
 
 

  

 ИЗБОР ВОЗАРА И ПОПУЊАВАЊЕ УГОВОРА СА ОДАБРАНИМ 
ВОЗАРОМ 

  
  

 
Ситуација: 
 
Запослен си као као комерцијалиста у  привредном друштву „Agresivesport” Београд, које се бави 
продајом спортске обуће на велико. 
Пошто твоје привредно друштво не располаже сопственим превозним средствима, добио си 
налог од директора Петра Петровића да спроведеш поступак и одабереш возара за превоз робе 
на релацији Београд- Књажевац  (320км).  
Превоз треба да се обави 18. маја тек. год.  како је договорено са нашим купцем ,,Sportiko,,  у 
Књажевцу. На основу послатих упита, пристигле су три понуде превозника и неопходно је да 
спроведеш даљу процедуру. 

 
 Задатак: 

 
1. Изради табелу  у Word-у у коју ћеш унети све елементе на основу којих вршиш избор 

најповољнијег возара, израчунај трошкове превоза за сваког возара и образложи избор. 
 
2. Попуни уговор са одабраним возаром са датумом 16.05. текуће године. 
 

 Прилози:  
 

• Понуда Матић 
• Понуда Милшпед 
• Понуда Вошпед 
• Уговор о превозу (образац) 
 
 
ТЕХНИЧКЕ НАПОМЕНЕ 
 
1. Документ изради у програму Word. 
2. Фонт: Times New Roman 
3. Величина слова 12 
4. Тастатуру подеси на ћирилицу 
5. Сними документ на радној површини у фолдеру Матура  20... и у подфолдеру под твојим 

именом и презименом, именуј документ шифром задатка 
6. Припреми  документ за штампу на једној страни А-4 формата 



   

ТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО 

 
 

Мића Радаковића бр. 59, 11 000 Београд 
  Мат. Бр. 08010230, ПИБ: 100109198 

Тел. 011/18-96-321, ТР: 990-0000000220-987 
___________________________________________________________________________ 
Наш знак: ОК/62       Београд, 4. мај 20... 
 
 
ПД ,,AGRESSIVE SPORT’’ 
 
Хиландарска бр.1 
11 000  Б е о г р а д 
 
 
Предмет:Понуда 
 
Поштовани, 
 
Како се ближи десетогодишњица оснивања и успешног рада нашег предузећа, овим 
путем желимо да вас обавестимо о нашем асортиману који смо због потреба тржишта и 
јубилеја проширили. 
 
Уз најсавременије опремљен возни парк и сву потребну логистику за ову врсту посла, 
гарантујемо најбржу, најквалитетнију и најекономичнију услугу превоза свих врста 
роба у неограниченим количинама. 
 
Осим превоза камионима марке „Мercedes“ „Матић транс“ Вам од ове године нуди и 
превоз пик-ап возилима марке „Volkswagen“ носивости од 1-20 тона по цени од само 
 
80,00 динара по пређеном километру.  
 
Напомињемо да поседујемо и возила са фриго уређајима. Посебна погодност је да је уз 
превоз робе урачунат и истовар - претовар и осигурање робе. 
 
Плаћање наших услуга можете извршити у року од 7 дана на горе наведени текући 
рачун код Комерцијалне банке.  
 
Уколико сте заинтересовани да уштедите и време и новац, контактирајте нас. 
 
С поштовањем,  
 

Директор: 
 
 
 

_______________ 
(Јован  Јовановић) 

 
ПРЕПОРУЧЕНО 



ПРИЛОГ 2 
ПД ЗА ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ ДОО 
 
 
Добановачка бр.25, 11000 БЕОГРАД 
ПИБ: 100234556, Тел/факс: 011/2546-44   
Мат. бр: 10017954   
Тек. рн: 990-651-55 код Комерцијалне банке  

Београд, 3. мај 20... године 
 

 
 
ПД ЗА ПРОМЕТ СПОРТСКЕ  
ОПРЕМЕ ,,AGRESSIVE SPORT’’ 
 
Хиландарска бр.1 
11000  Б е о г р а д  
 
 
Предмет: Понуда услуга превоза  
 
Поштовани,  
 
Обраћамо Вам се овим путем поводом вашег упита који смо примили са данашњим 
даном у жељи да Вам се представимо као предузеће које је познато као пружалац 
услуга у транспортној бранши.  
 
Транспортне услуге вршимо већ 10 година на територији целе Републике и то за велики 
број комитената са којима имамо дугогодишњу сарадњу. Располажемо богатим возним 
парком марке „Mercedes“ тако да смо у могућности да се бавимо превозом различитих 
врста производа.  
 
Испуњавамо све услове и критеријуме за одабир возара, а пре свега сигурност, брзину, 
уредност у извршавању уговорних обавеза, поштовање добрих пословних обичаја, 
стручних возара (људски ресурси и техничка опремљеност) и економичност. Тарифа 
нашег предузећа утврђује се искључиво у зависности од пређене километраже.  
 
Цена  је 80,00 динара по пређеном километру без обзира на тежину робе која се 
превози.  
 
У цену  је урачунато и осигурање робе на путу које обезбеђује ,,Дунав'' осигурање. Пла-
ћање наших услуга врши се у року од 15 дана на текући рачун код Комерцијалне банке. 
 
Мало је тога што је тако убедљиво као задовољан корисник; зато дођите и уверите се 
сами! У нади да ћемо остварити  успешну пословну сарадњу, 
 
Срдачно вас поздрављамо, 
 
 

Директор:  
 
 

_______________ 
(Марковић Драган) 



 
ПРИЛОГ 3 

 
ПД ЗА ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ ДОО 

 
Дунавска 13, 21000 НОВИ САД 
ПИБ: 100567113 
Тел-факс: 021/2546-44 
Mатични број: 78857954   
Тек. рн: 990-0000000000351-18  

Нови Сад, 4. мај 20...  
 

 
ПД ЗА ПРОМЕТ СПОРТСКЕ   
ОПРЕМЕ ,,AGGRESSIVE SPORT’’ 
 
Хиландарска бр.1 
11000  Б е о г р а д  
 
 
Предмет: Понуда услуга превоза  
 
Поштовани,  
 
Овим путем желимо да Вам се захвалимо на упиту од 3. маја ове године и представимо 
као једно од транспортних предузећа са дугогодишњом традицијом и искуством на нашем 
тржишту.  
 
Дугогодишња традиција неоспорна је потврда квалитета наших услуга, а фазе обнављања 
возног парка и модернизација складишта, одговор су на све обимније захтеве клијената у 
погледу пружања услуга превоза и складиштења робе. Располажемо богатим возним 
парком и камионима мале ностивости и оним већим са приколицама. Транспорт вршимо 
друмски и железницом, стандардно или по специфичним условима – онако како одговара 
Вама и Вашој роби.  
 
Цена превоза је 100,00 динара по пређеном километру без обзира на тежину робе.  
 
У цену  је урачунато и осигурање робе на путу које обезбеђује ,,ДДОР'' Нови Сад 
осигурање. Плаћање наших услуга врши се у року од 7 дана на наш текући рачун код 
Војвођанске банке. 
 
Где год била Ваша роба донећемо је до Вас или Вашег купца! У нади да ћете нам 
позитивно одговорити,  
 
Срдачно вас поздрављамо, 

 
Директор: 

ПРЕПОРУЧЕНО 
 
 

Драгојловић Марко 



ПРИЛОГ 5 

УГОВОР О ПРЕВОЗУ СТВАРИ 
 
Закључен дана                                   у                                    између: 
 
_____________________ из _________________, улица _________________ у даљем тексту 
корисник превоза и 
_____________________из __________________, улица ________________ у даљем тексту 
превозник.  

 
Члан  1. 

 
Превозилац се обавезује да пошиљаоцу (кориснику превоза) својим возилом марке 
_________________ изврши превоз ствари, робу _____________________, од места 
___________________   до купца _______________ са седиштем у  ___________________ . 

 
Члан 2. 

 
Превозник је дужан да наведене ствари превезе дана                            потпуно савесно, а за 
свако оштећење обавезује се да пошиљаоцу надокнади штету коју ће утврдити вештак. 

 
Члан 3. 

 
Пошиљалац се обавезује да за прeвоз исплати превознику фиксну цену у износу од                                  
_______________динара  и то у року од __________дана од дана предаје ствари примаоцу 
кога је пошиљалац одредио. 

Члан 4. 
 
Уговорне стране су се споразумеле да уколико превозник не изврши уредно поручени 
превоз, обавезан је да пошиљаоцу плати на име уговорне казне 15 % од износа уговорене 
цене. 

Члан 5. 
 
За све што није уговорено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, а у случају спора надлежан је Трговински суд у 
____________________. 

Члан 6. 
 
Овај уговор је написан у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 
 
 
                   Корисник превоза                                                                 Превозник  
 

 ____________________       ____________________ 



Одабир возара 
 
 

ОБРАЧУН ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРЕВОЗ 
 
 
 
 
 

„МАТИЋ 
ТРАНС“ „МИЛШПЕД“ „ВОШПЕД“ 

 
Београд-

Књажевац 
удаљеност у km 

 

320 320 320 

 
Цена превоза у 

дин/km 
 

80,00 80,00 100,00 

 
Трошкови 

превоза 
 

25.600,00 РСД 25.600,00 РСД 32.000,00РСД 

 
Осигурање 

укључено у цену 
 

Да 
 

Да 
 

Да 
 

Рок плаћања УУ 7 дана 
 

15 дана 
 

 
7 дана 

 
 

 
 

После анализе и разматрања свих приспелих понуда опредељујем се за   понуду 
"Милшпед" из Београда и са тим превозником ћу потписати Уговор о превозу 
ствери. 
Понуда „Милшпед“-а је најповољнија у погледу цене и рока плаћања. Иако је 
цена превоза иста код превозника „Матић“, рок плаћања је краћи, па нам из тог 
разлога више одговара понуда „Милшпед“-а 
 



РЕШЕЊЕ 

УГОВОР О ПРЕВОЗУ СТВАРИ 
 
Закључен дана         16.05.20..                 у    Београду             између: 
 
ПД „Agresive sport“ доо  из  Београда , улица _Хиландарска 1_ у даљем тексту корисник 
превоза и 
ПД  за транспортне услуге “Милшпед” из _Београда_____, улица __Добановачка 25___ у 
даљем тексту превозник.  

 
Члан  1. 

 
Превозилац се обавезује да пошиљаоцу (кориснику превоза) својим возилом марке __ 
mercedes_ изврши превоз ствари, робу __ спортску обућу     _, од места Београд_   до 
купца _“Sportiko,, ______ са седиштем у  __Књажевцу__ . 

 
Члан 2. 

 
Превозник је дужан да наведене ствари превезе дана 18.05. текуће године               потпуно 
савесно, а за свако оштећење обавезује се да пошиљаоцу надокнади штету коју ће 
утврдити вештак. 

 
Члан 3. 

 
Пошиљалац се обавезује да за прeвоз исплати превознику фиксну цену у износу од                                  
____25,600,00___динара  и то у року од __15___дана од дана предаје ствари примаоцу 
кога је пошиљалац одредио. 

Члан 4. 
 
Уговорне стране су се споразумеле да уколико превозник не изврши уредно поручени 
превоз, обавезан је да пошиљаоцу плати на име уговорне казне 15 % од износа уговорене 
цене. 

Члан 5. 
 
За све што није уговорено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, а у случају спора надлежан је Трговински суд у __Београду___. 

 
Члан 6. 

 
Овај уговор је написан у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 
 
                   Корисник превоза                                                                 Превозник  
ПД „Agresive sport“ доо,  “Милшпед”                                     ПД  за транспортне услуге 
__Петар Петровић_____                    ____Драган Марковић_______ 
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