
 
 
 
Поштовани чланови организације Срби За Србе, 
 
Драги Донатори, 
 
Ово је четврти по реду месечни извештај члановима и донаторима организације Срби за Србе. 
Месец Април се од претходних месеци издваја по неколико значајних достигнућа. Пре свега 
током месеца Априла, сакупљена је рекордна новчана помоћ! Април је први месец у коме су 
донације превазишле суму од 1.000 евра месечно. Такође почевши од Априла, извештаји и 
остали материјали организације биће доступни искључиво члановима организације који су у 
периоду текуће године донирали бар 15 евра.  
 
Новчана помоћ прикупљена током месеца Априла је скоро три пута већа него средства 
прикупљена током Јануара ове године. То је такође приказано на приложеном графу. Чињеницу 
да донације из месеца у месец расту нас охрабрује, те се искрено надамо да ћемо у будућности 
изградити чврсто поверење и јаку везу између организације, чланова, али и породица којима 
помажемо. Циљ за 2007 годину јесте да до краја ове године године пређемо цифру од 2.000 
евра месечних донација.  
 

Хуманитарна Организација Срби За Србе

Преглед донација за 2007 годину

Јануар: 325

Фебруар: 460

Март: 655

Април: 1080

Мај: 0 Jун: 0 Jули: 0 Aвгуст: 0
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У месецу Aприлу послали смо 500 еура редовне донације за породицу Рашковић која је у 
директном контакту са организацијом од срца захвалила на помоћи свим члановима Срби За 
Србе. Током лета наши чланови из Београда ће отићи до Рашковића и посетити их у 
Крагујевцу. 



 
 
Како би нашу веб презентацију учинили бољом и квалитетнијом одлучили смо да закупимо 
простор на америчком серверу GoDaddy.com у наредне две године где ћемо имати: 
 

- 100 GB простора 
- 1.000 GB трансфер 
- 1.000 емаил адреса 
- 25 MySQL база 
- Форуме, галерије.. 
- Бесплатан софтвер 
 

Трошкови за две године су износили 160 $. Такође, имаћемо и два нова домена како не би смо 
дошли у проблем да нам презентација падне са сервера. Адреса сајта ће остати иста као и у 
предходних две године. 
 
Да би организација наставила да расте, као и да би имала финансијску транспарентност, 
неопходно је да буде легално регитрована. С тим у вези, одпочели смо рад на писању статута 
организације за подручје Америке. Циљ нам је да организацију регитрујемо у Америци као не-
профитну организацију ослобођену од плаћања пореза. Такав статус ће омогућити да донације 
на подручју Америке буду ослобођене пореза. Процедура у земљама Европе ће бити слична, 
док ће у Србији организација бити регистрована већ овог лета. 
 
Са нестрпљењем улазимо у месец Мај са надом да ћемо премашити све до сад постигнуте 
границе, обезбедити легалне статусе у неколико земаља света, и поврх свега помоћи што више 
Српских породица да им макар мало улепшамо (и олакшамо) ове предстојеће летње дане. 
 
Још једном велико ХВАЛА свим члановима и донаторима организације који су се потрудили да 
месец Април остане забележен са најбољим могућим бројкама, подацима, и дечијим осмесима. 
 
 
 
Хуманитарна организација Срби За Србе 
 
Игор Рашула 
Ристо Крстановић 
srbizasrbe20007@yahoo.com 
c3c.org@gmail.com 
 
 


