
 
УГОВОР Бр. ___ - ___ 

 
О УЧЕШЋУ НА ЛЕТЊЕМ КАМПУ 

 
Закључен дана,  ____. ____. _________. године, у Новом Саду између Омладине ЈАЗАС-а Нови Сад, 
са седиштем у улици Народног фронта 35, 21000 Нови Сад, ПИБ 100722592, матични број 08688656, 
(у даљем тексту: Организатор), коју заступа председник организације Вукашин Гроздановић, и 
 
__________________________________ у име детета ________________________________________, 
са пребивалиштем у _______________ улица ______________________________, број __________.  
(у даљем тексту: Учесник) 
 
Члан 1.  
Предмет овог уговора је учешће Учесника на програму Летњег кампа „Чудна земља Недођија” у 
Омладинском кампу Богојево, у Богојеву, општина Оџаци и обавеза Организатора да Учеснику 
прибави скуп услуга које се састоје од транспорта, боравка и других услуга које су са њима повезане. 
 
Члан 2. 
За организовање и реализовање програма из Члана 1 овог уговора Учесник је дужан да 
Организатору исплати котизацију у износу од 18.000,00 динара на рачун број 160-341858-59 отворен 
код „Banca Intesa A.D.- Beograd“. 
Учесник је у обавези да наведени износ исплати Организатору на шест једнаких месечних рата и то: 
прву рату на дан пријаве, другу рату до дана поласка а остатак најкасније до 01.12.2017. године, 
чековима грађана или кредитним картицама Banca Intesa – VISA, AMERICAN, EXPRESS, DINA i 
MASTER на четири једнаке месечне рате. 
 
Члан 3. 
Учесник је обавезан да Организатору на дан потписивања уговора достави попуњене и потписане 
следеће Анексе уговора: Пријава учесник, Сагласност родитеља о учествовању малолетног детета на 
активностима, Посебне напомене и Одговорност и обавезе. 
Организатор и Учесник су у обавези да се придржавају свих услова, права и обавеза дефинисаних у 
следећим Анексима овог уговора: Опште информације, Општа правила реда у кампу и Одговорност 
и обавезе. 
 
Члан 4.  
Овај уговор се закључује на период од 30 дана од дана завршетка програма, односно најкасније до 
15. 9. 2017. године. 
 
Члан 5.  
Уколико Учесник одустане у уговору утврђеном року дужан је да сноси трошкове у складу са 
Анексом  „Опште информације” овог уговора. 
 
Члан 6.  
Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју надлежан је 
суд у Новом Саду. 
 
Члан 7.  
Уговор је сачињен у два истоветна примерка од којих свака од уговорних страна задржава по један 
примерка. 
 
 
Учесник (родитељ)        Организатор 
________________________       __________________________ 



 

 

 

 

Име и презиме родитеља,  
Адреса и  место 

Котизација за Летњи камп 
Учесник (уписати име детета) 

Омладина ЈАЗАС-а Нови Сад 
Народног фронта 35, 21000 Нови Сад 

160-341858-59 

Број пријаве 

Број уговора код наслова уговора 


