
 
Хуманитарна организација Сви за Космет Београд 

Студентска 9, Београд, Србија 
Телефон: 064/40-50-484 

 

 
ХО СЗК  ПИБ 110698241  
E-mail: nas.beograd011@gmail.com  МБ 28254881 
www.szkizvestaji.info  тр 285-2295090000074-05 

Примаоци: 
  Телеком Србија  
  Теленор  
  VIP Mobile 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИКУПЉЕНОМ И УТРОШЕНОМ НОВЦУ  
ХУМАНИТАРНОГ СМС БРОЈА 4030  

У ПЕРИОДУ ОКТОБАР 2020 – МАРТ 2021. 
 

Поштовани, 
 
у складу са Уговором о коришћењу хуманитарног СМС броја 4030 који је 
потписан са телекомуникационим компанијама Телеком Србија, Теленор и VIP 
Mobile 8. априла 2020. године, достављамо Вам извештај о прикупљеном и 
утрошеном новцу у периоду  октобар 2020. - март 2021. године. 
 
У наведеном периоду укупно је стигло 5.077 порука  и то у Телеком Србија 
мрежи 2.680 порука, у Теленор мрежи 1.502 порука и у VIP Mоbile мрежи 895 
порука.  
 
Евиденција је јавности била доступна на званичном сајту ХО Сви за Космет: 
https://szkizvestaji.info/humanitarni-sms-broj/, као и на друштвеним мрежама 
Фејбуку и Инстаграму.  
 
 

 
 
 
 
Уплаћен новац на динарски рачун наше организације у току 2020. и 2021. 
године су следећа: у Телеком Србија мрежи 307.400 динара у Теленор мрежи 

https://szkizvestaji.info/humanitarni-sms-broj/
https://www.facebook.com/svizakosmet/
https://www.instagram.com/svizakosmet/
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165.978,08 динара, динара и у VIP Mobile мрежи 71.700 динара, што је укупно 
545.078,08 динара. 
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Утрошен новац 
 
Новац прикупљен у хуманитарној акцији СМС број намењен је трима 
породицама – Стојковић, Зубић и Лазић, у укупној вредности од 545.000 
динара. 
 
 
Породица Стојковић, село Доње Мочаре општина Косовска Каменица 
 
Срђан (38), супруга Милица (32), деца Филип (15), Лука (12), Даниел (8), и Дуња 
(3) живе у кући са 12 чланова шире породице, где он, супруга и деца бораве у 
соби од 16 м2. Живе од пољопривреде, Миличиних примања (запослена је у 
школи са половичним аганжманом) и дечијег додатка. Обратили су се молбом 
за помоћ у опремању нове куће која је у изградњи. Главна жеља им је „да деца 
имају своје собе и услове за учење“. Многодетна породица која је заслужила 
препоруке свог пароха и уопште српске заједнице у Косовској Каменици. 
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132.000 динара  утрошено је на четири ормана, три радна стола, пећ на дрва и 
веш машину. 
 
 
Породица Зубић из села Понеш, општина Гњилане. 
 
Сретен (49), супруга Марица (39), деца Александар (20), Лазар (17), Лидија(16), 
Александар (14)  су незапослени, живе од пољопривреде, социјалних примања 
на основу ранијег Сретеновог радног ангажмана и дечијег додатка. Најстарији 
син Александар је болестан, што додатно отежава скроман живот породице. 
Обратили су се молбом за довођење воде у кућу, коју су до сада носили у 
посудама са оближњег извора. Вишечлана породица заслужила је препоруке 
свог пароха, како би им се омогућили основни животни услови и останак у 
двоетничком селу Понеш, које је изложено све већим притисцима на српско 
становништво. 
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173.000 динара утрошено је за копање бушотине за воду, уградњу пумпе и 
потребних инсталација. 
 
          
Породица Лазић из Доње Гуштерице, општина Грачаница 
 
Бранко (32), Душица (29),  Богдан (6),  Данило (3), Смиљка (70). Бранко је 
запослен у Општини Грачаница, породица живи од његових примања. Млади 
брачни пар који жели да настави да живи у свом родном селу. Својим 
залагањем на послу, цркви и уопште у српској заједници Бранко је добар 
пример младог човека који заслужује помоћ.  
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240. 000 динара употребљено је з  куповину земљишта за изградњу породичне 
куће у оквиру пројекта који финансира Општина Грачаница. 
 

 
Преглед извода из банке о извршеним уплатама 
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Подршка познатих личности СМС кампањи 4030 
 
 

 
 

 
Подршка медија СМС кампањи 4030 
 

 
 
 
С поштовањем, председник организације Зоран Ћирић 
У Београду, 20.03.2021. године 
 


