
 1.'' СВЕТОСАВЉЕ'' са седиштем у Зрењанину, у улици Краља Петра I број 6, 

(ПИБ 104984391), коју заступа председник Драган Видаковић (у даљем тексту: КОРИСНИК), 

и 

 

 2. _______________________________________ из ________________________  са 

адресе _______________________________________________________________________,  

ПИБ (за правна лица)______________________ или ЈМБГ(за физичка лица)______________________ 

које заступа ___________________________________________ (у даљем тексту: ДОНАТОР), 

 

 закључили су у Зрењанину, дана ______________ 20___. године,  на основу члана 

16. Статута Организације,  следећи 

 

 

У Г О В О Р       О     Д О Н А Т О Р С Т В У 
 

 

Члан 1. 

 Донатор је упознат да је Корисник донације организатор традиционалног 

добротворног Светосавског бала који се сваке године поводом дана Светог Саве приређује у 

згради Скупштине града Зрењанина, те да  се на балу прикупљају доборовољни прилози које 

Корисник користи за остваривање својих циљева (дато на полеђини уговора).  

Члан 2. 

 Донатор се обавезује да ће новчана средства у износу од ________________ динара 

уплатити:  

 

1. На рачун Корисника број 160-275723-26 који се води код BANCA INTESA ад Београд. 

 

2. Уплатом у готовини за коју ће, по уплати, добити потврду о извршеној уплати  

(зокружити одабрани начин уплате) 
 

Члан 3. 

 Корисник се обавезује да ће средства примљена по основу донације употребити 

искључиво у хуманитарне сврхе у складу са одредбама Статута Организације (извод из 

Статута дат на полеђини) и овог уговора, а о утрошеним прикупљеним средствима се 

обавезује да изда извештај у виду јавног обавештења.   

Члан 4. 

 По основу примљене донације из члана 2. овог уговора, Корисник нема обавезу у 

виду противнакнаде према Донатору. 

Члан  5. 

 За све, евентуалне, спорове по овом уговору надлежан је суд у Зрењанину. 

 

Члан 6.  

 Уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка од којих по 1 (један) примерак за 

своје потребе задржава свака уговорна страна. 

 

 

      ЗА КОРИСНИКА: 
            Председник, 

      Драган Видаковић 

      
 

  

         ЗА ДОНАТОРА: 
 

 

__________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                              

''СВЕТОСАВЉЕ'' је основано је као нестраначка, невладина, непрофитна, хуманитарна 

организација, уписана у Регистар удружења, друштвених организација и политичких 

организација по решењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу број 130-

024-00-00931/2007-07 од дана 20.04.2007. године. 

 

 Извод из Статута '' СВЕТОСАВЉА'' 

 

 

Члан 1. 

 

ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
''Развијање духа светосавља, духа доброчинства, материјалног препорода, истинољубља, 

културног уздизања, развијање хуманизма и човекољубља као животних принципа, како сваке 

индивидуе понаособ, тако и у колективном духу, философије и идеала Српског народа, ради 

очувања националног идентитета и очувања традиције, посебно исказане кроздух 

Светосавља као највишег одраза оног узвишеног и племенитог у Српском националном бићу.'' 

 

Члан 2. 

 

ЗАДАЦИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
''Постављене циљеве Организација ће остваривати постављањем задатака на следећи 

начин: Организовањем добротворних балова, сусрета, коктела, скупова и концерата; 

Оснивањем добротворних, хуманитарних фондација за талентоване ученике, студенте, 

научнике и професоре; Организовањем трибина, семинара и округлих столова од интереса 

шире друштвене заједнице; Радом на развијању свести о налелима светосавља, хуманости, 

културе, људских права, демократије и јавног информисања; Објављивањем књига, часописа, 

публикација, аудио и видео издања, приручника, билтена, хронологија, статистичких 

прегледа о светосављу, хуманости, култури, људским правима, демократији и јавном 

информисању, у складу са законом; Сарадњом са другим удружењима грађана, невладиним 

организацијама, фондацијама, државним и приватнимфирмама, образовним институцијама, 

културним установама, амбасадама, спортистима, уметницима, духовним центрима у 

земљи и иностранству; Сарадњом са талентованим ученицима, студентима и професорима; 

Организовањем промотивних активности организације; Сарадњом са локалном 

самоуправом; Удруживањем у савезе и међународне организације у складу са законом.'' 

..... 

 

Члан 16. 

 

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА И ИМОВИНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
''Организација средства за рад стиче из чланарине коју прикупља од својих чланова, од 

добровољних прилога, поклона и завештања, домаћих правних и физичких лица, буџета 

друштвено – политичких заједница, као и других извора у складу са законом.'' 

 


