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ОПШТИ    ПОДАЦИ   О  ФОНДАЦИЈИ 

 
 

 
    Пун Назив : Фондација „Никола Којовић“ 

    Латинични  назив: Fondacija "Nikola Kojović 

    Седиште : Београд-Нови Београд , Омладинских Бригада 16 а 

    Пошта и Место: 11070  Нови Београд-Београд, Србија. 

    Матични број: 28830874 

    Порески број: 110885174 

    Текући Рачун : 160-0000000516245-43 Banca Intesa a.d. Beograd 

    Правни Облик: Непрофитабилна организација  

    Датум оснивања: 26.06.2018. решењем АПР број: БЗФ 250/2918 

    Заступник  :                                          Немања Којовић –управитељ 

 
Делатност и циљеви фондације  су  : 
Фондација „Никола Којовић“ је основана у успомену на прерано преминулог 

Николу Којовића. 

Циљеви фондације су:         

- Очување сећања на прерано преминулог Николу Којовића 

- Пружање финансијске помоћи талентованој  деци без родитељског старања у 

погледу образовања и стварања услова за њихово редовно и ванредно 

школовање. 

- Пружање сваковрсне помоћи и подршке  деци без родитељског старања а која 

немају материјалних средстава  за школовање;  

- Организовање и подстицање хуманитарних акција намењених прикупљању 

финансијске и сваке друге врсте помоћи као и за организовање, подржавање и 

подстцање свих других активности ради остваривања хуманитарних и 

друштвено корисних циљева у областима које су у вези са наведеним 

пројектима 

Циљеви Фондације ће се остваривати давањем месечних и годишњих стипендија, 

додељивањем награда, организовањем хуманитарних акција ради прикупљања 

финансијске и сваке друге врсте помоћи као и на све остале непоменуте друштвено 

прихватљиве начине. 
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