
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 „ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА“ 
Број:841/2020 
Датум: 27.07.2020. године 
Карађорђева 122 
В а љ е в о 
Тел: 014/226-085 
 
 

УГОВОР 
О ПРЕВОЗУ  УЧЕНИКА 

 
Закључен дана  27.07.2020.године,  ИЗМЕЂУ: 
 

1. „ПРВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ“ Ваљево, 14 000 Ваљево, Ул. Карађорђева број 122, ПИБ: 
101494059, матични  број: 07096992, шифра делатности: 85.20, Управа за трезор, број 
рачуна 840-67660-72,  коју заступа директор школе Милева Мојић (у даљем тексту: 
НАРУЧИЛАЦ ) са  једне стране  и  

 
2. Саобраћајног предузећа ЛАСТА а.д. БЕОГРАД, улица Ауто пут Београд – Ниш број 

4, порески идентификациони (ПИБ)  број: 100002006, матични број: 07019734, текући 
рачун 205-268139-82 код Комерцијалне банке, кога заступа Бранислав Станковић, 
Извршни директор, (у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА); 

 
Уговорне стране констатују:  

- да је Наручилац, на основу члана 31. став 1. тачка 8) Закона о јавним набавкама ( ,, Сл.   
Гласник РС   “,бр. 124/12., 14/15.и  68/15.), спровео поступак јавне набавке мале вредности - 
услуге, ЈНМВ број: 1/2020.,  

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је услуга аутобуског превоза ученика – путника „ Прве основне 

школе“ у Ваљеву,  у школској 2020/21.години,  ЈНМВ број: 1/2020., према Спецификацији 
услуга са прегледом линија и сатницама која је саставни део овог Уговора. 

 
Члан 2. 

Услуга превоза ученика по овом Уговору ће се обављати у току школске 2020/2021. 
године за ученике на следећим путним правцима: „Прва основна школа“ у Ваљеву – Попучке, 
Јасеница, Петница, Рађево село, Сува часма, Седлари, Г. Грабовица, Златарић, Дегурић,  
Лукавац, Жабари и Пети пук, датим у Обрасцу бр. 8. 

Наручилац је у обавези да до 25. у месецу за наредни месец достави списак који садржи 
име и презиме ученика и релацију на којој се превози. 
 

Члан 3. 
Пружалац услуга се обавезује да обезбеди одговарајуће аутобусе за превоз ученика за 

све наставне дане и то благовремено пре почетка наставе као и по завршетку, а према реду 
вожње који је прилагођен потребама школе из члана 3. овог Уговора. 

Пружалац услуга се обавезује да превоз ученика започне дана 01.09.2020.године и да га 
обавља до краја школске 2020/2021. године, а према календару образовно-васпитног рада 
основне школе за школску 2020/2021.годину. 

 
Члан 4. 

Пружалац услуге се обавезује да ће Наручиоцу доставити фактуру за испоручене 
месечне карте до 5. у месецу за текући месец, по списку из члана 2. став 2. овог уговора. 

У прилогу фактуре Пружалац услуге је обавезан да достави преглед одржаних полазака 
по релацијама са евентуалним одступањем од уговорених времена полазтака за претходни 
месец. 

 
 
 
 



 
 

   Члан 5. 
Наручилац се обавезује да ће плаћати фактуру из члана 4. став 1., с тим да износ те 

фактуре може бити коригован у складу са извештајем о коришћењу месечних карата за 
претходни месец,  и то у року од 45 дана од дана испостављања комплетне фактуре. 

 
Члан 6. 

Укупна уговорена цена превоза за школску 2020/2021. годину износи 1.031.561,68 
динара без ПДВ-а, тј. 1.134.717,85 динара са ПДВ-ом. 

 
У цену услуге су урачунати трошкови осигурања ученика у превозу. 
Уговорена цена услуга је оквирна и зависиће од броја ученика, наручилац нема обавезу 

да користи услуге у висини уговорене цене. 
 

Члан 7. 
Цена превоза се може кориговати на захтев пружаоца услуге, а највише до износа 

промене цене у редовном линијском локалном саобраћају и са применом од датума када се 
одобри повећање цена у локалном саобраћају, што ће бити регулисано Анексом. 

 
Члан 8. 

Ред вожње за превоз ученика у школској 2020/2021.години, дефинисан је техничком 
спецификацијом, тј. прилагођен времену почетка и завршетка наставе и може се кориговати 
Анексом уговора. 

Члан 9. 
Пружалац услуге се обавезује да услуге врше у складу са Законом и прописима који 

регулишу ту област, као и са захтевима из конкурсне документације што се тиче старости 
возила. 
 

Члан 10. 
Уколико Пружалац услуге не врши послове поверене овим уговором и на начин 

прописан законом, овај уговор може бити раскинут пре рока на који је закључен. 
За свако кашњење или не одржан полазак у току месеца, чији разлог није изазван 

прекидом саобраћаја због више силе, извођења радова на путу или мера надлежног органа којим 
се ограничава саобраћај, пружаоцу услуге се утврђују пенали у новчаном износу од 5% од 
месечне фактуре. 

Овај уговор може бити раскинут и у следећим случајевима: 
- ако пружалац услуге касни више од три пута у току једног месеца, тако што аутобус 

стигне после почетка наставе, 
- ако пружалац услуге има више од два неодржана поласка у току месеца на свим релацијама. 

 
Члан 11. 

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране 
ће решавати споразумно при чему ће се тумачење спорних ситуација вршити у складу са 
конкурсном документацијом.  

Уколико се спор не реши на начин из става 1. овог члана, надлежан је Привредни суд у 
Ваљеву. 

Члан 12. 
 Овај Уговор је сачињен у 6 ( шест )  истоветна примерка са једнаком доказном снагом, од 
којих по 3 ( три ) примерка за обе уговорне стране. 
 Уговорне стане сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА      ЗА НАРУЧИОЦА 
  Извршни директор                                     „Прве основне школе “ Ваљево 
          Д И Р Е К Т О Р   Ш К О Л Е 
 
_________________________                                           ___________________________ 
Бранислав Станковић      Милева Мојић 
      


