено је
238.074 дин.
Настављамо даље са великим плановима и
пројектима и у месецима који су пред нама. Очекује
нас доста изазова, али препрека на путу помоћи
онима којима је то најпотребније не сме да буде.
Потрудићемо се да испунимо све оно што је
зацртано, како би што већи број деце добио
могућност да одраста у лепшим условима.

С поштовањем,
Скупштина организације
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Помоћ
библиотеци
•
•
•

Током августа Хуманитарна организација Срби за
Србе спровела је још једну акцију помоћи раду
удружења „Жене Косовске долине“ из Далмације.
Као и у неколико наврата до сада, поново су
испоручени половни рачунари за будући интернет
центар у бившој основној школи у Риђану и
неколико пакета књига за библиотеку „Доситеј
Обрадовић“ која ће ускоро почети са радом у истој
згради.

Ближи опис достављене помоћи:
•
•
•

2 стандардна АТХ рачунара
2 пакардова мини десктоп рачунара
1 ЛЕД монитор 17"
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4 оптичка миша
6 тастатура (две потпуно нове)
кутија са 75 књига, 6 ЦД-а, 8 ДВД-а

Као захвалност за досадашњу испоручену помоћ, на
нашу адресу стигла је и лепа захвалница од
поменутог удружења. Ми се овом приликом још
једном захваљујемо нашем сараднику Г-дину Банету
Којићу без кога не би било могуће реализовати
акције овог типа.

Захвалница за СЗС од удружења
„Жене Косовске долине"
Сходно нашим могућностима, с обзиром да овакве
активности нису примарне у нашем добротворном
раду, наставићемо са пружањем подршке нашој
заједници на подручју Далматинског Косова.
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СЗС у посети
Крстићима
Крстиће смо затекли у веома тешкој ситуацији: живе
од бака Данине пензије, а преосталу зараду у
њиховој кући доноси унука Даница која је запослена
и унук Стефан који ради повремене сезонске
послове.
Поред тога што се труде да зараде, Стефан и Даница
су и студенти Рударског факултета у Бору. Упркос
тешкој ситуацији породица се труди да уредно
измирује све рачуне.
Сва деца су скромна, вредна и лепо васпитана, а
најмлађи Димитрије и Ђорђе су одлични ђаци. Живе
у кући скромног ентеријера, али Крстићи свој
животни простор одржавају изузетно чистим и
уредним.
Почетком августа, одмах након одржане Тројка из
блока у Бољевцу чланови Хуманитарне
организације Срби за Србе посетили су бољевачку
породицу Крстић која живи у тешким условима,
оптерећена несрећама из блиске прошлости. Отац
Драган (55 година) недавно је доживео тежак
мождани удар, а недуго потом породица је остала без
деде Вукашина, оца Драганове супруге Сузане који
је био стуб породице. Како Сузана 24 сата дневно
води рачуна о свом супругу који након можданог
удара није у стању да се стара о себи и како њих
двоје већ неко време бораве сами у Алексинцу на
старом имању Драганових родитеља, сву бригу о
њиховој деци на себе је преузела Сузанина мајка,
бака Нада која чува и подиже њихово четворо деце:
Стефана (25 година), Даницу (23 године),
Димитрија (13 година) и Ђорђа (10 година).
У приземљу се налазе купатило, просторија у којој су
кухиња и трпезарија и дневна соба у којој отац и
мајка спавају када дођу, што се јако ретко дешава. На
спрату се налази просторија која је предвиђена за
купатило, са немалтерисаним, зидовима и три собе.
У једној баба спава са млађим унуцима на једном
француском лежају, у другој су старији брат и сестра
на одвојеним креветима, а трећа им служи за
одлагање ствари. У њој најмлађи не спавају, јер
преко зиме имају великих проблема са загревањем
куће, а посебно на спрату јер кућа нема изолацију,
греју се на стари шпорет који се налази у приземљу и
пећ на дрва која се налази у собу код старије деце.

Месечни извештај за септембар 2016.
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СЗС у посети
Крстићима

Могући облици помоћи су:

За дрва се сналазе тако што најстарији син иде у
шуму и помаже другима да секу дрва, па му плаћају
такође у огреву. У току зиме потроше и до 40 кубних
метара дрва. Оба грејна тела су у лошем стању и
дотрајала.

- изолација спрата куће чиме би превазишли проблем
са грејањем и деца би могла да користе све собе на
спрату(мали да пређу из бабине у собу са креветима
на спрат или да пређу код старијег брата, а сестра
да добије своју собу);
- централно грејање (жеља породице);
- набавка беле технике и електричних апарата;
- куповина једне свиње, живине и живинске хране.

Немају простор за пластеник, нити обрадивих
површина. Имају мањи свињац са две свиње, где би
могла евентуално да се убаци још једна свиња.
Сезонски гаје и пилиће, а имају и седам ћурки.
Простор за живину је такође скроман. Немају
довољно новца да купују храну за живину и због тога
не могу да имају више живине.
Електрични апарати и бела техника су прилично
времешни (полован електрични шпорет, фрижидер
стар око 40 година).

Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.
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Лазићима
уручена крава
Лазићи живе у старој породичној кући коју одржају
колико могу, уз помоћ добрих људи и ближе
фамилије свремена на вријеме нешто поправе, купе
како би јој продужили вијек. Од шесторо дијеце
петоро иде у школу а цијела породица има само 140
КМ дјечијег доплатка, то је једино сигурно примање.

Хуманитарна организација Срби за Србе помогла
је осмочлану породицу Лазићи из Република
Српске. Oсмочлана породица која је настањена у
селу Горња Крћина која припада општини Угљевик,
село је удаљено 27 km од Угљевика. Чланови
породице су отац Радомир, жена Снежана и
шесторо дијеце: Добрила (15), Далиборка (13),
Мира (12), Ратко (10), Ранка (8) и Свијетлана (5).
Након прве посјете чланова организације
одлучили смо помоћи Лазићима колико смо у
могућности, изразили су жељу за кравом која им је за
кратак период купљена. Куповином краве у износу
од 2.750 КМ породици смо обезбједили да имају
млијеко за своју кућу па чак да се нађе нешто и за
продају.

Нико од чланова породице нема стално запослење
тако да се Радомир сам сналази радећи у сусједним
селима за дневнице, не бира посао и ништа му није
тешко само да би зарадио новац и обезбједио дјеци
основне ствари као и намјернице за живот.
Ријетко се виђају породице, људи а поготова дијеца
као што су Лазићи, толико су њихова срца била пуна
среће самим доласком краве у њихову шталу. Дјеца
су тај дан заборавина на неимаштину и нису се
одвајала од ње. Данас је тешко видјети толико
захвалност и ријечи хвале кад код Лазића. Велике
поздраве и ријечи захвалности шаљу донаторима
који су им помогли да добију донацију.

Срећна и задовољна породица Лазић
са својом кравом

Месечни извештај за септембар 2016.
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Радови у току
код Токалића
Такође стоваришту „КНИПЕКС" које је донирало
део арматуре потребне за изградњу, стругари
„ЈАНКОВИЋ" која је донирала даске за шаловање,
Кафе бару „РАМОНА" и брзој храни „ЛАЗАРО" који
су донирали цемент.

У мају 2016. године, одржан је први турнир Тројка
из блока у Рашки на Хуманитарна организација
Срби за Србе, Хуманитарно удружење „Рука
пријатеља" из Рашке и Општина Рашка са
благословом манастира Ђурђеви ступови,
организвали су спортско-хуманитарни пројекат чија
је мисија изградња купатила породици Токалић из
Баљевца, општина Рашка. Петочлана породица
Токалић, коју сачињавају отац Милош, мајка
Милијана, ћерке Марија (14), Милица (10) и син
Михајло (11), живи у веома скромним условима у
свом стану од, непуних, 28м2 без купатила. У
наставку вести погледајте фотографије испоруке
грађевинског материјала.

Владан Чоловић - оснивач и председник
Хуманитарног удружење
„Рука пријатеља" из Рашке

Велику захвалност дугујемо предузећу „МЕГАЛИТ
ШУМНИК" из Рашке које је донирало блокове и
бетон за изградњу купатила, стоваришту „ФИРГО"
које је донирало песак и помоћ у превозу материјала.

Месечни извештај за септембар 2016.

Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Хуманитарна организација Срби за Србе
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Радови код
Ристића
Кућа у очајном стању, без купатила и са неколико
неуређених просторија је свакодневница породице
Ристић.
Осим скромних социјалних примања, Ристићи су
истовремено и корисници народне кухиње.
Примарни план помоћи ће бити свакако опремање
купатила и довођење куће у функционално стање,
како би деца која су сада већ одрасла имала своје
засебне собе.

Хуманитарна организација Срби за Србе
покренула је радове на комплетној унутрашњој и
спољашњој санацији куће породице Ристић из
села Стрезовце, општина Косовска Каменица на
Косову и Метохији.
Од радова у плану је да се уради: комплетна
изолација (споља и изнутра), постављање
ламината, плочица, столарије, реконструкција
крова, олуци као и набавка покућства.
Родитељи Сретен и Соња и деца Снежана (18),
Јована (16), Милош (11) и Иван (10), живе у једној
скромној собици која им представља све.

Породица Ристић у децембру 2015. године,
приликом посете чланова
Хуманитарне организације Срби за Србе

Месечни извештај за септембар 2016.

Домаћин Сретен
са одушевљењем је дочекао
материјал за изолацију

Постављена нова врата у кући Ристића

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Радови код
Ристића

Постављена врата и прозори у кући

Постављени прозори

Изглед куће пре почетка радова, као и тренутно
стање дома породице Ристић
Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.

Месечни извештај за септембар 2016.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС у посети
Кракићима
Највећи проблем породици је столарија. Покушали
су да промијене један дио, тако да сада имају само
добра улазна врата.

Чланови и пријатељи Хуманитарне организације
Срби за Србе посетили су током септембра
осмочлану породицу Кракић из Источног
Сарајева. Породицу чине отац Драгомир, мајка
Мила, те дјеца Марко (21), Николина (11),
Кристина (10) и Лазар (8). Марко је из првог
Милиног брака, али се одлично слаже са остатком
породице. Мила је усљед различитих породичних
проблема, које је имала у првом браку, отишла од
супруга, преселила се у Источно Сарајево и поново
удала. У породици нико не ради, те преживавају од
надница и дјечијег додатка у вриједности од 140 КМ.
Живе у породичној кући заједно са Драгомировим
братом и његовом супругом.

Доњи дио куће је тренутно неупотребљив, јер у њему
има много воде. Столарија је веома стара, те се
појављују проблеми када има вјетра, кише, а посебно
када је зима. У веома су лошој ситуацији, али се
труде онолико колико могу.

Односи у породици су добри, што се могло
примјетити и по дјеци. За ову породицу сазнали смо
из центра за социјални рад.
Најстарији син је био запослен један период, али
сада више не ради, јер му послодавци нису плаћали и
на крају је добио отказ.

Месечни извештај за септембар 2016.

У плану је да се од средстава прикупљених на
спортско-хуманитарном турниру Тројка из блока,
одржаном претходног викенда у Источном Сарајеву,
помогне породица Кракић.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС у посети
Кракићима

Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.

Месечни извештај за септембар 2016.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Нова помоћ
Јевтићима

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
из Републике Српске поново су обишли и помогли
шесточлану породицу Јевтић, која живи у селу
Јевтићи удаљеном 10 километара од Власенице.
Глава породице Цвијетин са супругом Драганом
има четири сина, Митра (15), Славољуба (13),
Жељка (11) и најмлађег Марка (8). Током
септембра Хуманитарна организације Срби за Србе
обезбједила је материјал за кровну конструкцију у
вриједности од 2.471 КМ.

Цвијетин је успјео да са својим пријатељима и
породицом да озида први спрат куће, а уз помоћ
Хуманиратне организације Срби за Србе успјео је да
уради и плочу и припреми кућу за постављање
кровне конструкције. Дио средстава којима је
организација помогла Јевтиће прикупљен је на
спортско-хуманитарном турниру „Тројка из
блока“ који се 16. јула ове године одржао у
Власеници, када је прикупљено 1.450 КМ.
Укупна помоћ коју смо до сада обезбједили
Јевтићима изности 3.639 КМ!

Породица Јевтић тренутно живи у двије просторије
куће која је у посједу Цвијетиновог брата и у лошем
је стању, тачније пред рушењем је. На свом дјелу
земље недалеко од тренутне куће гдје живе,
Цвијетин је озидао један спрат нове куће и он стоји у
зидинама као што се види на фотографијама.
У међувремену снашао се за половну столарији и
зато се обратио за помоћ у грађевинском материјалу
за изливање плоче за које нема новчаних средстава.
У јуну мјесецу ове године чланови организације
помогли су први пут породици Јевтић и том
приликом обезбеђен им је грађевински материјал у
вредности од 1.168 КМ за наставак радова на
њиховој кући.

Месечни извештај за септембар 2016.

Велику захвалност упућујемо свим нашим
донаторима великог срца који су својим
добротворним прилозима омогућили Јевтићима
почетак радова и надамо се ускоро пресељење у
њихову нову кућу.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС у посети
Дарабанима

Део кухиње у
породичној кући Дарабана
Представници Хуманитарне оргнизације Срби за
Србе из Републике Српске посетили су претходног
викенда шесточлану породицу Дарабан из
Бијељине, која броји четворо малољетне дјеце. Глава
породице и отац Илије са супругом Снежаном има
два сина и двије ћерке: Илије (11), Габријел (13),
Дијана (15) и Ивана (16).

Отац Илије је грађевинац-молер који на тај начин
зарађује новац и прехрањује породицу.
Домаћин тренутно изводи грађевинске радове на
кући у селу које је удаљено од Бијељине 19
километара, а превозно средство му је бицикло и не
жали се, није му тешко ићи било гдје има посла.
Обично га људи зову да ради за дневницу или неке
фирме као неку врсту испомоћи, такође за дневницу.
Нема плату као неко сигурно покриће, а супруга
Снежана такође није запослена.

Дјеца иду у оближњу школу у Бијељини, а породица
живи у кући у којој је и отац Илије одрастао. Кућа је
стара градња, има један приземни спрат и један
пратећи објекат у јако малом дворишту. Пољски вц
је у катастрофалном стању, тако да је и сама
породица има велику жељу да добије грађевински
материјал кaко би обезбједили нормалано купатило
које би доградили уз кућу.

Месечни извештај за септембар 2016.

Шпорет на дрва
који је обезбеђен Дарабанима
Дарабанима смо помогали два пута, куповином
шпорета на дрва као и дрва за огрев.

Хуманитарна организација Срби за Србе

14

СЗС у посети
Дарабанима
Они су веома захвални на помоћи која им је указана
до сад.
Шпорет им је од велике помоћи, јер им је свакако
слаба столарија као у улазна врата кроз које дува
вјетар и улази хладноћа.

Породици Дарабан је најпотребније купатило.
Илије је тражио да му се помогне у виду материјала,
спреман је да све грађевинске радове изводи сам, јер
је то струка којом се он бави тако да му не би био
проблем да дозида купатило.

Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.

Шупа која је планирана да се сруши и на њеном
месту дозида купатило на кућу

Месечни извештај за септембар 2016.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС у посети
код Женара

Недуго након последње банатске ТРОЈКЕ ИЗ
БЛОКА (одржане у Црепаји 27. августа)
координатори овог спортско-хуманитарног пројекта
и чланови Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су шесточлану породицу Женар из
Банатског Новог Села коју чине родитељи Јован и
Драгана и њихове четири ћеркице - Анђелина (8),
Ана Марија (6), Алиса (4) и Анђела (2).

Осим социјалне помоћи и дечијег додатка породица
практично нема друге сталне изворе прихода. Јован
се труди да пронађе што више хонорарних послова и
да на тај начин обезбеди и додатне приходе за
породицу, али га лоша здравствена ситуација
(озбиљнији здравствени проблем са кичменим
стубом) често спречава у томе. И поред тога Јован и
Драгана настоје да што редовније измирују све своје
рачуне и да не гомилају дуговања.

Породица Женар је типична банатска породица која,
упркос оскудном животу покушава да превазиђе
свакодневне проблеме трудећи се притом да очува
хармонију и мир у свом дому. Незапосленост оба
родитеља нажалост није мимоишла ни ову породицу
- Јован је до пре неколико година био запослен у
фирми која се бавила постављањем скела на
градилиштима, али су га све учесталији финансијски
проблеми предузећа на крају коштали радног места,
док је Драгана за све то време водила рачуна о деци.

Месечни извештај за септембар 2016.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС у посети
код Женара
Породица Женар живи у изнајмљених 40м2
стамбеног простора који чине две мање собе
(направљене преграђивањем једне веће собе), мала
трпезарија са кухињом и веома мало импровизовано
купатило (без туш кабине, каде и лавабоа). Немају
веш машину, а уместо електричног шпорета имају
времешни решо. Од намештаја у једној соби имају
дотрајалу угаону гарнитуру на којој спавају отац,
мајка и најмлађе дете, док у другој собици три
ћеркице спавају на једном кревету са душеком. Греју
се на ТА пећ и шпорет на дрва која Јован обезбеђује
тако што комшијама помаже у сечи и на тај начин
добија оно што другима не треба.

Од средстава прикупљених на турнирима ТРОЈКА
ИЗ БЛОКА широм Баната потрудићемо се да им
обезбедимо поменуту веш машину, електрични
шпорет и неопходан намештај, а све вас позивамо да
се укључите и помогнете да Јован нађе посао уз
помоћ којег ће својој породици моћи да обезбеди
бољу свакодневницу.

Месечни извештај за септембар 2016.

Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ за
Радосављевиће
Мајка Сања је током рата 1995. године избегла са
својом породицом Милић из Бискупије код Книна.
Пре ступања у брак са Драганом Радосављевићем,
Сања је имала ћерку Софију. Оба родитеља су
незапослена, отац ради као молер када успе да нађе
посао. Примају социјалну помоћ 19.000 динара и
дечији додатак 10.700 динара. Иако су урадили
спољну изолацију куће 2013. године, највећи
проблем им је представља влага у кући, која се могла
видети на свим зидовима и плафонима, а разлог за
појаву влаге је био у веома лошем стању читаве
кровне конструкције.

Хуманитарнa организацијa Срби за Србе помогла
је током септембра вишедетну породицу
Радосављевић-Милић из
насеља
Грабовац,
општина Обреновац. Чланове породице оца
Драгана, мајку Сању и децу Софију (13), Василису
(5), Николаја (4), Јована (3) и Лазара (1) посетили
смо током јула када је договорена замена
дотрајалог крова.
Након молбе породице, одлучено је да се изврши и
доградња поткровља, како би породица добила
више дечијих соба. Укупна вредност помоћи износи
591.556 динара. Средства за ову акцију обезбеђена
су од стране српског народа у Виндзору (Канада)
који је средином јуна послао помоћ од 60.000
канадских долара.

Радови који су извршени на кући породице
Радосављевић-Милић су: скидање комплетног
крова, дозиђивање поткровља, постављена нова
кровна конструкција (грађа, дашчање, цреп),
лимарски радови (заштита ластавице и оџака),
собе у приземљу премазане масом за уклањање
буђи.

Доградња поткровља

Почетак радова,
скидање старог крова

Месечни извештај за септембар 2016.

Постављање нове конструкције

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ за
Радосављевиће

Постављен цреп на новом крову

Урађени лимарски радови –
заштите ластавице и оџака

Мајка Сања са децом Софијом, Василисом,
Николајем, Јованом и Лазаром у поткровљу где ће
породица временом да уреди нове дечије собе

Лазар, Василиса, Јован и Николај на новом
поткровљу

Месечни извештај за септембар 2016.

Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.
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СЗС код
Радованића
Мајка Славица се сналази на разне начине како би
прикупила неопходни новац за породцу. Један од
додатних начина зарађивања је и продаја шећерне
вуне. У плану је да им се обезбеде акумулатор и
плинска боца за апарат који производи шећерну
вуну.

У недељу 25. септембра представници Хуманитарне
организације Срби за Србе из Црне Горе,
посјетили су у избегличком насељу Коник, у
Подгорици седмочлану породицу Радованић.
Родитељи Војин и Славица имају петоро дјеце,
Милена (19), Маријана (17), Мишко (16),
Магдалена (16), Миљан (10). Радованићи су 1999.
год избјегли из Пећи и од тада живе у избегличком
насељу Коник - Подгорица.
Мајка Славица ради повремено као чистачица, када
нађе посао. Најстрија ћерка Милена и син Мишко
исто повремено раде. Породици је најпотребније
обезбедити књиге и школски прибор за сина
Миљана, ормар и дрва за зиму.

Миљан са мајком и
апаратом за прављење шећерне вуне

Мајка Славица са својом децом

Месечни извештај за септембар 2016.

Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.
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Помогнути
Николићи

Самохрана мајка Мила са најмлађим сином Марком
Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
посетили су почетком јула породицу Николић из
села Штулац код Врњачке Бање, коју је задесила
страшна трагедија крајем маја 2016. године када је
непосредно по рођењу четвртог детета отац
изгубио живот у саобраћајној несрећи. Сада
породицу чине самохрана мајка Мила и деца
Ненад (17 година), Валентина (11), Стеван (3) и
Марко (3 месеца). Породици су почетком августа
обезбеђени
електрични
шпорет,
кухиња,
гардеробер и пећ за дечију собу, а пријатељи
организације поклонили су колица за бебу Марка и
бицикл за најстаријег сина Ненада. Вредност
купљене помоћи износи 100.400 динара.

Мали Марко у поклоњеним колицима

Најстарији син Ненад са поклоњеним бициклом
Позивамо све заинтересоване људе који би хтели
директно да помогну породицу Николић да своју
донацију могу упалтити на њихов динарски рачун у
АИК банци 105-0000407104893-31

Пећ, електрични шпорет, гардеробер и кухињски
елементи за Николиће

Месечни извештај за септембар 2016.

Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.
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Помоћ за
породилиште
Средства за ову акцију обезбеђена су из буџета
породилишта из Пријепоља у вредности од 146.400
динара, затим господин Милан Пурић донирао је
наменска средства у вредности од 60.000 динара као
и организација Срби за Србе од 34.425 динара.
Надамо се да смо овом донацијом породилишту у
Пријепољу допринели макар мало бољим условима у
којима ће се рађати нова покољења.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе испоручили су крајем септембра вредну
донацију у виду два сува стерилизатора од 60 и 120
литара за потребе породилишта Опште болнице у
Пријепољу у укупној вредности од 240.825 динара.

Месечни извештај за септембар 2016.
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Кокошке за
породице у ЦГ

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
помогла је крајем септембра вишедјетнe породицe
Јанчић и Шуковић из Херцег Новог. Чланови
породице Јанчић су самохрани отац Иван, дјеца
Немања (11), Милица (10), Мирјана (9), Василије
(7) и бака Радица.
Родитељи породице Шуковић Андрија и Снежана
имају четворо дјеце: Андријана (18), Николина
(16), Марина (13) и најмлађа Ивана (3). За обе
породице купљено је по 15 кока носиља и по џак
хране за коке носиље (прекрупе). Укупна вредност
купљене помоћи износи 230 евра. Јанчићи и
Шуковићи су породице које су помогнуте по други
пут средставима обезбеђеним у склопу турнира
„Тројка из блока“, који је одржан 24. јула у Херцег
Новом на спортском терену на Карачи.

Николина и Ивана Шуковић
са кокама носиљама
Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ

Браћа Немања и Василије Јанчић

Месечни извештај за септембар 2016.

СРБИ ЗА СРБЕ
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„Укус Србије“ у
Чикагу

У суботу 10. септембра, СПЦ Свети Никола у
Брукфилду одржала је годишњи пикник под
именом „Укус Србије" за своје парохијане и
комшије.

Како због великог обима посла наших људи у САД,
пикник је био одлично место за окупљање старијих
генерација Срба, као и нових генерација са децом
које су скорије пристиге у Чикаго.

Један од најстаријих чикашких скупова наставља са
растом и развојем, а огранак Хуманитарне
организације Срби за Србе из Чикага је поностан
што је део те заједнице. Пикник је био одлична
шанса да се организација Срби за Србе представи
новим парохијанима као и да се стари чланови упуте
у тренутне активности организације, тако да су се
као и до сада на штанду пружале инфорамције о
раду, као и о будућим планираним акцијама помоћи
породицама.

Током читавог дана, уз примљене донације од $ 350,
добили смо доста подршке, као и нове волонтере
који желе да активно помогну у раду организације
Срби за Србе.

Месечни извештај за септембар 2016.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе из
Чикага наставиће и даље са посетама сви догађајима
у цркви Свети Никола као и осталим српским
црквама у Чикашкој области.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Хуманитарне
палачинке

Дружење на вечери
хуманитарних палачинки у Швајцарској
У суботу 24. септембра одржано је вече
хуманитарних палачинки у градићу Тун надомак
Берна у Швајцарској.
Као и претходних пута домаћини окупљања били су
Мићо и Мира власници ресторана Stürredli уз
сарадњу са нашим члановима из Швајцарске.

У палачинкама и дружењу су уживали и најмлађи

Пријатна атмосфера на дружењу у
швајцарском граду Туну
У изузетно пријатној атмосфери и дружењу,
прикупљено је 610 франака које ће бити
искоришћене за редовне акције организације Срби за
Србе широм Балкана.

Месечни извештај за септембар 2016.
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„Тројка“ у КГ
и И.Сарајеву
Када се зачула химна Републике Србије Боже правде,
турнир је и званично почео. Милош Симовић је
поздравио окупљене и препустио микрофон
Кристини Котурановић и Александру Алексићу
који су водили програм.
Тројкаши су кренули у акцију и Велики парк је
оживео звуцима пиштаљке, лупањем лопти и
квалитетном музиком.
Навијало се са пуних трибина, и бодрили су се
шутери, а на паузи су наступили крагујевачки репери
Куба и Пабло.

У суботу, 3. септембра у Великом парку у
Крагујевцу одржан је четврти спортско-хуманитарни
спектакл Тројка из блока. 83 шутера скупила су
својим пријавама 19.980 динара, а уз помоћ три
поносна спонзора и донатора скупљено је укупно
37.580 динара! Најбољи турнир у срцу Шумадије до
сада, организовала је Хуманитарна организација
Срби за Србе, уз помоћ Удружења Млади и
Покрета чиста Србија. Сарадња која се одвија
четврту годину за редом, још једном је загарантовала
квалитет и успех турнира у брзом шутирању тројки.
Много волонтера и драгих гостију уживали су уз
диџејеве Мукија и Пају Коба33а, а такмичење је
потрајало до касно увече. Од најмлађих, до
најстаријих, сви су уживали гледајући безброј
тројки, и свима је срце било пуно јер знају да су део
мисије помоћи социјално угроженим породицама!

Поздрав из Крагујевца!

Месечни извештај за септембар 2016.

Паја Коба33 првом тројком
отвара турнир у Крагујевцу

Најмлађи такмичар Димитрије
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„Тројка“ у КГ
и И.Сарајеву
Поносни спонзори који су подржали турнир у
Крагујевцу су Палачинкарница Перон и Вочаут
секјурити са по 7.000 динара, а поносни донатор
са 3.600 динара и подршка на турниру била је
навијачка група Црвени ђаволи. КК Раднички и
клуб америчког фудбала Вајлд боар такође су били
подршка четвртом турниру у Крагујевцу, и свако је
на свој начин допринео новом успеху.

Титулу најбољих тројкаша града Крагујевца са
поносом ће до следеће године носити Лука
Урошевић (злато), Богдан Јовановић (сребро) и
Милош Васић (бронза). Честитамо шампионима!
Честитке и захвалност иду и свима који су подржали
наш пројекат, посебно Удружењу Млади и Покрету
чиста Србија, који су својим залагањем и армијом
волонтера у највећој мери реализовали и овај турнир.

Димитрије, Богдан, Лука и Милош –
четири шампиона четвртог турнира у Крагујевцу!

Месечни извештај за септембар 2016.

Источно Сарајево је премијерном Тројком из блока
завршило другу сезону турнира у Републици
Српској! Караван спорта, хуманости и забаве који се
пет година кошарком бори против сиромаштва,
стигао је овај пут у халу Спортског центра
Славија. 118 шутера спремно је сачекало пехар
Тројка из блока, а препуне трибине добрих људи
поздравиле су спектакл у њиховом граду! Са речи на
дела – прикупљено је 1.159 КМ од наших драгих
гостију и сјајних тројкаша! Поносни спонзори и
донатори подржали су турнир са 1.870 КМ – укупно
3.029 КМ скупљено је за породицу Кракић из
Источног Сарајева!

И не само то – показали смо им да нису сами!
Најмлађи Кракић, Лазар, отворио је свечаним шутем
прву Тројку из блока у његовом граду, а громким
аплаузом поздравила га је препуна хала! То је
највећа победа на нашим турнирима!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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„Тројка“ у КГ
и И.Сарајеву
Техничка подршка били су Хотел Београд, Мис,
Грил Вагон, Кафе Паблик, Фаст фуд Гарфилд и
Културни центар Источно Ново Сарајево. Хвала
свима! Захваљујући оваквој подршци Тројка из
блока живи у Српској Републици!

Док су се вијорила два велика и знаменита барјака
Тројке из блока и Хуманитарне организације
Срби за Србе, слушали смо поздравне речи
Милоша Симовића који је укратко у име
организације представио досадашње успехе и
истакао вредност сваког новог турнира, пожелевши
добродошлицу Источном Сарајеву. Далибор
Трапара, један од организатора турнира у Источном
Сарајеву, преузео је микрофон и захвалио се, пре
свих, гостима на трибинама, а потом и поносним
спонзорима и донаторима који су им помогли у
остваривању првог турнира.

Показали су шта знају на турниру у Источном
Сарајеву каратисти из Карате клуба Славија,
џудисти из Џудо клуба Рандори Црвена Звезда, а
плесале су девојке из Плесног клуба Мастерс.
Диџеј Вук Ћехо је пуштао хитове, а са нама су се
дружили и момци из Клуба борилачких вештина
Кобра.

Поздравили су мисију Тројке из блока и уважени
представници градских и општинских власти –
Мирослав Лучић у име Града Источног Сарајева,
Миљан Дамјановић у име Општине Источна
Илиџа и Љубиша Ћосић у име Општине Источно
Ново Сарајево. Прве тројке након свечане тројке
малог Лазара Кракића шутнули су млади кошаркаши
ОКК Славија, који су били и велика подршка
турниру као скупљачи лопти.
Сјајна сарадња са кошаркашким клубовима у
Републици Српској плод је темељне подршке
Кошаркашког Савеза Републике Српске, који је
још једном био и технички спонзор турнира.
Поносни спонзори били су – Општина Источно
Ново Сарајево са 500 КМ, Град Источно
Сарајево, Општина Источна Илиџа и Кладионице
Спорт плус са по 200 КМ и Кафе Контра, Кафе
Даблин и Кафе Елефант са по 100 КМ.
Поносни донатор био је Маринко Божовић са 200
КМ, као и Синиша Папаз, Кафе Карпе Дием, Кафе
Еуро и Кафе Капућино са по 50 КМ, Александар
Тепавчевић са 30 КМ и Бојан Павловић и Кафе
Резјум са по 20 КМ.

Месечни извештај за септембар 2016.

Најбољи тројкаш Источног Сарајева је Борис
Вулетић, сребро је освојио Милета Сташић, а
бронзани тројкаш био је Дарко Ристичевић! Њих
тројица су лавовском борбом дошлих до сјајних
одличја и са поносом ће носити сјајна одличја до
следеће године и новог турнира! Тројка из блока у
Републици Српској за ову сезону је завршена, а
следећа ће сигурно бити још успешнија! Јавља нам
се много волонтера из много градова који желе да
помогну мисији Тројке из блока! Враћамо осмехе на
лица угожених малишана – ДЕЦА СУ НАША
БУДУЋНОСТ!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Рекорд на
Калемегдану!
Велико срце породице Тројке из блока куца свом
снагом и одзвања зидинама Калемегдана! Мисија
која мења животе угрожених породица на боље,
пробудила је још једанпут дух доброчинства и уз
добру забаву и сјајну спортску манифестацију
наставила да пише историју београдске кошарке!

Тројка из блока трећи пут је освојила београдску
тврђаву! У суботу, 10. септембра, на теренима КК
Партизан одиграо се 35. турниру 2016. години!
Невероватна сезона постављала је рекорде спортскохуманитарног спектакла и на крају заблистала пуним
сјајем на Калемегдану – 231 шутер – највише за пет
година Тројке из блока! 70. турнирод 2012. године,
када је заживела идеја да се кошарком бори против
сиромаштва, посетило је неколико хиљада људи који
су својим донацијама и учешћем на турниру скупили
119.074 динара за помоћ социјално угроженим
вишедетним породицама!
Осам поносних спонзора и један поносни донатор
подржали су централни турнир са 119.000 динара и
укупна сума коју су скупили хумани Београђани
је 238.074 динара!

Mилош Симовић поздравља присутне госте и
учеснике турнира
Јединствен пројекат у свету, нова нада за угрожене
најмлађе широм региона, поново је доказао да нема
предаје и да су деца наша будућност!
Целодневна забава привукла је све генерације и све
љубитеље спорта, а посебно тројкаше, који
настављају светлу традицију поготка са којим је
Србија освојила многе медаље, па је борба за пехар и
медаље Тројке из блока трајала је до касне вечери.
Турнир на Калемегдану започео је у 19 часова
минутом ћутања у част нашег недавно преминулог
саборца, пријатеља и спонзора Драгана Ђурића.
Велика породица Тројке из блока заувек је остала без
једног од највећих пријатеља, и сва срца на терену
била су потрешена када се зачула химна Републике
Србије.
Анђеоским гласом, млада Зорана Бркљач, отпевала
је и песму ,,Уснила је дубок санак”. Дирљив почетак
турнира на Калемегдану никога није оставио
равнодушним.
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Рекорд на
Калемегдану!

Драгана Контић, председница скупштине
Кошаркашког савеза Београда
Нема предаје у борби за боље сутра! Сваки дан се
бије битка за светлију будућност најмлађих и на
свакоме од нас је да допринесе колико може, па ће
победа бити сјајна и велика! Преко 4,5 милиона
скупљене помоћи само у овој сезони је невероватан
успех, а највећа захвалност за тај успех иде
поносним спонзорима и донаторима, и, наравно,
свим тројкашима – витезовима хуманости – рекао је
Милош Симовић у име Хуманитарне организације
Срби за Србе, а потом позвао Драгану Контић,
председницу скупштине Кошаркашког савеза
Београда да поздрави окупљене.

Савршен трећи турнир на Калемегдану имао је
значајну подршку спонзора, донатора и техничких
спонзора. Велики спектакл не би био велики да нема
велике помоћи наших племенитих пријатеља.
Поносни спонзори били су: Растошница Промет
Д.О.О и Рамипа са по 30.000 динара, Дорат МЦ,
Планет Вин 365, Мишконе пластик и Белем са по
10.000 динара и анонимни Комшија из блока и
Никола Кар Брувери са по 7.000 динара.

Она је, пре свега, захвалила тиму Тројке из блока
који враћа наду у хуманост и у кошарку и позвала је
све колеге из света омиљеног српског спорта да се
придруже мисији и на тај начин је увеличају. Након
њихових поздравних речи, микрофон су преузели
Боре и Стефан из ТХЦ Ла Фамилије, а полетеле су
прве лопте – Драгана Контић, Новица Величковић
и Данило Анђушић показали су да нису заборавили
како се погађају тројке!
Њима се у свечаном отварању придружио и велики
хуманитарац и пријатељ српског народа, господин
Арно Гујон, председник Хуманитарне организације
Солидарност за Косово. Четворо пријатеља нашег
пројекта изазвали су лавину аплауза и турнир је
званично отворен!
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Поносни донатор био је кафе Ле петит бистро са
5.000 динара, а поносни технички спонзори били су
Аги паста авеј и Ледени квас чије су производе
посетиоци могли да пробају за симболичне
хуманитарне прилоге.
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Рекорд на
Калемегдану!
Техничка подршка турниру била је Независна
асоцијација студената „Сви за Космет“, а спортска
подршка били су клубови КК Борча и ЖКК Радивој
Кораћ. Њихови питoмци били су пожртвовани
волонтери, а онда су ускочили у дресове, помешали
се и одриграли ревијалну утакмицу.

Најпрецизнији тројкаш који ће са поносом носити
звање калемегданског шампиона био је Михаило
Стојановић са 21. тројком! Освајача пехара Тројка
из блока за један кош прати сребрни Дамњан
Кнежевић, а бронзу је освојио Ненад Петровић.
Честитамо најбољим тројкашим и честитамо свима
који су били са нама под зидинама Калемегдана!
Захваљујући медијском спонзору Спортуживо.тв,
био је обезбеђен и пренос на интернету, па је тако
број гостију који су били са нама много већи, а
турнир се гледао на целом свету! Све фотографије
можете погледати на нашој званичној фејсбук
страници!

Врхунску музику слушали смо захваљујући Салету Л
и Паји Коба33у, диџеј двојцу који је оплеменио
многе турнире. Наступали су и момци из реп групе
Д.Н.К, а Калемегданом се орила и кошаркашка
химна Играј и победи. Најбољи кошаркашки
фристајлер у Европи, Немања Блажић Трики
представио се са својим магичним потезима, а плесне
потезе гледали смо у тачки електро буги коју је за
нас извео Тоза из плесног студија Флај. Терен је у
једном тренутку постао поприште рвачких борби
које су извели момци из Рвачког клуба Победник.
Импресивни потези оставили су публику без даха,
спортска сила рвања већ годинама увеличава
спортску манифестацију Тројка из блока!

Финалисти турнира на Калемегдану

Победници турнира Тројка из блока на Калемегдану
Са врхунским спектаклом заједно смо заокружили
најуспешнију сезону до сада!
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Активности у
септембру
14 МИЛИОНА ПОСЕТА НА СЗС
САЈТУ

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 августа
пристигло је укупно 793 поруке, а од почетка
акције укупно 43.502 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.
.............................................................................................

Званични сајт Хуманитарне организације СРБИ
ЗА СРБЕ www.srbizasrbe.org забележио је 11.
септембра 2016. године 14 милиона посета почев од
2007. године када је и постављен бројчаник на сајт,
са милион нових посета од јуна до септембра
текуће године. Ово је свакако додатна подршка
нашем хуманитарном раду и акцијама помоћи
социјално угроженим породицама широм Србије,
Републике Српске и региона.
.............................................................................................

У АВГУСТУ 793 СМС ПОРУКА
НА 7763

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Хуманитарни
СМС број 7763
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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
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А
(Браће Јерковић)
- Фото студио Express,
Пилота Михајла Петровића 65 (Видиковац)
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а
(Нови Београд)
- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а
(Жарково)
- Продавница СВЕТ ЗДРАВЉА,
Бул. Зорана Ђинђића 44, локал 20 (Нови Београд)
- Сликарски атеље и креативна радионица за
малу и велику децу "Цвеће и умеће",
Косанчићев венац 5/1
- Фитнес клуб Голиат –
Милана Ракића 75 (Звездара)
- Printy Star - Никшићка 5/1 (Вождовац)
- Сервис компјутера Xelart – Антифашистичке
борбе 24, лок. 43 (Нови Београд)
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- Кафе бар/паб Хемингвеј - Бежанијска 55 (Земун)
- ТЦ Стадион - Заплањска 32 (Насеље Јерковић)
- Теретана Колосеум –
Јурија Гагарина 140-142 (Нови Београд)
- Гирос плус - Милана Јовановића 14ц (Жарково)
- Гирос плус - Јурија Гагарина 231б (Нови Београд)
- Београдски синдикат свим срцем –
Цара Душана 29 (Дорћол)
- Факултет политичких наука - Јове Илића 165
- Београдска пословна школа - Краљице Марије 73
- ДИС маркет - Аутопут 18
- 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
- Висока туристичка школа –
Булевар Зорана Ђинђића 152а (Нови Београд)
- Играоница Кинг - Зрењанински пут 153х (Борча)
- Павле Корчагин –
Ћирила и Методија 2а (Звездара)
- Лимун жут - Димитрија Туцовића 88
- Мала Маца - Синђелићева 3 (Врачар)
- Клуб 17 - Јужни булевар 17 (Калуђерица)
- Бане Наја Грил - Миће Радаковића 4ц (Земун)

ЗРЕЊАНИН
- Кафе бар Лењивац - Јеврејска 3А
ВРШАЦ
- Пицерија Беба - Зелена пијаца бб
СУБОТИЦА
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ
ОБРЕНОВАЦ
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119
- СКЦ Обреновац, Краља Александра I 63
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
РУМА
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3
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Донаторске
кутије
НОВИ САД
- ТЦ Меркур, Руменачка 150
- ДИС маркет, Сентандрејски пут 11
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- Књижара MOJA KЊИГА,
Првог српског устанка 130
НИШ
- ДИС маркет, Булевар Медијана 15
ПАЛЕ - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ,
Српских ратника бб (канцеларија)
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1
- Caffe Green Pub, Драгослава Јевђића бб
- Бутик Time out, Драгослава Јевђића бб
ТЕСЛИЋ - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- Caffe Broadway, Крајишког корпуса бб
- Ресторан Лане 1, Карађорђева бб
- Ресторан Лане 2, Светог Саве бб
- Копирница Копи центар, Карађорђева бб
- ТЦ Славуљица, Доњи Ружевић
ВЛАСЕНИЦА - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- З Центар - Илије Бирчанина бб

- ST. NIKOLA CHURCH,
4301 Prairie Ave., Brookfield
ВАШИНГТОН - САД
- ST. LUKA CHURCH,
10660 River Rd Potomac, MD
ХАМИЛТОН - КАНАДА
- Scaut cafe,
100 King St W, Stoney Creek, On L8G 1C2
- Golden Grain Bakery,
Hwy 8, Stoney Creek, ON L8G 1C2
ТОРОНТО - КАНАДА
- Bloor Optical, 2235 Bloor St. W.
НЕМАЧКА
- Храм Светих Српских новомученика у
Фридрисхафену –
Adelheidstr. 4, 88046 Friedrichshafen
- Храма Светог Вазнесења Господњег –
Tannenweg 14 , 52146 Wurselen
ШВАЈЦАРСКА
- Ресторан "Il posto accanto" –
Via Coremmo 2 , Lugano

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

ЧИКАГО – САД
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road
- NADA'S DELI & BAKERY,
7316 West Lawrence Avenue, Harwood Heights
- COMPASS FUEL STATION,
8147 Joliet Road, McCook
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Хуманитарни
СЗС бутик
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА СЕПТЕМБАР 2016.
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 10
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 27
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 10
5. Abbvie Silicon Valley Community
Foundation, CA /САД/ - $ 20
6. Драгана Н. /САД/ - $ 20
7. Виолета В. /САД/ - $ 25
8. Nick J. /САД/ - $ 25
9. Милорад Б. /САД/ - $ 30
10. Владимир Р. /САД/ - $ 30
11. Даниела Д. /САД/ - $ 70
12. AT&T /САД/ - $ 98,4
13. Pfizer Foundation Matching Gifts
Program-Милош Ј. /САД/ - $ 100
14. Microsoft /САД/ - $ 115
15. AT&T /САД/ - $ 118,4
16. Microsoft /САД/ - $ 140
17. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин.
18. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин.
19. Петар и Предраг Ј. /Србија/ - 1.200 дин.
20. Никола В. /Србија/ - 2.000 дин.
21. Анонимно /Србија/ - 3.000 дин.
22. Весна П. /Србија/ - 8.000 дин.
23. Телеком Србија –
СМС 7763 /Србија/ - 69.900 дин.
24. Милан Г. /Канада/ - 15 €
(за пројекте у Републици Српској)
25. Гордон Јончић /САД/ - 10 €
26. ДЈ Миву /Немачка/ - 90 €
27. Никола М. /Србија/ - 30 €
28. Драшко Г. /САД/ - 22 €
29. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 €
30. Миланка С. /Француска/ - 30 €
31. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
32. Валентина С. /Канада/ - 50 €
33. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
34. Жељко М. /Аустрија/ - 10 €
35. Denny V. /Холандија/ - 5 €
36. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 €
37. Svetlana V. /Холандија/ - 5 €
38. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 €
39. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 €
40. Фрфе /Норвешка/ - 20 €
41. Анонимно /Република Српска/ - 22 €
42. Гордана /Аустрија/ - 20 €
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43. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 €
44. Весна Д. /Немачка/ - 10 €
45. Даниела Р. /Немачка/ - 10 €
(пројекат за Косово и Метохију)
46. Mira D. /Немачка/ - 10 €
(пројекат за Косово и Метохију)
47. Милош Л. /Немачка/ - 10 €
48. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 €
49. Данијела Б. /Немачка/ - 20 €
50. Александар П. /Немачка/ - 20 €
51. M. П. /Швајцарска/ - 40 CHF
52. Јованче Т. /Швајцарска/ - 100 CHF
53. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10
54. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25
55. Марко Г. /САД/ - $ 100
56. Породица Дотлић Кордун /Србија/ - 100 €
(пројекат за Крајину)
57. Вук Малешевић, село Миочић код
Книна /Србија/ - 200 € (пројекат за Крајину)
58. Породица Кукуљ /Србија/ - 500 €
(пројекат за Крајину)
59. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
60. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин.
61. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
62. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин.
63. Навијачка група ФК Раднички
Крагујевац /Србија/ - 3.600 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
64. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у
Крагујевцу /Србија/ - 19.980 дин.
65. Вадим Ф. /Русија/ - 50 €
66. Анонимно /Ирска/ - 25 €
67. Љиљана П. /Аустрија/ - 30 €
68. Владимир М. /Словенија/ - 50 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
69. Анонимно /Словенија/ - 130 €
(за породицу Ристић из Стрезовца на КиМ)
70. Славица Ј. /Немачка/ - 30 €
71. ДГ /САД/ - 200 €
72. Тихомир Б. /Италија/ - 10 €
73. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 €
74. Алекс М. /Аустралија/ - 100 €
75. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 €
76. Татјана Б. /Немачка/ - 20 €
77. Борис В. /Немачка/ - 30 €
78. Миодраг Ђ. /Немачка/ - 50 €
79. Срђан Г. /САД/ - $ 15
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80. Radomans F. /САД/ - $ 15
81. Зоран З. /САД/ - $ 15
82. www.snd-us.com /САД/ - $ 25
83. Жељка Б. /САД/ - $ 25
84. Vozi Inc. /САД/ - $ 50
85. Милош Д. /Србија/ - 500 дин.
86. Димитрије П. /Србија/ - 1.000 дин.
87. Бојан Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
88. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин.
89. Наталија П. /Србија/ - 6.000 дин.
90. Моzzart д.о.о. /Србија/ - 49.356 дин.
(за хуманитарну акцију „Кош за срећу")
91. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
92. Предраг М. /Аустрија/ - 30 €
93. Весна Васић /Канада/ - $ 25 CAD
94. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
95. Maja J. /Република Српска/ - 20 КМ
96. Владимир М. /Србија/ - 500 дин.
97. Милица З. /Србија/ - 500 дин.
98. Данило Р. /Србија/ - 1.200 дин.
99. Linda G. /САД/ - 5 €
100. Делије Њујорк /САД/ - $ 24
101. Славиша К. /САД/ - $ 25
102. Тања Ј. /САД/ - $ 25
103. Биљана Ждрале /Канада/ - $ 50 CAD
104. Анонимно /Србија/- 10 €
(пројекат за развој и јачање СЗС организације)
105. Комшија из блока /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
106. www.DeSignSwww.com /САД/ - $ 25
107. Александар Д. /Србија/ - 500 дин.
108. Бранко Л. /Србија/ - 4.000 дин.
109. Belem доо Београд /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
110. Dorat MC доо Београд /Србија/ 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
111. Филип П. /САД/ - 20 €
112. НЛСТД /Холандија/ - 50 €
113. Драган М. /Србија/ - 40 €
114. Дражен П. /Аустрија/ - 10 €
115. Томислав П. /САД/ - $ 20
116. Иван А. /САД/ - $ 25
117. Planet Win 365 /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
118. Живко Л. /САД/ - $ 100
119. Момчило М. /Србија/ - 2.000 дин.
120. Богдан Г. /Србија/ - 10.000 дин.
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121. Растошница Промет доо /Србија/ - 30.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
122. Милан М. /Хрватска/ - 10 €
(за породицу Ристић из Стрезовца на КиМ)
123. Благоје Т. /Аустрија/ - 30 €
124. Небојша Ч. /Немачка/ - 50 €
125. Бреза /САД/ - $ 15
126. Драгана Б. /Канада/ - $ 50
127. Горан П. /Немачка/ - 10 €
128. Зоран Р. /Канада/ - 15 €
129. Иво В. /Канада/ - 20 €
130. ЂС /Србија/ - 100 дин.
131. Иван и Слободан Б. /Србија/ - 500 дин.
132. Марко Б. /Србија/ - 1.000 дин.
133. Павле К. /Србија/ - 3.000 дин.
134. Љиљана Г. /Србија/ - 5.000 дин.
135. Рамипа доо /Србија/ - 30.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
136. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" на
Калемегдану /Србија/ - 119.074 дин.
137. Миле и Велимир Ј. /Република Српска/ - 20 КМ
138. Анонимно /САД/ - 10 €
139. Владислав Т. /САД/ - 10 €
(пројекат за Косово и Метохију)
140. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
141. Димитрије Т. /Србија/ - 15 €
142. Данијела Ш. /Канада/ - 20 €
143. Недељко П. /САД/ - 30 €
144. Ђуро /САД/ - 50 €
145. Марко /ЈАР/ - 1.000 €
(за пројекте у Србији и Републици Српској)
146. Анонимно /Аустрија/ - 50 €
(за породицу Крстић из Бољевца)
147. Александар М. /САД/ - $ 15
148. Маријана М. /САД/ - $ 20
149. Иван Р. /САД/ - $ 25
150. Милан З. /САД/ - $ 25
151. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50
152. Урош В. /Србија/ - 1.000 дин.
153. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин.
154. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин.
155. Михаило Д. /Италија/ - 5 €
156. Петко Р. /Црна Гора/ - 10 €
157. Анонимно /Аустрија/ - 15 €
158. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 €
159. Жељко М. /Аустрија/ - 10 €
(пројекат за Косово и Метохију)
160. Бранка и Мирко К. /Р. Српска/ - 10 КМ
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161. Спорт плус кладионице /Реп. Српска/ - 200 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
162. Весна К. /САД/ - $ 25
163. Катарина Л. /Шведска/ - 30 €
(пројекат за Косово и Метохију)
164. Сербфест Св. Никола Brookfield /САД/ - $ 350
165. Урош С. /Србија/ - 500 дин.
166. Дејан С. /Србија/ - 1.000 дин.
(пројекат за Косово и Метохију)
167. Петар М. /Србија/ - 2.000 дин.
168. Александар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
(пројекат за Косово и Метохију)
169. Душко С. /Република Српска/ - 50 КМ
170. Хелена У. /Канада/ - $ 15
171. Милош А. /САД/ - $ 15
172. Милош К. /САД/ - $ 15
173. Бане Наја Грил /Србија/ - 1.670 дин.
(СЗС донаторска кутија)
174. Небојша М. /Србија/ - 20 €
175. Ненад С. /Италија/ - 100 €
176. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
177. Маја Б. /Србија/ - 1.200 дин.
178. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
179. Хотел Цар /Србија/ - 3.000 дин.
180. Биљана В. /Србија/ - 5.000 дин.
181. Раде Р. /Немачка/ - 20 €
182. Владица С. /САД/ - 20 €
183. Бојан Н. /Италија/ - 50 €
184. Маринко Б. /Република Српска/ - 200 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
185. Злата Ц. /Србија/ - 1.000 дин.
186. VIP Mobile - СМС 7763 /Србија/ - 15.300 дин.
187. Кафана Павле Корчагин /Србија/ - 20.000 дин.
(СЗС донаторска кутија)
188. Јела Н. /САД/ - $ 15
189. Никола М. /САД/ - $ 40
190. Живко Л. /САД/ - $ 100
191. Гордон Јончић /САД/ - 10 €
192. Анонимно /Италија/ - 15 €
193. Драган Н. - 30 €
194. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин.
195. Изложба љубитеља лего коцкица „Легија"
у ТЦ Зира /Србија/ - 1.170 дин.
196. Александар Т. /Србија/ - 5.000 дин.
197. Срби из Аспена /Србија/ - 25.000 дин.
(за породицу Ристић из Стрезовца на КиМ)
198. Теодора С. /Француска/ - 10 €
199. Васка Т. - 10 €

Месечни извештај за септембар 2016.

200. Татјана М. /САД/ - 10 €
201. Маргарета Ћ. /Канада/ - 30 €
202. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
203. Ненад С. - 40 €
204. Предраг В. /Хрватска/ - 50 €
205. Били Питон /Шпанија/ - 50 €
206. Анонимно /Румунија/ - 100 €
207. Данијела М. /Немачка/ - 10 €
208. Драган З. /Немачка/ - 10 €
209. Cappuccino caffe bar /Р. Српска/ - 50 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
210. Кафе бар Контра /Р. Српска/ - 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
211. ЈРТ-Град Источно Сарајево /Р. Српска/ - 200 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
212. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у
Источном Сарајеву /Р. Српска/ 1.159 КМ
213. Protecta El. Services /Аустралија/ - $ 15
214. Даниел П. /САД/ - $ 25
215. Милан Д. /САД/ - $ 25
216. Иван А. /САД/ - $ 25
217. Срђан П. /САД/ - $ 50
218. Драгомир С. /Канада/ - $ 50
219. Милан Д. /САД/ - $ 100
220. Милена А. /Србија/ - 1.000 дин.
221. Горана Ђ. /Србија/ - 1.000 дин.
222. Иван С. /Србија/ - 1.000 дин.
223. Вања М. /Србија/ - 1.000 дин.
224. Анонимно /Србија/ - 3.000 дин.
225. Анонимно /Србија/ - 4.000 дин.
226. Драган К. /Република Српска/ - 3 €
227. Марко С. /САД/ - $ 20
228. Владимир М. /САД/ - $ 25
229. Кафе Dublin /Р. Српска/ - 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
230. Кафе Elephant /Р. Српска/ - 100 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
231. Александар Т. /Р. Српска/ - 30 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
232. Кафе Carpe Diem /Р. Српска/ - 50 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
233. Кафе Euro /Р. Српска/ - 50 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
234. Кафе Resume /Р. Српска/ - 20 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
235. Синиша П. /Р. Српска/ - 50 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
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236. Бојан П. /Р. Српска/ - 20 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
237. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 15 €
238. Анонимно /Велика Британија/ - 70 €
239. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
240. Драган Н. /Србија/ - 1.300 дин.
241. Пекара „Код Жике" /Србија/ - 2.020 дин.
(СЗС донаторска кутија)
242. Бранка Д. /Србија/ - 15.000 дин.
243. Ђ. Т. /Србија/ - 150.000 дин.
244. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
245. Нина К. /Француска/ - 15 €
(пројекат за Косово и Метохију)
246. Анонимно /Израел/ - 15 €
247. Бојан Б. - 50 €
248. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
249. Јован С. /Немачка/ - 40 €
250. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
251. Братислав и Мирјана Ц. /Швајцарска/ - 100 CHF
252. Љубо С. /Немачка/ - 100 €
253. Бранко Т. /Немачка/ - 300 €
(пројекат за Косово и Метохију)
254. Ненад Ф. /Република Српска/ - 40 КМ
255. Општина Источна Илиџа /Р. Српска/ - 200 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
256. Општина Источно Сарајево /Р. Српска/ - 500 КМ
(за пројекат „Тројка из блока")
257. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
258. Славица П. /САД/ - $ 25
259. Давид Г. /САД/ - $ 50
260. Немања Н. /Србија/ - 500 дин.
261. Александар Д. /Србија/ - 500 дин.
262. Бранка Ц. /Србија/ - 500 дин.
263. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин.
264. Биљана Ц. /Канада/ - 25 €
265. Анонимно /Холандија/ - 30 €
266. Нада К. Б. /Канада/ - 30 €
267. Стеван П. /Немачка/ - 50 €
268. Радован Г. /Немачка/ - 70 €
269. Сања Т. /САД/ - $ 25
270. Benevity giving platform /САД/ - $ 140
271. Дејан П. /Црна Гора/ - 10 €
272. Бошко Ђ. /Србија/ - 10 €
273. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
274. Анонимно /САД/ - 15 €
(за пројекат „Тројка из блока")
275. Дејан Р. /Србија/ - 1.000 дин.
(за пројекте у Црној Гори)
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276. Драгана Ћ. /Србија/ - 4.000 дин.
277. Сања Т. /Аустралија/ - 15 €
278. Анонимно /Швајцарска/ - 50 €
(пројекат за породицу Страјнић из Каћа)
279. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
280. Дејана Ч. С. /Немачка/ - 20 €
281. Александар П. /Република Српска/ - 25 КМ
(пројекат за породицу Самарџић код Невесиња)
282. Марта С. /Канада/ - $ 25
283. Г. Т. /САД/ - $ 50
284. ABV Auto Care Corp /Канада/ - $ 100 CAD
285. Јована Стевановић /Србија/ - 1.500 €
(за пројекат „Тројка из блока")
286. Никола Б. /Србија/ - 200 дин.
287. Недeљко Б. /Србија/ - 7.000 дин.
288. Иван Б. /Немачка/ - 15 €
289. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 €
290. Зоран П. /Аустралија/ - 30 €
291. Слободан Боби В. /Канада/ - 30 €
292. PayPal Giving Fund /САД/ - $ 4,42
293. Биљана Б. /САД/ - $ 15
294. Анкица Д. /САД/ - $ 25
295. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25
296. Срђан М. /САД/ - $ 25
297. Бојан Ј. /САД/ - $ 25
298. Саша С. /САД/ - $ 30
299. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50
300. Ненад Милојковић /Канада/ - $ 60 CAD
301. Милош Г. /Србија/ - 1.000 дин.
302. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин.
303. Бојан К. /Србија/ - 2.000 дин.
304. Александар Н. /Србија/- 2.500 дин.
305. Марко С. /Србија/ - 12.000 дин.
306. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 50.469 дин.
307. Александар Р. /Норвешка/ - 10 €
(пројекти за Републику Српску)
308. Драган С. /Аустралија/ - 30 €
(пројекти за Републику Српску)
309. Далибор В. /Шведска/ - 20 €
310. Срђан Л. /Шведска/ - 50 €
311. Младен Р. /Норвешка/ - 20 €
312. Анонимно /САД/ - 15 €
(за породицу Ристић из Стрезовца на КиМ)
313. В. М. 99 /Швајцарска/ - 25 CHF
314. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF
315. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF
316. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 30 CHF
317. M. П. /Швајцарска/ - 40 CHF
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318. Дијана и Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF
319. Слободан Ј. /Швајцарска/ - 100 CHF
320. Бојана Перишић /Канада/ - $ 35 CAD
321. Богосав Р. /Аустрија/ - 50 €
322. Анонимно /САД/ - 40.000 €
323. Урош Д. /Велика Британија/ - 500 €
324. Анонимно /Немачка/ - 50 €
325. Гилиан М. /САД/ - $ 50
326. Хуманитарно палачинка вече у
Туну /Швајцарска/ - 610 CHF
327. Милош Д. /Србија/ - 500 дин.
328. Стефан В. /Србија/ - 500 дин.
329. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин.
330. Мирко И. /Србија/ - 2.000 дин.
331. Blue sky доо /Србија/ - 5.000 дин.
332. Анонимно /Немачка/ - 10 €
333. Драган П. /САД/ - $ 25
334. Желимир Л. /САД/ - $ 25
335. Александар Д. /Србија/ - 500 дин.
336. Срђан Г. /Србија/ - 10 €
337. Катарина Л. /Шведска/ - 10 €
(пројекат за Косово и Метохију)
338. Банијац /Исланд/ - 30 €
339. Анонимно /Канада/ - $ 150 CAD
340. Радмило Ковињало поводом венчања са
Милкицом Машић /Канада/ - $ 500 CAD
341. Анђела Ц. /Холандија/ - 30 €
342. Синиша П. /САД/ - $ 50
343. Stuart M. /Норвешка/ - $ 100
344. Анонимно /САД/ - $ 5
(пројекат за Крајину)
345. Дејан М. /Србија/ - 5.000 дин.
346. Бранкица П. /САД/ - $ 25
347. Michael D. /Аустрија/ - 12 €
348. Милош М. /Швајцарска/ - 10 CHF
349. Лара С. /Швајцарска/ - 20 CHF
350. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF
351. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF
352. Protax GMBH /Швајцарска/ - 50 CHF
353. Александар Д. /Србија/ - 500 дин.
354. Бранислав В. /Србија/ - 1.000 дин.
355. Невенка Ђ. /Србија/ - 1.000 дин.
356. Телеком Србија –
СМС 7763 /Србија/ - 113.700 дин.
357. Сања М. /Немачка/ - 10 €
358. Анонимно /Немачка/ - 15 €
359. SMB IT Solution /Немачка/ - 30 €
360. Никола М. /Србија/ - 30 €
361. Миодраг П. /Република Српска/ - 20 КМ
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362. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ
363. Александар Т. /Канада/ - $ 25
364. Бошко Б. /САД/ - $ 35
365. Зоран М. /САД/ - $ 100
УКУПНО ДОНАЦИЈА У СЕПТЕМБРУ: 61.691 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за септембар 2016. године
Србија
Почетно стање – 31.08.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ за породицу Ристић, Стрезовац, КиМ - грађевински материјал и радови на кући
Помоћ за породицу Павловић, Чачак - материјал за кров куће, мајстори, машина за веш
Помоћ за породицу Бошњаковић, Смедеревска Паланка - грађевински материјал и мајстори
Помоћ за породицу Ђурић, Смедеревска Паланка - материјал и мајстор за купатило
Помоћ за породицу Васић, Краљево - израда и монтажа пластеника
Помоћ за породицу Бошковић, Обреновац - материјал и мајстори за купатило
Помоћ за породицу Живковић, Падинска Скела - грађевински радови
Помоћ за мештане Гораждевца, КиМ - пољопривредна машина
Помоћ за породицу Николић, Обреновац - грађевински и материјал за хидро изолацију
Помоћ за породицу Женар, Б.Н. Село - кревет на спрат, ел. и комб. шпорет, веш машина
Помоћ за породицу Милуновић, Умка - собна врата за кућу
Помоћ за породицу Миловановић, Лозница - материјал за купатило
Помоћ за породицу Марјановић, Приједор, Р.Српска - набавка трактора
Помоћ за породицу Лазић, Угљевик, Р.Српска - куповина краве
Помоћ за породицу Јевтић, Власеница, Р.Српска - материјал за кров куће
Помоћ за породицу Стевановић, Бијељина, Р.Српска - гардероба и уџбеници за децу
Помоћ за породицу Савић, Челинац, Р.Српска - плаћање дома за Николу Савића
Помоћ за дечју играоницу у Жагару, Крајина - грађевински материјал
Помоћ за породицу Радановић, Коник, Подгорица, Црна Гора - ормар за дечју собу, књиге
Помоћ за породице Јанчић и Шуковић, Х.Нови, Црна Гора - коке носиље и концентрат
Oперативни трошкови
Трошкови организације турнира Тројка из блока на Калемегдану
Трошкови израде рекламних застава за турнир Тројка из блока
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Источном Сарајеву
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Крагујевцу
Трошкови штампања СЗС промотивног материјала
Трошкови обиласка породица на Косову и Метохији
Израда медаља и пехара за турнир Тројка из блока
Трошкови обиласка породица у Каћу и Чачку
Трошак обиласка породице у Омољици
Трошкови годишње чланарине у ХО Стара Рашка
Трошкови слања видео материјала за смс 7763 медијима у Србији
Трошкови обиласка породица у Смедеревској Паланци
Трошкови обиласка породице у Ваљеву
Трошкови штампања финансијских извештаја за СМС оператере у Србији
Трошак обиласка породице у Смедеревској Паланци
Трошкови обиласка породица у Бијељини и Угљевику
Трошкови рекламирања турнира Тројка из блока у Х.Новом
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
Трошкови плата запослених
Обавезни намети државе на плате запослених
Трошкови закупа канцеларије у Београду
Трошкови књиговодства у Србији
Трошкови закупа магацина у Београду
Трошкови комуналија канцеларије у Београду
Административни трошкови канцеларије у Београду
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Трошкови сервера за слање електронске поште
Трошкови СЗС организације ван Србије
Трошкови регистрације СЗС организације у Канади (7. део)
Трошкови СМС сервиса
Трошкови маркетинга
Интерни трансфери новца
Трансфер новца из САД у Србију
Трансфер новца из Србије у Р.Српску
Крајње стање – 30.09.

Месечни извештај за септембар 2016.

РСД
2.687.656
1.270.316
0
-3.074.437
-750.000
-644.214
-378.118
-364.036
-221.760
-178.412
-148.920
-130.000
-112.654
-104.488
-36.600
-5.235

Црна Гора
ЕУР
1.639
10
0
-569

Република
Швајцарска Немачка
Српска
КМ
ЦХФ
ЕУР
12.804
17.124
4.646
3.244
1.345
805
0
0
0
-13.060
0
0

САД
УСД
19.077
3.552
-67
0

Канада
ЦАД
23.025
770
0
0

Аустрија и
остале земље
ЕУР
3.294
44.129
-126
-3.500

-250

-6.000
-2.750
-2.471
-914
-675
-3.500

-484.389
-36.140
-29.700
-27.770
-13.920
-10.125
-9.120
-5.675
-5.440
-5.300
-5.000
-4.436
-4.360
-2.000
-1.560
-1.360

-339
-230
-41

-677

-2

-48

-55

-2.832

-752

-2

-14

-45

-7

-58

-340
-2.901
-165.000
-100.803
-24.460
-8.610
-5.000
-14.919
-790

-27
-14

-27
-185
-91

-24
-20
-10
-2.825
-34
1.737.532
2.192.532
-455.000
2.136.678

-34

0

7.470

0

0

-20.000
-20.000

0

-650
0

1.039

7.470
9.781

18.467

5.403

2.507

20.962

43.046
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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
Немачка
Република Српска
Канада
Швајцарска

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
109
88
31
27
21
19

Месечни извештај за септембар 2016.

Аустрија
Холандија
Аустралија
Италија
Норвешка
Шведска
Остале државе

Хуманитарна организација Срби за Србе

18
9
8
6
5
5
19
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2016. години

Број примљених донација у 2016. години
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за септембар од 2006. – 2016. године

Број примљених донација за септембар
од 2006. – 2016. године

Месечни извештај за септембар 2016.
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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. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света.
1. Путем PayPal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com
2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на
званичном сајту организације:
www.srbizasrbe.net/donacije
3. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Донирање путем смс порука:

- пошаљите поруку na 7763 (у Србији)
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој)
5. Рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71
BancaIntesa, Београд
Девизни: IBAN: RS35160005080002381269
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia
5. Рачун у Швајцарској:
Swiss post, Konto: 61-335679-5, BIC: 9000
Девизни: IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss

Месечни извештај за септембар 2016.

6. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339 BLZ: 32000
Девизни: IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe
7. Рачун у Републици Српској:
Бр. рачуна: 56201281300241-58,
Девизни: IBAN: BA39 5620 1281 3002 5031
SWIFT BIC: 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. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com
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„Наслеђе“ – Милан Ракић
Ја осећам данас да у мени тече
Крв прегака мојих јуначких и грубих,
И разумем добро у то мутно вече зашто бојне
игре у детињству љубих.
И презирем тугу, заборављам бољу,
Јер у мени тече крв предака мојих,
Мученика старих и јунака који
Умираху чутје н астрашноме кољу.
Јест ја сам се дуго са природом хрво
Успео сам, све се може кад се хоће,
Да на ово старо и сурово дрво
Накалемим најзад благодарно воће.

Хуманитарна организација

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

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

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
www.srbizasrbe.at
KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT!
Месечни извештај за септембар 2016.
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