Фондација Никола Којовић | Поверљиво | Датум: 20.08.2018.

УГОВОР о донацији

закључен у Београду дана________2018 године између:
ДОНАТОРА: ______________________________________________________________________,
Пиб__________________________, матични број _________________________,
Текући рачун:_________________________________________________________
(у даљем тексту Донатор)
ФОНДАЦИЈЕ : Фондација „Никола Којовић“ из Београда, улица
Омладинских бригада бр. 16А, мат. број: 28830874
пиб:110885174, коју заступа управитељ Немања Којовић
(у даљем тексту Фондација)
Члан 1.
Предмет овог уговора је прикупљање новчаних средстава (донација) од стране
донатора, а све
ради остваривања циљева Фондације који су предвиђени
статуом, и свим осталим актима Фондације, а у складу са законом.
Члан 2.
Донатор се овим уговором обавезује да Фондацији изврши бесповратну новчану
донацију .
Донатор ће извршити обавезу из претходног става у року од __________ и то
уплатом на текући рачун фондације број; 160-0000000516245-43, који се води
код Banca Intesa a.d. Beograd .
Члан 3.
Фондација са захвалношћу прима ову донацију и обавезује се да ће средства која
је Донатор донирао овим уговором употребити искључиво у сврху испуњења
циљева Фондације, а ближе одређених статутом Фондације, као и да наведена
средства неће употребити у друге сврхе.
Члан 4.
Фондација се обавезује да Донатору учини доступним све информације о начину
и времену коришћења средстава донације .
Члан 5.
Уговорне стране ће настојати да сва евентуална спорна питања која настану по
овом Уговору реше споразумно , а у случају да спор није могуће решити мирним
путем, одређује се надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 6 .
Измене и допуне овог Уговора могу се чинити искључиво
Уговорне стране у писаној форми као анекс Уговора.

сагласношћу обе

Члан 7 .
Уговор ступа на снагу даном потписивања .
Овај Уговор је сачињен у два(2) истоветна примерка , од којих свака Уговорна
страна задржава по један (1) примерак.
Донатор:
___________________________
законски заступник
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