УГОВОР О ДОНАЦИЈИ
Закључен у Београду, дана ________. 2020. године, између:
1. Република Србија, матични број: 07017715, ПИБ: 100279223, коју заступа ВЛАДА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а коју представља Синиша Мали, министар финансија, на основу
овлашћења из Закључка Владе 05 Број: 53-2906/2020 од 28. марта 2020. године (у даљем тексту:
Прималац донације)
и
2. ________________ из _______________ ул. ________________, бр. _____, матични број
____________, ПИБ _________________, које заступа _________________ (у даљем тексту:
Давалац донације)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа који проистичу из односа
донаторства и поводом кога се преузимају одређена права и обавезе.
ВРЕДНОСТ ДОНАЦИЈЕ
Члан 2.
Давалац донације се овим уговором обавезује да Примаоцу донације изврши
бесповратну донацију, у износу од ___ (и словима ___) ______ (валута) на име прикупљања
донаторске помоћи у новцу за потребе пружања помоћи Влади Републике Србије у борби
против епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА ДОНАЦИЈЕ
Члан 3.
Давалац донације се обавезује да ће дозначити средства из члана 2. овог уговора у
целокупном износу, на рачун број 840-1630-88 – Извршење буџета Републике Србије –
девизни рачун, који се води код Управе за трезор, одмах након потписивања овог уговора.
НАМЕНА ДОНАЦИЈЕ
Члан 4.
Уговорена донација из члана 2. овог уговора намењена је искључиво у сврху пружања
помоћи Влади Републике Србије у борби против епидемије болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2, ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID19 и заштите становништва од те болести и у другу сврху се не може користити.
НАЧИН КОРИШЋЕЊА
Члан 5.
Прималац донације је обавезан да прикупљена донаторска средства са рачуна из члана
3. овог уговора, уплати на одговарајући
рачун
Републичког фонда за здравствено
осигурање.
Начин коришћења и реализације прикупљених донаторских средстава се спроводи у
складу са актом Владе који се доноси на предлог Министарства здравља.
Прималац донације је дужан да води евиденцију о наменском трошењу донираних
средстава, и на захтев донатора пружи доказ о наменском коришћењу.
а са рачуна из члана 3. овог Уа стављати знаке навода
АНТИКОРУПТИВНА ОДРЕДБА
Члан 6.
Прималац донације се обавезује и сагласан је да поштује све законе који се односе на
мито и корупцију који се примењују, или се могу применити на даваоца донације или

примаоца донације, укључујући, без ограничења, све законе и друге прописе из ове области
важеће на територији Републике Србије.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 27/78, 39/85, 45/89 и 57/89, „Службени
лист СРЈ“, број 31/93, „Службени лист СЦГ“, број 1/03 и „Службени гласник РС“, број
18/20), Закона о донацијама и хуманитарној помоћи („Сл. лист СРЈ“, бр. 53/01,61/01 и 36/02 и
„Службени гласник РС“, број 101/05 – други закон), и других важећих прописа који
регулишу област предмета уговора.
Члан 8.
Сва евентуална спорна питања која настану из или поводом тумачења и примене овог
уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.
У случају да спор између уговорних страна не буде решен споразумом, уговорена је
надлежност Привредног суда у Београду
Члан 9.
Овај уовор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава
свака уговорна страна.
ДАВАЛАЦ ДОНАЦИЈЕ

ПРИМАЛАЦ ДОНАЦИЈЕ
МИНИСТАР

_______________________

___________________________
Синиша Мали

