ДОГОВОР
За учество во зголемување на бројноста на популацијата на ______________
(крава, овца, коза, свиња, коњ, магаре, итн итн со латинско име и народно име) во
рамките на проектот „ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ “
Член 1
Договорни страни во овој договор се:
1. ______(име на ЗГ)___________ со седиште во ____________________ претставувана
од ________________________________________ во својство на претседател на ЗГ кое
го спроведува проектот.
2. ________________________________________________________________ со адреса
на живеење _________________________________________,
ЕМБГ ______________________ и лк бр. ________________издадена од ОВР __________
во својство одгледувач на биволи.
Член 2
Иницијаторот на активностите за приоден прираст на _______________ ќе
обезбеди _____________ единки од ______________ кои се сопственост на ЗГ
Член 3
Одгледувачот на _____________ е должен да:
- води грижа за првата генерација на подмладок
- да води писмена евиденција за здравствената состојба (вакцинации, болест, повреда и
сл.)
- подмладокот од втората генерација бесплатно да го даде на друг одгледувач со цел
проширување на кругот на корисници од проектот и поголема социјална и економска
вредност за целата заедница (принцип на солидарност).
- при давањето на друг одгледувач да бидат потпишани истите ставки од овој договор,
односно и другиот одгледувач да има обврска подмладокот од неговата втора генерација
да го даде бесплатно на трети лица итн односно да го запази принципот на солидарност.
Член 4
Одгледувањето на __________________ е обврска и одговорност на одгледувачот.
ЗГ не сноси одговорност за можните дополнителни и понатамошни трошоци.
Член 5
Сите можни недоразбирања од овој договор, двата правни субјекта ќе настојуваат
да ги решат двострано спогодбено.
Член 6
За се што не е регулирано со овој Договор, важат позитивните правни прописи на
Република Македонија.
Член 7
Овој Договор стапува во сила со денот на негово потпишување.
Член 8
Овој договор е направен во 3 (три) примероци, по 1 (еден) за договорните страни и
еден за ГЕФ ПМГ Македонија.
Претседател

:

м.п.

Одгледувач на ___________:

Потпис _____________________

Потпис _____________________

Датум _____________________

Датум _____________________

