
                                                     XI. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

. 
УГОВОР 

О ВРШЕЊУ УСЛУГА ПРЕВОЗА СРЕДЊОШКОЛАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СОМБОРА) ЈН бр 404-118/2018-VIII 

 
Закључен  у ______________, дана_________године, између: 
 
1. НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:  
    - ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1, кога заступа Градоначелник  
града Сомбора Душанка Голубовић (у даљем тексту: Наручилац), 
 
ПИБ: : 100123258 
Матични број: 08337152 
 
и 
2. Пружалац услуга: (попунити за случај да се подноси самостална понуда или 
понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само 
понуђач) 
Понуђач_________________________________________________________________ 
кога заступа___________________________________(удаљем тексту: Извођач радова) 
                                        (попуњава понуђач) 
 
ПИБ: ____________________________________________________(попуњава понуђач) 
Матични број: ____________________________________________(попуњава понуђач) 
Брoj рачуна: _____________________________________________(попуњава понуђач) 
Пословна банка:__________________________________________(попуњава понуђач) 
 
2а. Подизвођач - навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси 
понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само 
понуђач) 
 
1._______________________________________________________(попуњава понуђач) 

2._______________________________________________________(попуњава понуђач) 

3._______________________________________________________(попуњава понуђач) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(У моделу уговора навести име и седиште подизвођача, а у уговору ће бити уписани пуни подаци о 
подизвођачу) 
 
2б. ИЗВОЂАЧ (попунити само за случај заједничке понуде) 
Уколико је друга уговорна страна понуђач - извршилац група понуђача (заједничка 
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача. 
 
1.члан ___________________________________________________________________ 

2.члан __________________________________________________________________ 



3.члан ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(У моделу уговора, навести име и седиште осталих учесника у заједничкој понуди, а у уговору ће бити 
уписани њихови пуни подаци. Празне ) 
 
(Даље, навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити овлашћено 
лице): 
___________________________________________________________________________ 
 
(Даље, навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача ): 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Члан 1.  

  
Уговорне стране констатују: 
 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени 
гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана __________године, објавио Позив за 
подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку 
вршења услуга - Превоз средњошколаца на територији Града Сомбора ЈН бр 404-
118/2018-VIII на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,  
 - да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, 
вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду 
коју је поднео вршилац услуга, која у потпуности одговара свим условима из Закона о 
јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким 
спецификацијама; 
 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, 
донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о 
јавној набавци доделио Извођачу радова.  
 

Предмет уговора 
 

Члан 2.  
 

 Предмет овог уговора је -  набавка услуга -  Превоз средњошколаца на 
територији града Сомбора, ЈН бр 404-118/2018-VIII ради извршења услуга  који су 
предмет Уговора, Вршилац услуга се обавезује да обезбеди радну снагу, аутобусе  и 
другу опрему, као и све друго неопходно за потпуно вршење услуга које су предмет 
овог уговора. 

Вредност услуга – цена 
 

Члан 3.  
Уговорне стране утврђују да цена свих услуга које су предмет Уговора износи:      

______________  динара без ПДВ-а (словима:______), а добијена је на основу 
јединичних цена из усвојене понуде Вршиоца услуга број ___________ од 
_________2018. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена. 



Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 
обухвата и трошкове организације превоза и све остале зависне трошкове Вршиоца 
услуга. 

Услови и начин плаћања 
 

Члан 4 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по 
испостављеним рачунима за извршену услугу са приложеном документацијом 
сачињеном на основу цена месечних карата по зонама, броја ученика путника и 
утврђеног регреса по ученику, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема   
регистроване и оверене фактуре. 
Цене месечних карата се формирају на основу појединачних  цена по зонама из 
усвојене понуде бр. ________од _________2018. године, броја наставних дана у месецу 
за који се формирају и комерцијалног попуста пружаоца услуга. 
            Средства су обезбеђена у буџету за 2018. годину, а за део набавке која ће се 
извршити у 2019. (до истека рока важења уговора до 31.08.2019.) биће обезбеђена у 
буџету за 2019 годину. Обавезе које доспевају у 2019.години  могу бити реализоване 
највише до износа који ће за ту намену бити одобрене у тој буџетској години. 

 
Рок за завршетак услуга 

 
Члан 5 

 
 Вршилац услуга се обавезује да уговорене услуге врши почев од 01.09.2018. 
године до 31.08..2019. године, а према приложеном овереном реду вожње, који је 
саставни део Уговора. 
   

Члан 7 
 

Обавезе Пружаоца услуга 
 

Пружалац услуга се обавезује да превоз ученика средњих школа изврши у 
складу са стварним потребама, благовремено и безбедно  у складу са годишњим 
програмом рада школа и школским календаром. 
Пружалац услуга превоза у обавези је да се месечно усклађује са Одељењем за 
образовање Градске управе града Сомбора о броју наставних дана за месец за 
који се утврђује висина цене месечне карте.  
Пружаоц услуга се обавезује да прихвата контролу квалитета пружања услуге 
(превоза) који је предмет набавке на основу овлашћења Наручиоца контролу 
квалитета ће вршити овлашћено физичко лице или     правно лице на основу 
система критеријума квалитета превоза за контролу квалитета превоза. 

 
Члан 8. 

 
          Овлашћено лице Наручиоца има право на не најављену контролу квалитета 
пружања услуга   
         (превоза), о којој контроли саставља записник са потписом контролисаног возача 
аутобуса, уједно о  
          извршеној контроли одмах на лицу места извештава надлежно лице Пружаоца 
услуга. 



Обавезе Наручиоца услуга 
 

Члан 9 
Обавеза Наручиоца услуга је: 

- да у року од 25 дана по почетку школскe године преда Пружаоцу услуга оверен 
списак корисника приградског превоза, 

-  да у току пружања услуга обезбеди сталну и ефикасну контролу квалитета; 
- да о овлашћеном лицу за контролу квалитета благовремено обавести пружаоца 

услуга у писаној форми; 
- да  у току пружања услуга благовремено обавештава Пружаоца услуга о 

изменама и допунама у списку корисника приградског превоза . 
 
                                                                           Члан 10. 
 

Финансијско обезбеђење 
 

Пружаоц услуга се обавезује да на дан закључења Уговора, преда Наручиоцу: 
- Бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% 
(десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 
30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак вршења услуа. -Копију захтева за 
регистрацију меница или одговарајући доказ да су достављене менице регистроване ( доказ са интернет 
странице Народне банке Србије која води регистар меница и овлашћења – www.nbs.rs ). 
 

Раскид Уговора 
 
 

Члан 11 
 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 
уговорним странама и са отказним роком од 30 дана од пријема изјаве. Изјава мора да 
садржи разлог за раскид уговора.  

У случају раскида уговора, уговорне стране  су дужне да сачине записник 
комисије о стварно извршеним услугама и записник комисије о коначном 
финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида Уговора.  

 
Измене уговора 

 
Члан 13. 

 
 Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 
набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. 
Закона. 
 Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет 
јавне набавке.  
 

 
 
 



Сходна примена других прописа 
 

Члан 14. 
 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се 
одговарајуће одредбе закона којим се уређује превоз путника и закона којим се уређују 
облигациони односи. 

 
Саставни део уговора 

 
Члан 15. 

 
Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
-   техничка документација 
-   понуда Вршиоца услуга  бр. _______________ од __________. године 
 

Решавање спорова 
 

Члан 16. 
 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Сомбору. 

 
Број примерака уговора 

 
Члан 17. 

 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, по 2 (два) за сваку 

уговорну страну. 
Ступање на снагу 

 
Члан 18. 

 
 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа 
на снагу даном предаје Наручиоцу менице за добро извршење посла од стране Вршиоца 
услуга.  
 
 

       ПРУЖАОЦ УСЛУГА                                                    НАРУЧИЛАЦ  
 
 ____________________________     М.П.           _______________________________ 
      (Име и презиме овлашћеног лица)                                      (Име и презиме овлашћеног лица) 
 
 
 
 


