
МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

о превозу ученика 

 

Закључен дана _________________.године  између: 

1) ОШ "Вук Караџић" са седиштем у Ћуприји., улицаКнеза Милоша  бр.96. ПИБ 

101527159, матични број 07166826, Број рачуна:840-710660-14  Управа за трезор, Телефон 

035/8470-809, Телефакс:035/8472-460. коју заступадиректор Весна Вијоровић ( У даљем 

тексту :Корисник услуге) 

и 

2) Привредно друштво / носилац посла _________________________________________ 

_____________________________________________________________  са седиштем у 

________________________________ улица ____________________________________, 

бр.____ ПИБ:_______________________; Матични број: __________________________  

Број рачуна: ________________________ Назив банке:____________________________ 

__________________, Телефон: ______________                              

 

члан групе ______________________________________________________________, 

из______________________________,улица_____________________________________,    

бр._____, ПИБ ________________________, матични број ________________________, 

Бројрачуна:__________________________Назив банке:   __________________________, 

__________________, Телефон: ______________ 

 

које заступа директор _______________________________________(у даљем тексту: 

Пружалац услуге), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број: 0003 

Број и датум одлуке о додели уговора: ___________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од________________ је саставни део уговора. 

 

Члан 1. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА је набавка услуга превоза ученика до краја школске 2022/2023. 

године ( за 94 наставна дана). 

 

Члан 2. 

Пружалац услуге обавезује да својим возилима, наставним данима, врши превоз ученика 

на релацији: 

- Батинац – Ћуприја – Батинац 

 

Члан 3. 

Цена услуге утврђена је понудом пружаоца услуге и износи _______________  

динара без ПДВ-а по дану, односно  ____________________ динара са ПДВ-ом по дану и 

без обзира на број ученика која се превозе. 

Укупна цена услуге за 94 наставна дана износи ________________ динара без ПДВ-

а, односно _______________ динара са ПДВ-ом. 

Месечни износ добија се на основу броја наставних дана и школа је у обавези да 

пружаоцу услуга превоза благовремено достави календар образовно-васпитног рада 

школе. 

У вредност услуге из става 1. овог члана урачунати су сви трошкови везани за 

предмет уговора, као и трошкови осигурања ученика у превозу са свим пратећим 

трошковима и порезима за све наставне дане (и радне суботе) у току школске године. 



Јединична цена се може мењати уколико  дође до промене цене погонског горива за 

више од 10% у односу на важећу цену у тренутку истека рока важења понуде, о чему ће 

Пружалац услуге  доставити одговарајући доказ, а што би се регулисало анексом уговора 

уз претходну писмену сагласност Корисника услуге.  

Корисник услуге може након закључења уговора о јавној набавци, уколико се 

појави потреба, повећати обим предмета набавке за максимално 10 %, што ће бити 

регулисано Анексом уговора у складу са Законом о јавним набавкама и у складу са 

законом који регулише Облигационе односе. 

 

Члан 4. 

Корисник услуге се обавезује да ће плаћање по овом Уговору изврши вирмански у 

року од _____________ дана од дана правилно испостављеног рачуна-фактуре и дефинисан 

је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21 – др. 

закон, 130/21 и 138/22 ). 

Члан 5. 

Услуга превоза која је предмет овог Уговора изводи се на следећи начин: 

Полазак: испред сеоског гробља у селу Батинац у 6.50 часова, испред„Дома“ у селу 

Батинац у 7:00 часова. Ученици се довозе испред ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја у улици 

Кнеза Милоша бр. 96 у 7:15 часова. 

Повратак: испред ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја у улици Кнеза Милоша бр. 96 у 14:15 

часова 

Измене времена и начина обављања услуге превоза уважиће се у случају више силе 

и/или благовременог обавештења од стране наручиоца услуге превоза, а ради квалитетног 

и благовременог пружања услуга превоза. 

 

Члан 6. 

Пружалац услуга  ће део услуга који су предмет овог уговора извршити преко 

подизвођача _______________________________________________________________, 

из__________________________________,Ул.___________________________________, бр. 

_________, ПИБ_______________________, матични број _____________________. 

 

Члан 7. 

Пружалац услуге се обавезује да превоз врши технички исправним возилима, што 

подразумева да исти имају хлађење у летњем односно грејање у зимском периоду. 

Пружалац услуге се обавезује да возило којим врши превоз ученика видно обележи 

одговарајућим знаком. 

Пружаоцу услуге је забрањено приликом превоза ученика превози грађанство. 

Пружалац услуге ће ученицима обезбедити идентификационе возне исправе 

Пружалац услуге сноси одговорност за штету насталу приликом 

превоза,повређивања лица која се превозе или друге нежељене последице за које се 

утврди да је узрок техничка неисправност возила. 

Корисник услуге се обавезује да сноси одговорност за случајеве настанка штете и 

на средствима превоза пружаоца услуга,за које се утврди да су начињене од стране 

ученика која се превозе по овом уговору. 

 

Члан 8. 

Пружалац услуге се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави 

наручиоцу уредно потписану и регистровану бланко соло меницу и менично овлашћење за 

добро извршење посла, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у 

корист наручиоца услуге превоза, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по 



виђењу” и роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење 

посла. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму каои 

захтев за евидентирање менице у Регистру меница и овлашћења Народне банкеСрбије. 

 

Члан 9. 

Надзор над извршењем овог уговора прати посебно лице односно тело које ће 

одредити наручилац услуге превоза посебним решењем након закључења уговора. 

У случају уочених неправилности, Корисник услуге је у обавези да о томе, без 

одлагања, обавести пружаоца услуге писаним путем. 

 

Члан 10. 

Виша сила ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорних обавеза.О датуму наступања, трајању и престанку више силе уговорне стране 

су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. 

Као случај више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће и други случајеви који су законом утврђени као виша сила. 

 

Члан 11. 

Спорови који евентуално проистекну,уговорне стране су сагласне да по овом 

уговору решавају споразумно, а у случају спора надлежан је Привредни суд у Крагујевцу 

 

Члан 12. 

У случају непоштовања уговорних обавеза, односно да је несумњиво утврђено да 

једна уговорна страна не испуњава своје уговорне обавезе, друга уговорна страна може 

захтевати раскид уговора под условом да је прву уговорну страну већ обавестила о намери 

раскида уговора, а да прва уговорна страна није поступила у складу са примедбама. 

Раскид уговора се захтева писменим путем са раскидним роком од 30 дана. 

 

Члан 13. 

Измене и допуне уговора могу се вршити писаним путем уз пристанак обе 

уговорне стране, у складу са ЗЈН. 

 

Члан 14. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи до краја календарске 

2022. године 

 

Члан 15. 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих свака уговорна 

страна задржава по два примерка. 

 

Саставни део овог уговора је : 

- понуда бр.________________ 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

          Пружалац услуге                                                               Корисник услуге 

____________________________                                    ________________________ 


