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ПРИЈАВА - УПУТ ЗА „КАМП-БУДВА“ У Будви - 2019 
Камп - Будва се налази такорећи у центру Будве, преко пута Словенске плаже и привлачи бројне љубитеље камповања; 

при том је Будва најпопуларније Црногорско летовалиште.  
Камп Вам нуди приколице категорисане у прву и другу групу са четири, пет или шест лежаја. У склопу сваке камп кућице 

налази се предшатор са баштенском гарнитуром, шпорет на струју/плин, фрижидер са замрзивачем и  посуђе за 
припремање хране;  као и јастуци и ћебад. 

Купатило и санитарни чвор су заједнички и налазе се у склопу кампа. Поред зиданог роштиља је и велика отворена сала 
са кабловским ТВ и интернет. 

Позивамо вас да уживате у „КАМПУ-БУДВА“ 
 

 
   Јa  __________________________  JMБГ _______________________         _____________________ 
           (Презиме и име радника)                        (Лични број)                                 (Блок/Погон/Дирекција)       
 Утврђене смене: 

ДВАНАЕСТОДНЕВНЕ СМЕНЕ 
Цена најама по смени 

ПРИКОЛИЦЕ у динарима ДВАНАЕСТОДНЕВНЕ СМЕНЕ 
Цена најама по смени ПРИКОЛИЦЕ 

у динарима 
1 категорија 2 категорија 1 категорија 2 категорија 

I 05.06.-17.06.2019. 16.250,00 13.750,00 VI 04.08.-16.08.2019. 30.000,00 26.250,00 
II 17.06.-29.06.2019. 18.750,00 16.250,00 VII 16.08.-28.08.2019. 30.000,00 26.250,00 
III 29.06.-11.07.2019. 30.000,00 26.250,00 VIII 28.08.-09.09.2019. 18.750,00 16.250,00 
IV 11.07.-23.07.2019. 30.000,00 26.250,00 IX 09.09.-21.09.2019. 16.250,00 13.750,00 

V 23.07.-04.08.2019. 30.000,00 26.250,00  - - - 
      

Пријављујем се и уговарам коришћење услуга у „КАМПУ-БУДВА“ у смени: број_______ (приоритетна смена) или број_________ 
(алтернативна смена) за следеће кориснике услуга: 
 

Ред.бр. Презиме и име сродство Датум рођења(деца) 
Број путне 
 исправе 

1.*     

2.     
3.     

4.     
5.     
6.     

*Обавезно уписати име радника уколико користи услуге.   Коришћење приколице почиње од 09h, а напуштање је до 18h.       
 Превоз до кампа је могуће  организовати уколико буде довоњно заинтересованих и плаћао би  се у ратама до краја 
текуће године. Уколико желите да користите организовани превоз, молимо вас да обавезно заокружите место поласка:  
       КИКИНДА                           ЗРЕЊАНИН                            НОВИ САД                         БЕОГРАД 
 
 Цене су изражене у ЕУР , на дан уплате по продајном курсу Пословне банке. 
 Боравишна такса и осигурање се плаћају на рецепцији објекта по одлуци  СО Будва.  
 Потребно је понети постељину. 
 Пријаве се подносе ЈСО „ НИС НАФТАГАС“, Нови Сад, Народног фронта 12, I спрат, крило Ц или преко председника 
СО, и то до   31.05.2019.(до попуњености кампа). 
 Уговорене услуге запослени плаћају путем административне забране или чековима до краја календарске  2018. 
године, а отплата почиње од прве исплате зарада након добијања позитивног решења поднете Пријаве.  
 За случај одустајања од аранжмана корисник услуга је дужан писмено обавестити организатора-који за одустајање 
до 10 дана пре поласка задржава накнаду од 50%, а за 10 и манје дана укупну цену аранжмана. 

Обавезан прилог ове пријаве-упута је: АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА-РЕШЕЊЕ/оверена од Обрачуна  зарадa. 
 
 
Попуњава ЈСО „НИС-НАФТАГАС“/ Посредник 
 
Приколица ___, смена ___________________ 

МП 
 

 
Запослени /корисник  _____________________, телефон:  ___________ 
 
Адреса _________________________ ,             место:  ________________                                                          


