
 Ф о н д а ц и ј а  
Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор 

  

 
 

                                      “Наше је само оно што поклонимо другима.“ 
Отац Митрофан 

Број: 5-2/2019 
Датум: 2. септембар 2019.  
 

 

Крајем августа 2019. године Фондација Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор Вам се 

обратила са најавом акције „Национални дан давања 2019“. Полазећи од тог контекста, 

Вам   у п у ћ у ј е м о 

ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ 

СА УГОВОРОМ 

Циљ Фондације је у функцији све већег интересовања ученика завршних разреда основних 

школа за IT смер, као и процесу припрема талентованих ученика за биологију и хемију у 

сомборској Гимназији. 

Прошле и ове године уписано је по 20 ученика на IT смер, следеће желимо још 20 + 20, а 

за постизање тога циља потребно је опремити кабинете за припрему са дигитализованом 

опремом. 

Током трајања кампање желимо прикупити укупна средства у вредности 896.865,00 РСД, а 
иста ће се користити искључиво за набавку иновативних наставних средстава. 

Временски оквир пројекта је у периоду од 1. септембра до 9. октобра 2019. године. 

Обраћамо Вам се, јер нам је за тај циљ неопходна помоћ појединаца, институција и 

предузетника нашег Сомбора, који схватају важност куповине иновативних наставних 

средстава за развој нашег града.  

Фондацији и будућим ученицима Гимназије би много значило, градећи партнерски однос са 

Вама, да допринесете успешности кампање обезбеђењем дела средстава у складу са 

Вашим тренутним могућностима.  

Уколико Ваше тренутне могућности пружају иновативна решења за реализацију пројекта, 

детаљне и ближе информације у функцији постизања предметног циља, можете добити 

обраћањем на e-mail: fondacija.vps@gmail.com, односно телефон 061.198.25.93. 

 

           У п р а в н и к,          П р е д с е д н и к, 

        др Душан Лукић с.р.                                                         др Ладислав Фекете с.р. 

mailto:fondacija.vps@gmail.com


 Ф о н д а ц и ј а  
Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор 

  

 
 

                                      “Наше је само оно што поклонимо другима.“ 
Број: 5-2/2019                                                                                                      Отац Митрофан 
Датум: 2. септембар 2019.  
 

УГОВОР О ДОНАЦИЈИ 
 

Закључен дана 2. септембра 2019. године у Сомбору, између уговорних страна: 
 

1. _____________________________, из ________________________________, Матични број: 

_____________, ПИБ:____________, кога заступа ________________________,  у даљем 

тексту: Донатор; и 

 
2. Фондације Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор, Доситеја Обрадовића 2, Матични број: 

28831331, ПИБ: 111345748, коју заступа Управник Душан Лукић, у даљем тексту: Прималац 
донације. 

 

Којим су се уговорне стране споразумеле о следећим елементима уговора: 
 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је обезбеђење новчаних средстава од стране Донатора, у износу од 
__________ РСД (______________динара), која ће уплатити на текући рачун Примаоца донације, 
број: 325-9500700044373-63, код Војвођанске банке, најкасније у року од 8 дана од дана закључења 
уговора.  

Члан 2. 

Прималац донације се обавезује да, кроз кампању „Национални дан давања“ прикупља средства 
донатора, за куповину интерактивне табле, рачунара, штампача и пратеће опреме за опремање 
кабинета Гимназије, за потребе надарених ученика.  
 

Члан 3.  

Прималац донације се обавезује, да по захтеву Донатора, упозна јавност са предузетим 
активностима по основу донираних средстава. 
 

Члан 4. 

Евентуалне спорове из овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно. 
У случају немогућности решавања спора на начин утврђен ставом 1. овог члана, уговара се стварна 
надлежност суда у Сомбору.  
 

Члан 5. 

Овај уговор је сачињен у 3 (три) истоветна примерка, од којих Донатор задржава 1 (један), а 

Прималац донације 2 (два) примерка уговора.  

 

      ПРИМАЛАЦ ДОНАЦИЈЕ,                                  Д о н а т о р,  

     МП                       МП     

          др Душан Лукић                                                                     ___________________ 


