REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I
SPORT
Klasa:602-03/07-01/109
Urbroj:2163/1-05/4-07-11
Labin, 17.10.2007.g.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA ISTARSKE
ŽUPANIJE
52000 P A Z I N

Predmet: Zaključak o prihvaćanju ugovora o plaćanju troškova prijevoza učenika I.
razreda srednjih škola - prijedlog

U privitku vam dostavljamo prijedlog naprijed navedenog zaključka sa zamolbom da ga
uvrstite u dnevni red naredne sjednice Poglavarstva Istarske županije.

Sa poštovanjem

PROČELNIK
Mladen Dušman

Na temelju točke VI. Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza
redovitih učenika prvih razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g.
Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:533-09-07-1 od 24.srpnja 2007.g. i članka 59. i 77.
Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 09/06. - drugi
pročišćeni tekst) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj_______________
donosi

ZAKLJUČAK
I. Prihvaćaju se ugovori o plaćanju troškova prijevoza učenika srednjih škola Istarske
županije, a koji se odnose na besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to
pravo ostvaruju na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza
redovitih učenika prvih razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g.
II. Utvrđuje se da će se ugovori iz točke I. ovog zaključka sklopiti za razdoblje rujan prosinac 2007.g. sa slijedećim prijevoznicima u javnom putničkom linijskom prijevozu:
1. Prijevozničko - ugostiteljski obrt "Šegon Trans" Tinjan
2. Hrvatske željeznice - Putnički prijevoz d.o.o. Zagreb
3. Autotrans d.o.o. Rijeka
4. Obrt za prijevoz putnika u cestovnom prometu "Simonetti - Tours"
Poreč
5. "Trgotrans Karojba" d.o.o. Karojba
6. Obrt za cestovni prijevoz putnika "Loritrans" Pazin
7. Obrt "Umag-Turs" slobodan prijevoz putnika Umag
8. Obrt "Halicar Tours" cestovni prijevoz Poreč
9. Istrapromet d.o.o. Umag
10. Pulapromet d.o.o. Pula
11. Brioni d.d. Pula
III. Ovlašćuje se župan Istarske županije Ivan Jakovčić za potpisivanje ugovora iz
točke I. ovog Zaključka te drugih ugovora o plaćanju troškova prijevoza učenika I.
razreda srednjih škola koje će biti potrebno sklopiti zbog eventualno naknadno
ukazane potrebe.
IV. Nacrti ugovora o financiranju prijevoza učenika prvih razreda srednjih škola
sastavni su dio ovog Zaključka.
V. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Ivan Jakovčić

OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Ovaj akt donosi se na osnovi točke VI. Odluke o kriterijima i načinu financiranja
troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda srednjih škola u razdoblju rujan prosinac 2007.g.( u daljnjem tekstu:Odluka) koju je Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa Republike Hrvatske donijelo u skladu sa Nacionalnim
programom mjera za uvođenje obvezatnog srednjoškolskog obrazovanja ("Narodne
novine" br. 71/07.) pod Klasom:602-03/07-08/59, Urbroj:533-09-07-1 od 24.srpnja
2007.g. te na osnovi članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije («Službene novine
Istarske županije» br. 09/06 - pročišćeni tekst). Člankom 59. utvrđene su ingerencije
Poglavarstva Istarske županije na sljedeći način:
«Poglavarstvo priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava
izvršavanje općih akata Skupštine, usmjerava djelovanje upravnih tijela Istarske
županije u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, odnosno
poslova državne uprave koji su povjereni Istarskoj županiji, nadzire njihov rad,
obavlja druge poslove utvrđene Statutom Istarske županije.»
Člankom 77. Statuta Istarske županije propisana je vrsta akata koje
Poglavarstvo donosi.
Točka VI. Odluke propisuje slijedeće:
"Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, u skladu sa
važećim propisima, utvrđuju postupak provedbe predmetne odluke te od škola
prikupljaju, obrađuju i sistematiziraju podatke o broju učenika i relacijama prijevoza.
Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb s prijevoznicima
redovitog putničkog javnog linijsko prijevoza dogovaraju način obračuna, rokove i način
plaćanja usluge prijevoza.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa mjesečno osigurava sredstva za
troškove prijevoza učenika na temelju zahtjeva jedinica područne (regionalne) samouprave i
Grada Zagreba, koji obvezatno sadrže popise učenika po školama i relacijama prijevoza s
naznakom potrebnih sredstava."

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM
Temeljem gore pomenutih akata pravo na besplatni prijevoz, na našem području,
ostvaruju učenici I. razreda srednjih škola koji su upisani u srednje škole sa sjedištem na
području Istarske županije i kojima je Istarska županija osnivač.
To pravo se odnosi na međumjesni prijevoz od mjesta prebivališta do mjesta škole i
natrag te za odlazak na praksu,ako je mjesto obavljanja prakse različiti od mjesta
prebivališta učenika i to na redovitim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu.
Učenik nema pravo na besplatni prijevoz unutar istog naselja odnosno ako mu je
mjesto prebivališta isto kao i mjesto pohađanja srednje škole.
Navedena prava se prema Odluci ostvaruju za razdoblje rujan - prosinac 2007.g.
Sredstva su osigurana u Državnom proračunu te se dostavljaju osnivaču na temelju
popisa učenika i zahtjeva koji se predaje do polovice mjeseca tako da se plaćanja prema
prijevoznicima mogu obaviti početkom mjeseca za prethodni mjesec.
Donošenjem Zaključka koji se predlaže omogućava se sklapanje ugovora sa
prijevoznicima kako bi osnivač osigurao prijevoz učenika I. razreda srednjih škola.

Kako se naknadno mogu javiti specifični slučajevi da pojedini učenik koristi prijevoz koji
nije obuhvaćen ovim zaključkom predlaže se da se župan ovlasti i na potpisivanje
naknadnih ugovora.
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA IZVRŠENJE OVOG AKTA
Osigurana u Državnom proračunu kao transfer Proračunu Istarske županije u
ukupnom iznosu od 2.912.000,00kuna za 2007.g..

PROČELNIK
Mladen Dušman

ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u
daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane
i
AUTOTRANS d.o.o. Rijeka, Žabica 1, zastupan po predsjedniku Uprave Zvonku
Krmpotiću (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane
sklopili su dana________________ovaj

UGOVOR
o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola
Članak 1.
Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za
besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju
Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda
srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji
su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je
Istarska županija osnivač.
Članak 2.
Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja
na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu.
Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do
mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito
od mjesta prebivališta učenika.
Članak 3.
Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji
ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani,
adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda
Prijevoznika od 28.09.2007.g. sastavni dijelovi ovog Ugovora.
Članak 4.
Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje
pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati
mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima.

Članak 5.
Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih
voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do 15. - tog u mjesecu za tekući mjesec,
Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa
slijedećim podacima:
- naziv škole
- ime i prezime učenika
- mjesto prebivališta učenika
- relacija
- puna cijena mjesečne učeničke isprave
- ukupan iznos

Članak 6.
Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe
nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza
nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom.
Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema
stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema
cijenama iz ponude Prijevoznika.
Članak 7.
Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora
osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na
temelju zahtjeva i računa Prijevoznika.
Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli
mjesec.
Članak 8.
Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima
struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje
prevozi osigurati od slučaja nezgode.
Članak 9.
Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine.

Članak 10.
U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove
izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom.

Članak 11.
Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će
dogovorno rješavati.
U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu
stranu.

AUTOTRANS do.o.
_________________
Predsjednik Uprave
Zvonko Krmpotić
Broj:
Rijeka,________________

ISTARSKA ŽUPANIJA
___________________
Župan
Ivan Jakovčić
Klasa:
Urbroj:
Pula,_____________

ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u
daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane
i
ISTRAPROMET d.o.o. Umag, Joakima Rakovca bb, zastupan po direktoru Sandru
Markežić (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane
sklopili su dana________________ovaj

UGOVOR
o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola
Članak 1.
Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za
besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju
Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda
srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji
su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je
Istarska županija osnivač.
Članak 2.
Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja
na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu.
Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do
mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito
od mjesta prebivališta učenika.
Članak 3.
Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji
ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani,
adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda
Prijevoznika, sastavni dijelovi ovog Ugovora.
Članak 4.
Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje
pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati
mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima.

Članak 5.
Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih
voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do 15. - tog u mjesecu za tekući mjesec,
Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa
slijedećim podacima:
- naziv škole
- ime i prezime učenika
- mjesto prebivališta učenika
- relacija

- puna cijena mjesečne učeničke isprave
- ukupan iznos

Članak 6.
Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe
nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza
nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom.
Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema
stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema
cijenama iz ponude Prijevoznika.
Članak 7.
Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora
osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na
temelju zahtjeva i računa Prijevoznika.
Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli
mjesec.
Članak 8.
Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima
struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje
prevozi osigurati od slučaja nezgode.
Članak 9.
Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine.

Članak 10.
U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove
izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom.

Članak 11.
Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će
dogovorno rješavati.
U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu
stranu.

ISTRAPROMET d.o.o.
_________________
Direktor
Sandro Markežić
Broj:
Umag,________________

ISTARSKA ŽUPANIJA
___________________
Župan
Ivan Jakovčić
Klasa:
Urbroj:
Pula,_____________

ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u
daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane
i
BRIONI d.d. Pula,Šijanska cesta 4, zastupan po direktoru Ante Kvasini (u daljnjem
tekstu: Prijevoznik)s druge strane
sklopili su dana________________ovaj

UGOVOR
o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola
Članak 1.
Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za
besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju
Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda
srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji
su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je
Istarska županija osnivač.
Članak 2.
Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja
na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu.
Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do
mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito
od mjesta prebivališta učenika.
Članak 3.
Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji
ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani,
adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda
Prijevoznika, sastavni dijelovi ovog Ugovora.
Članak 4.
Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje
pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati
mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima.

Članak 5.
Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih
voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do 15. - tog u mjesecu za tekući mjesec,
Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa
slijedećim podacima:
- naziv škole
- ime i prezime učenika
- mjesto prebivališta učenika
- relacija
- puna cijena mjesečne učeničke isprave

- ukupan iznos

Članak 6.
Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe
nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza
nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom.
Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema
stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema
cijenama iz ponude Prijevoznika.
Članak 7.
Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora
osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na
temelju zahtjeva i računa Prijevoznika.
Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli
mjesec.
Članak 8.
Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima
struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje
prevozi osigurati od slučaja nezgode.
Članak 9.
Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine.

Članak 10.
U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove
izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom.

Članak 11.
Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će
dogovorno rješavati.
U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu
stranu.

BRIONI d.d.
_________________
Direktor
Ante Kvasina
Broj:
Pula,________________

ISTARSKA ŽUPANIJA
___________________
Župan
Ivan Jakovčić
Klasa:
Urbroj:
Pula,_____________

ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u
daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane
i
PULAPROMET d.o.o. Pula, Starih statuta 1/A,
zastupan po direktoru
____________________ (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane
sklopili su dana________________ovaj

UGOVOR
o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola
Članak 1.
Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za
besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju
Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda
srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji
su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je
Istarska županija osnivač.
Članak 2.
Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja
na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu.
Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do
mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito
od mjesta prebivališta učenika.
Članak 3.
Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji
ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani,
adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda
Prijevoznika, sastavni dijelovi ovog Ugovora.
Članak 4.
Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje
pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati
mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima.

Članak 5.
Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih
voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do 15. - tog u mjesecu za tekući mjesec,
Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa
slijedećim podacima:
- naziv škole
- ime i prezime učenika
- mjesto prebivališta učenika
- relacija

- puna cijena mjesečne učeničke isprave
- ukupan iznos

Članak 6.
Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe
nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza
nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom.
Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema
stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema
cijenama iz ponude Prijevoznika.
Članak 7.
Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora
osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na
temelju zahtjeva i računa Prijevoznika.
Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli
mjesec.
Članak 8.
Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima
struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje
prevozi osigurati od slučaja nezgode.
Članak 9.
Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine.

Članak 10.
U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove
izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom.

Članak 11.
Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će
dogovorno rješavati.
U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu
stranu.

PULAPROMET d.o.o.
_________________
Direktor
Ante Kvasina
Broj:
Pula,________________

ISTARSKA ŽUPANIJA
___________________
Župan
Ivan Jakovčić
Klasa:
Urbroj:
Pula,_____________

ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u
daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane
i
PRIJEVOZNIČKO - UGOSTITELJSKI OBRT "ŠEGON TRANS", Tinjan, zastupan po
vlasniku Neviu Šegon (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane
sklopili su dana________________ovaj

UGOVOR
o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola
Članak 1.
Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za
besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju
Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda
srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji
su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je
Istarska županija osnivač.
Članak 2.
Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja
na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu.
Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do
mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito
od mjesta prebivališta učenika.
Članak 3.
Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji
ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani,
adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda
Prijevoznika, sastavni dijelovi ovog Ugovora.
Članak 4.
Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje
pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati
mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima.

Članak 5.
Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih
voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do 15. - tog u mjesecu za tekući mjesec,
Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa
slijedećim podacima:
- naziv škole
- ime i prezime učenika
- mjesto prebivališta učenika
- relacija
- puna cijena mjesečne učeničke isprave

- ukupan iznos

Članak 6.
Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe
nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza
nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom.
Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema
stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema
cijenama iz ponude Prijevoznika.
Članak 7.
Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora
osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na
temelju zahtjeva i računa Prijevoznika.
Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli
mjesec.
Članak 8.
Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima
struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje
prevozi osigurati od slučaja nezgode.
Članak 9.
Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine.

Članak 10.
U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove
izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom.

Članak 11.
Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će
dogovorno rješavati.
U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu
stranu.

OBRT "ŠEGON TRANS"
_________________
Vlasnik
Nevio Šegon

ISTARSKA ŽUPANIJA
___________________
Župan
Ivan Jakovčić

Broj:
Tinjan,________________

Klasa:
Urbroj:
Pula,_____________

ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u
daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane
i
OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU "SIMONETTI-TOURS" ,
Poreč, zastupan po vlasniku Severinu Simonetti (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge
strane
sklopili su dana________________ovaj

UGOVOR
o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola
Članak 1.
Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za
besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju
Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda
srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji
su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je
Istarska županija osnivač.
Članak 2.
Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja
na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu.
Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do
mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito
od mjesta prebivališta učenika.
Članak 3.
Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji
ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani,
adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda
Prijevoznika br. 01/07. od 04.10.2007.g., sastavni dijelovi ovog Ugovora.
Članak 4.
Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje
pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati
mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima.

Članak 5.
Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih
voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do 15. - tog u mjesecu za tekući mjesec,
Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa
slijedećim podacima:
- naziv škole
- ime i prezime učenika
- mjesto prebivališta učenika
- relacija
- puna cijena mjesečne učeničke isprave

- ukupan iznos

Članak 6.
Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe
nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza
nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom.
Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema
stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema
cijenama iz ponude Prijevoznika.
Članak 7.
Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora
osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na
temelju zahtjeva i računa Prijevoznika.
Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli
mjesec.
Članak 8.
Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima
struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje
prevozi osigurati od slučaja nezgode.
Članak 9.
Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine.

Članak 10.
U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove
izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom.

Članak 11.
Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će
dogovorno rješavati.
U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu
stranu.

OBRT "SIMONETTI-TOURS"
_________________
Vlasnik
Severino Simonetti
Broj:
Poreč,________________

ISTARSKA ŽUPANIJA
___________________
Župan
Ivan Jakovčić
Klasa:
Urbroj:
Pula,_____________

ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u
daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane
i
"TRGOTRANS KAROJBA" d.o.o., Karojba, Močibobi 115a,
zastupan po
direktoru_____________________ (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane
sklopili su dana________________ovaj

UGOVOR
o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola
Članak 1.
Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za
besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju
Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda
srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji
su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je
Istarska županija osnivač.
Članak 2.
Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja
na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu.
Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do
mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito
od mjesta prebivališta učenika.
Članak 3.
Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji
ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani,
adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda
Prijevoznika , sastavni dijelovi ovog Ugovora.
Članak 4.
Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje
pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati
mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima.

Članak 5.
Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih
voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do 15. - tog u mjesecu za tekući mjesec,
Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa
slijedećim podacima:
- naziv škole
- ime i prezime učenika
- mjesto prebivališta učenika
- relacija
- puna cijena mjesečne učeničke isprave

- ukupan iznos

Članak 6.
Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe
nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza
nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom.
Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema
stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema
cijenama iz ponude Prijevoznika.
Članak 7.
Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora
osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na
temelju zahtjeva i računa Prijevoznika.
Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli
mjesec.
Članak 8.
Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima
struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje
prevozi osigurati od slučaja nezgode.
Članak 9.
Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine.

Članak 10.
U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove
izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom.

Članak 11.
Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će
dogovorno rješavati.
U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu
stranu.

"TRGOTRANS KAROJBA" d.o.o.
_________________
Direktor

Broj:
Karojba,________________

ISTARSKA ŽUPANIJA
___________________
Župan
Ivan Jakovčić
Klasa:
Urbroj:
Pula,_____________

ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u
daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane
i
OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ PUTNIKA "LORITRANS" Pazin,Saše Šantela 9,
zastupan po vlasniku Neviju Paoletić (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane
sklopili su dana________________ovaj

UGOVOR
o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola
Članak 1.
Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za
besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju
Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda
srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji
su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je
Istarska županija osnivač.
Članak 2.
Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja
kao poseban prijevoz učenika.
Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do
mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito
od mjesta prebivališta učenika.
Članak 3.
Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji
ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani,
adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda
Prijevoznika br. 09/07. , sastavni dijelovi ovog Ugovora.
Članak 4.
Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje
pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati
mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima.

Članak 5.
Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih
voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do 15. - tog u mjesecu za tekući mjesec,
Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa
slijedećim podacima:
- naziv škole
- ime i prezime učenika
- mjesto prebivališta učenika
- relacija
- puna cijena mjesečne učeničke isprave
- ukupan iznos

Članak 6.
Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe
nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza
nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom.
Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema
stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema
cijenama iz ponude Prijevoznika.
Članak 7.
Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora
osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na
temelju zahtjeva i računa Prijevoznika.
Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli
mjesec.
Članak 8.
Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima
struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje
prevozi osigurati od slučaja nezgode.
Članak 9.
Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine.

Članak 10.
U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove
izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom.

Članak 11.
Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će
dogovorno rješavati.
U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu
stranu.

OBRT "LORITRANS"
_________________
Vlasnik
Nevijo Paoletić
Broj:
Pazin,________________

ISTARSKA ŽUPANIJA
___________________
Župan
Ivan Jakovčić
Klasa:
Urbroj:
Pula,_____________

ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u
daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane
i
OBRT "UMAG TURS" SLOBODAN PRIJEVOZ PUTNIKA, Umag, Kod Tornja 2,
zastupan po vlasniku Rade Beraji (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane
sklopili su dana________________ovaj

UGOVOR
o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola
Članak 1.
Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za
besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju
Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda
srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji
su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je
Istarska županija osnivač.
Članak 2.
Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja
na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu.
Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do
mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito
od mjesta prebivališta učenika.
Članak 3.
Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji
ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani,
adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda
Prijevoznika od 20.09.2007.g , sastavni dijelovi ovog Ugovora.
Članak 4.
Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje
pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati
mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima.

Članak 5.
Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih
voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do 15. - tog u mjesecu za tekući mjesec,
Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa
slijedećim podacima:
- naziv škole
- ime i prezime učenika
- mjesto prebivališta učenika
- relacija
- puna cijena mjesečne učeničke isprave

- ukupan iznos

Članak 6.
Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe
nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza
nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom.
Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema
stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema
cijenama iz ponude Prijevoznika.
Članak 7.
Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora
osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na
temelju zahtjeva i računa Prijevoznika.
Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli
mjesec.
Članak 8.
Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima
struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje
prevozi osigurati od slučaja nezgode.
Članak 9.
Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine.

Članak 10.
U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove
izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom.

Članak 11.
Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će
dogovorno rješavati.
U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu
stranu.

OBRT UMAG-TURS
_________________
Vlasnik
Rade Beraja
Broj:
Umag,________________

ISTARSKA ŽUPANIJA
___________________
Župan
Ivan Jakovčić
Klasa:
Urbroj:
Pula,_____________

ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u
daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane
i
OBRT "HALICAR TOURS" CESTOVNI PRIJEVOZ, Poreč, M. Balote 5, zastupan po
vlasniku Hamdiji Halilović (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane
sklopili su dana________________ovaj

UGOVOR
o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola
Članak 1.
Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za
besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju
Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda
srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji
su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je
Istarska županija osnivač.
Članak 2.
Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja
na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu.
Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do
mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito
od mjesta prebivališta učenika.
Članak 3.
Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji
ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani,
adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda
Prijevoznika od 17.09.2007.g , sastavni dijelovi ovog Ugovora.
Članak 4.
Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje
pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati
mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima.

Članak 5.
Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih
voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do 15. - tog u mjesecu za tekući mjesec,
Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa
slijedećim podacima:
- naziv škole
- ime i prezime učenika
- mjesto prebivališta učenika
- relacija
- puna cijena mjesečne učeničke isprave

- ukupan iznos

Članak 6.
Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe
nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza
nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom.
Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema
stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema
cijenama iz ponude Prijevoznika.
Članak 7.
Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora
osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na
temelju zahtjeva i računa Prijevoznika.
Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli
mjesec.
Članak 8.
Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima
struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje
prevozi osigurati od slučaja nezgode.
Članak 9.
Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine.

Članak 10.
U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove
izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom.

Članak 11.
Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će
dogovorno rješavati.
U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu
stranu.

OBRT "HALICAR TOURS"
_________________
Vlasnik
Hamdija Halilović

ISTARSKA ŽUPANIJA
___________________
Župan
Ivan Jakovčić

Broj:
Poreč,________________

Klasa:
Urbroj:
Pula,_____________

