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Предмет: ПРЕПОРУКА
Превоз ученика ОШ „Георгиос А. Папандреу“ Александровац

Поштовани,
Институцији Омбудсмана за дјецу у неколико наврата обраћао се родитељ чије
малољетно дијете похађа ОШ „Георгиос А. Папандреу“, указујући да превозник XY,
који врши превоз ученика на релацији Романовци – ОШ „Георгиос А. Папандреу“
Александровац – Романовци, тај превоз обавља наводно технички неисправним
возилима због чега је живот ђака које превози угрожен.
О претходно наведеном родитељ је обавијестио и надлежну инспекцију.
ОШ „Георгиос А. Папандреу“ доставила је акт број: 610-01-726/12 од 10.10. 2012.
године из којег произилази да је школа након спроведеног поступка јавне набавке
дана, 14.09.2012. године закључила уговор о превозу ученика са Д.О.О. „.....“ Лакташи.
Просвјетна инспекција, својим одговором број: 24.120/616-266-3-7/13 од 01. 02. 2013.
године иако констатује да превозник XY није дефинисан нити предвиђен као
превозник ученика у Уговору о превозу ученика који је закључен између Школе и
превозника ДОО „....“ Лакташи, школи не предлаже предузимање мјера ради
отклањања те неправилности. Истовремено констатује да је чланом 5. Уговора који је
закључен између Д.О.О. „....“ Лакташи и XY регулисано да „у случају да школа из

оправданих разлога није задовољна са услугама превоза XY, носиоц превоза ће
раскинути овај уговор и ангажовати свој аутобус а све у циљу редовног одвијања
наставе и уговора који има са школом“.
Саобраћајни инспектор Општине Лакташи у два наврата извршио је ванредну
инспекцијску контролу, односно преглед уредности обављања превоза ученика ОШ
„Георгиос А. Папандреу“, и том приликом утврдио:

-да је XY на дан контроле вршио превоз ученика комби возилом рег. број ... за које не
посједује одговарајућу лиценцу, због чега је инспектор донио Рјешење број: 10-3699/13 од 02. 04. 2013. године којим забрањује именованом вршење ванлинијског
превоза ђака наведеним (комби) возилом због непосједовања одговарајуће лиценце,

-да уговорени превоз ученика умјесто уговореног превозника Д.О.О. „....“ обавља
самостални превозник XY на основу закљученог интерног уговора између два
превозника, те је донесено Рјешење број:
10-346-14/2013 од 23. 05. 2013. године којим се налаже да ванлинијски превоз ученика
на путном правцу Александровац – Романовци – Александровац, у складу са уговором
о превозу врши ДОО „....“ Лакташи, а не треће лице.
Саобраћајни инспектор Општине Градишка, дана 25.04.2013. године извршио је
контролу превозника XY, и том приликом затекао именованог да комби возилом рег.
Брoj ... врши јавни ванлинијски превоз ученика, а да за наведено возило не посједује
одговарајућу лиценцу, будући да комби возило не испуњава прописане техничке
услове, због чега му је изречена забрана вршења превоза путника наведеним комби
возилом.
Такође, саобраћајни инспектор Општине Лакташи упутио је допис број: 10-34618/2013 од 05. 06. 2013. године свим основним школама на подручју Општине Лакташи
којим се између осталог указује на неправилности које се тичу вршења превоза
ученика, и посебно скреће пажњу да за школску 2013/14 и надаље јавни ванлинијски
превоз не може вршити лице које нема регистровану дјелатност јавног превоза лица.
Уколико се утврди да услугу ванлинијског превоза обавља превозник који нема
регистровану дјелатност за јавни превоз, без уговора са школом и одговарајуће
лиценце за превозника и возило, исти ће бити искључен из саобраћаја а извршиће се
увид у процедуру и одабир превозника, те ће се прекршиоцу и одговорним лицима
изрећи прекршајна санкција.
Републичка управа за инспекцијске послове, у свом одговору број: 24. 010/054-53-2/13
од 5.6.2013. године, између осталог наводи: ,,Да је законом прописано да се
ванлинијски превоз лица обавља на основу склопљеног уговора са корисником услуге,
властитим возилом или возилом прибављеним путем лизинга, те да законом није
предвиђено и прописано да се интерним уговором може увести подизвођач,, а што је у
конкретном случају констатовано. Школа је, у редовној процедури, у поступку одабира
превозника закључила уговор са превозником Д.О.О.“....“ из Лакташа, а исти је
склопио интерни уговор са самосталним превозником XY.
Из претходно наведеног несумњиво произилази:
-да је Школа закључила уговор о превозу ученика са превозником Д.О.О. „....“
Лакташи, а да превоз ученика врши други превозник, са којим Школа нема закључен
уговор,
-да су надлежне саобраћајне инспекције у више наврата утврдиле неправилности у
обављању превоза ученика,
-да је упркос забрани саобраћајног инспектора превозник XY и даље превозио дјецу и
то возилом за које не посједује лиценцу,
-да Школа очигледно није предузела потребне мјере како би превоз ученика био
реализован у складу са потписаним уговором.
Према Закону о основном образовању и васпитању, члан 129.,
1. директор школе je oдговоран за законитост рада школе,
2. директор за свој рад одговара школском одбору и министру,
3.j. директор обезбијеђује заштиту права ученика, заштиту здравља ученика и њихове
сигурности у школи,
с. директор предузима мјере у заштити права ученика.
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Имајући у виду пропусте школе у организовању превоза ученика: омогућавање,
противно закљученом уговору о превозу ученика да превоз ученика врши лице са
којим школа нема закључен уговор, а који при том не испуњава услове за обављање
превоза ученика, и не предузимање мјера ради откањања утврђених неправилности,
а који пропусти директно угрожавају право ученика, приje свега права на њихову
безбједност,
Омбудсман за дјецу, на основу утврђених чињеница и оклности, у складу са чланом 9.
Закона о омбудсману за дјецу, предлаже предузимање мјера за спречавање штетних
поступања која угрожавају права и интересе дјеце, у циљу отклањања пропуста у
раду, унапређењу рада надлежних установа и спречавања сличних пропуста у
будућности, на начин да:
Школски одбор,
- у складу са својим овлаштењима покрене питање одговорности директора школе у
вези са учињеним пропустима,
- предузме потребне мјере да се у новој школској години осигура безбједан превоз
ученика, са превозником са којим је закључен уговор и који за то испуњава законом
утврђене услове,
Министарство просвjете и културе
-да у складу са својим овлаштењима предузме потребне мјере, да се у свим школама у
Републици Српкој, превоз ученика обезбиједи само са превозником који за то
испуњава законом утврђене услове и са којима је закључен уговор,
-да сагласно члану 9. Закона о Омбудсману за дјецу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 103/08 и 70/12), у року од 15 дана од дана пријема ове препоруке
обавијестите Институцију о мјерама које су предузете у циљу њене реализације.
С поштовањем,
Омбудсман за дјецу
мр Нада Граховац

Достављено
-основној школи-Школски одбор,
-Министарству просвjете и културе,
-подносиоцу пријаве
-А/А
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