
УГОВОР О ДОНАЦИЈИ 

закључен у Београду, дана __.__.2017. године, између: 

 

ДОНАТОРА: « _______________ » из _____________, Ул. ______________бр. __, 

матични број : ____________, ПИБ : ______________, 

кога заступа ___________________, 

(у даљем тексту: Донатор) 

и 

УДРУЖЕЊЕ: ШАНСА ЗА РОДИТЕЉСТВО из Београда, улица Браће Миладинов 13/5, 

Београд, матични број: 28210647, ПИБ: 109692738 

коју заступа председник Сандра Јовановић, 

(у даљем тексту: Удружење) 

 

УВОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да УДРУЖЕЊЕ ПАРОВА СРБИЈЕ У БОРБИ ЗА 

ПОТОМСТВО - ШАНСА ЗА РОДИТЕЉСТВО је невладино и непрофитно удружење 

основано на неодређено време, ради остваривања циљева и рада у области унапређења 

биомедицински потпомогнуте оплодње ради зачећа детета и свих њених аспеката, као и 

процеса остваривања родитељства путем усвајања. 

Донатор у духу поштовања корпоративне друштвене одговорности подржава 

рад Удружења Шанса за родитељство, на начин ближе предвиђен овим Уговором. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог Уговора је уплата новчане донације или 

________________________(куповина опреме ______________________) коју Донатор 

уплаћује (поклања) Удружењу, ради подршке рада и функционисања Удружења Шанса за 

родитељство чија је сврха описана у члану 1. овог Уговора. 

Новчана средства добијена од Донатора, Удружење ће користити искључиво за потребе 

рада и функционисања Удружења Шанса за родитељство или 

__________________________________________________(конкретно одређена акција). 

 



 

Члан 3. 

Донатор се обавезује да, у року од 5 радних дана од дана закључења овог Уговора, уплати 

(или поклони) на рачун Удружења код Банка Интесе а.д. Београд, динарски рачун: 160-

0000000457356-73 износ од _______________ РСД. 

ПОСЕБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

Члан 4. 

ДОНАТОР је сагласан да новчана средства која уплати Удружењу на основу овог Уговора 

постају својина Удружења, те да се иста могу књижити у пословним књигама Удружења. 

Члан 5. 

Донатор је сагласан да је предметно донаторство бесповратно и да Удружење није у 

обавези да по основу овог Уговора изврши било коју другу обавезу, изузев обавезе из 

члана 1. овог Уговора. 

Члан 6. 

Удружење се обавезује да Донатору учини доступним све информације о начину и 

времену коришћења средстава донације. 

Члан 7. 

Удружење изражава своју захвалност за учињену донацију и обавезује се да примљена 

средства користи искључиво наменски. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

Уговорне стране ће настојати да сва евентуална спорна питања, која настану по овом 

Уговору реше споразумно. 

Уколико такво решење не буде могуће спор ће решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 9. 

Измене и допуне овог Уговора могу се чинити искључиво сагласношћу обе уговорне 

стране у писаној форми као анекс Уговора. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених страна. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по два (2) примерка. 

ДОНАТОР:      УДРУЖЕЊЕ ШАНСА ЗА РОДИТЕЉСТВО: 

 

______________________     __________________________________ 


