
Уговор о превозу ствари у друмском саобраћају 

  

Закључен дана ___________ године у _______________, између: 

 

1. Привредног друштва __________________, из _______________, са седиштем у 

__________________, матични број ______________, ПИБ __________, текући рачун 

_____________, којe заступа директор __________________, ЈМБГ __________ (у 

даљем тексту: Пошиљалац), с једне стране, и 

 

2. Привредног друштва _____________________________, из _______________, са 

седиштем у __________________, матични број _____________, ПИБ ___________, 

текући рачун ______________, којe заступа директор _________________, ЈМБГ 

________________ (у даљем тексту: Превозилац), с друге стране. 

Члан 1.  

Превозилац ___________________ се обавезује да Пошиљаоцу _________________ 

својим возилом марке _________, тип___________, носивости ___ тона изврши превоз 

ствари, и то: 

а) __________________________________________ (врста ствари, број комада, маса, 

запремина); 

б) __________________________________________ (врста ствари, број комада, маса, 

запремина). 

Превозилац ће извршити превоз ствари возилом уредно и благовремено, уговореним 

путем, од места _____________ до места _____________, у року од ______ (__________) 

дана, почев од дана ___________ (истека рока за утовар и издавања товарног листа од 

Превозника), закључно до дана ___________ (обавештења примаоца о приспећу ствари 

или покушаја предаје у место опредељења). 

Уговор о превозу ствари сматра се закљученим кад Превозилац прими ствари на 

превоз. 

Члан 2.  

Превозилац је дужан да возило постави на место утовара у ___________, уговореног 

дана _______ у ___часова, али најдоцније у року који омогућава утовар пре истека 

радног времена Пошиљаоца. 

Превозилац је дужан да Пошиљаоца, или лице које он одреди, обавести о постављању 

возила на место утовара. 

Превозилац је дужан да возило постави на место утовара ако се то може учинити без 

опасности за возило и ако се на том месту ствар може утоварити без оштећења возила.  

Ако место утовара које је одредио пошиљалац не испуњава услове из става 3. овог 

члана, Превозилац је дужан да возило постави на најближе место које испуњава услове 

за утовар. 

Члан 3.  



Превозилац се такође обавезује да све наведене ствари из члана 1. овог уговора превезе 

на место ____________ и преда их примаоцу ____________ из ___________ лично (или 

другом лицу које прималац одреди). 

Превозилац је дужан да без одлагања обавести примаоца о приспећу у место 

опредељења, на адресу коју је означио Пошиљалац, у току радног времена или у 

уобичајено време. 

Превозилац је дужан да као добар привредник наведене ствари испоручи примаоцу 

дана _____, потпуно савесно, а за свако оштећење ствари обавезује се да Пошиљаоцу 

надокнади штету која ће се утврдити путем вештачења. 

Прималац је дужан да ствари из чл. 1. овог уговора истовари по упутству Превозника. 

Члан 4 .  

Пошиљалац је дужан да Превозиоцу да упутство за чување ствари и руковање истим 

(ако је реч о стварима чији је превоз неуобичајен или то захтева Пошиљалац). 

Пошиљалац је дужан да све ствари из чл. 1. уговора утовари у возило по упутствима 

Превозника која се односе на распоред ствари у возилу и на остале околности које би 

могле утицати на сигурност лица, возила и ствари у возилу. 

У време потребно за утовар рачуна се и: попуњавање товарног листа и предаја 

Превозиоцу исправа које се односе на ствар; покривање, везивање и друго 

обезбеђивање ствари у возилу (ако је Пошиљалац на то обавезан); обављање радњи без 

којих се превоз не може започети. 

Товарни лист („по наредби” или „на доносиоца”) издаје се приликом пријема ствари на 

превоз, и један примерак предаје Пошиљаоцу. Товарни лист се издаје у три оригинална 

примерка. Први примерак товарног листа предаје се Пошиљаоцу, други прати ствар у 

превозу и предаје се примаоцу, а трећи остаје код Превозиоца. 

(Напомена: Превозилац не може на превоз да прими ствар чији је превоз забрањен 

законом. Ствар за коју је прописано да се може превозити само под одређеним 

условима може се примити на превоз ако су ти услови испуњени.) 

Члан 5.  

Товарни лист садржи: 

1) место и датум његовог састављања и издавања; 

2) име и презиме, односно назив Пошиљаоца и његову адресу; 

3) име и презиме, односно назив Превозиоца; 

4) регистарски број возила; 

5) место и датум утовара ствари; 

6) име и презиме, односно назив примаоца и његову адресу, као и место истовара; 

7) уобичајени опис ствари и начин паковања, а за опасне ствари – прописани опис 

ствари; 

8) број колета и њихове ознаке; 

9) бруто масу ствари или количину изражену на други начин; 

10) трошкове у вези с превозом ствари (накнада за превоз, додатни трошкови, царинске 

дажбине и други издаци учињени од закључења уговора о превозу до предаје ствари 

примаоцу), као и ко их плаћа; 

11) упутства потребна за царинске и друге радње; 



12) списак исправа које се прилажу уз товарни лист. 

Поред података из става 1. овог члана, товарни лист може да садржи и друге податке, 

као што су: 

1) подаци о забрани претовара ствари; 

2) подаци о трошковима које Пошиљалац преузима на себе; 

3) подаци о износу поузећа; 

4) подаци о износу вредности ствари или износу посебне вредности ствари; 

5) подаци о упутствима Пошиљаоца Превозиоцу у погледу осигурања ствари; 

6) подаци о уговореном року превоза; 

7) ближи подаци о начину утврђивања количине ствари (вагање, мерење, бројање и 

др.). 

Пошиљалац је одговоран за штету насталу због нетачних и непотпуних података које је 

сам унео у товарни лист или које је, на његов захтев, унео Превозилац. 

Члан 6.  

Пре преузимања ствари на превоз Превозилац је дужан да провери: 

1) тачност података који су унесени у товарни лист, а који се односе на број колета и 

њихову ознаку; 

2) спољни изглед ствари и амбалаже. 

Превозилац може унети у товарни лист образложене примедбе о подацима из става 1. 

овог члана, односно разлоге због којих није могао да провери те податке. 

Примедбе Превозиоца из става 2. овог члана сматрају се тачним ако се Пошиљалац 

изричито сагласио с тим примедбама и о томе унео своју изјаву у товарни лист. 

Ако товарни лист не садржи примедбе Превозиоца стављене у смислу одредаба чл. 5. и 

6. уговора, претпоставља се, док Превозилац супротно не докаже, да су ствар и 

амбалажа били у добром стању, као и да број и ознаке колета одговарају подацима из 

товарног листа. 

Члан 7.  

Ако ствар није утоварена у возило у уговореном року због разлога за који је одговоран 

Пошиљалац, Превозилац мора да задржи возило на месту утовара још највише за време 

које одговара половини уговореног времена за утовар (додатно време утовара). 

За додатно време утовара Превозилац има право на посебну накнаду, а ако та накнада 

није уговорена, висина накнаде одређује се по тарифи Превозиоца. 

Ако ствар није утоварена у возило ни по истеку додатног времена утовара, Превозилац 

може одустати од уговора о превозу ствари и захтевати накнаду штете. 

Члан 8.  

Пошиљалац (или само прималац по преносивом товарном листу, односно ако му 

Пошиљалац преда свој примерак товарног листа), располаже са стварима у току 

превоза и може да захтева: да се превоз обустави; да се предаја примаоцу одложи; да се 

ствар преда у неком другом месту опредељења; да се ствар преда њему или другом 

примаоцу; да се ствари врате у место отпреме. 

Захтеви морају бити поднесени у писменој форми Превознику. 



Пошиљалац је дужан да пружи Превозиоцу све податке и да му уз товарни лист 

приложи и стави на располагање све исправе које су потребне за спровођење царинских 

и других радњи.  

Члан 9.  

Уместо ствари чији је превоз уговорен у чл. 1. уговора, на превоз се могу предати друге 

ствари Пошиљаоца: 

1) ако се тиме не мењају услови превоза на штету Превозиоца; 

2) ако због тога неће доћи до знатнијег задржавања возила у месту утовара или 

истовара; 

3) ако тиме неће бити угрожена безбедност возила и саобраћаја; 

4) ако Пошиљалац пружи Превозиоцу, на његов захтев, обезбеђење за потраживање 

које би могло настати због замене ствари. 

У складу са условима из овог члана уговорне стране закључиће Анекс овог уговора. 

Члан 10.  

Пошиљалац се обавезује да на име превознине Превозиоцу плати укупан износ од 

____________ (словима: ______________) динара, у року од 3 (три) дана од дана 

пријема фактуре испостављене од Превозиоца, уплатом на рачун ___-_____________-__ 

који се води код ____________________, из __________. 

У случају кашњења у плаћању, Пошиљалац је обавезан да Превозиоцу плати камату од 

дана падања у доцњу до дана плаћања по стопи утврђеној Законом о висини стопе 

затезне камате. 

Члан 11.  

Пошиљалац је одговоран за штету проузроковану лицима, возилу и другим стварима 

дејством својстава ствари која је предата на превоз, ако Превозиоцу та својства нису 

била позната нити су му морала бити позната. 

Члан 12.  

Уговорне стране су се споразумеле да уколико Превозилац уредно не изврши наручени 

превоз, обавезан је да Пошиљаоцу плати на име уговорне казне _____%, од износа 

уговорене цене. 

Кад Превозилац касни са отпочињањем превоза толико да Пошиљалац нема интереса за 

уговорени превоз, Пошиљалац може одустати од уговора о превозу ствари и захтевати 

накнаду штете. 

Ако превоз ствари није могуће извршити у уговореном року и под уговореним 

условима, Превозилац је дужан да захтева упутства од лица овлашћеног за располагање 

са ствари у току превоза. (Ако ималац преносивог товарног листа Превозиоцу није 

познат, Превозилац је дужан да потребна упутства захтева од Пошиљаоца.) 

Ако Превозилац не добије упутства из чл. 4. уговора и става 3. овог члана у 

примереном року, дужан је да предузме одговарајуће мере ради заштите интереса лица 

које је овлашћено за располагање са ствари. 

Превозилац је дужан да поступи по одредбама ст. 3. и 4. овог члана и кад околности 

битно отежавају извршење превоза под уговореним условима. 



Члан 13.  

Прималац из чл. 3. овог уговора може по приспећу ствари у место опредељења 

захтевати од Превозиоца да му преда други примерак товарног листа ако је испунио 

своје обавезе из уговора о превозу. 

Превозилац је дужан да удовољи захтеву примаоца из става 1. овог члана (ако у захтеву 

Пошиљаоца који је издат на основу члана 71. Закона о уговорима о превозу у друмском 

саобраћају није другачије одређено). 

Прималац је дужан да потврди Превозиоцу пријем ствари из товарног листа. 

Прималац који је одбио пријем ствари може накнадно да захтева предају ствари, и то 

све док Превозилац не добије другачији налог. 

Члан 14.  

Ако прималац прими ствари без приговора, сматра се да му је ствар уредно предата у 

стању које је означено у товарном листу или у преносивом товарном листу, а ако те 

исправе не постоје – у стању у каквом је примљена на превоз. 

За оштећења која нису била видљива у часу предаје прималац је дужан да, у писменој 

форми и одмах по откривању оштећења, стави приговор, а најдоцније у року од седам 

дана од дана предаје. У противном, престаје право на накнаду штете. 

Ако прималац одбије пријем ствари или се не може пронаћи, Превозилац је дужан да, 

без одлагања, затражи упутство од Пошиљаоца. 

Члан 15.  

Ако прималац не испуни своје обавезе у вези с превозом, Превозилац није дужан да 

преда ствар ако му прималац, на његов захтев и без одлагања, не пружи одговарајуће 

обезбеђење. 

У случају из става 1. овог члана Превозилац може ствар да преда на чување јавном 

складишту или другом лицу, или је може сам чувати. 

Превозилац је дужан да, без одлагања, обавести примаоца и Пошиљаоца о предаји 

ствари на чување. 

Ако Превозилац преда ствар на чување јавном складишту или другом лицу, одговара за 

њихов избор. 

Превозилац може продати ствар ако обавезе из става 1. овог члана не буду испуњене у 

року од 15 дана од дана обавештења о предаји на чување. 

Члан 16.  

Ако Превозилац не добије упутство Пошиљаоца из члана 4. и члана 9. овог уговора или 

ако не постоји могућност предаје ствари, Превозилац може да у име и на трошак лица 

које је овлашћено да располаже са ствари: 

1) истовари ствар и преда је на чување јавном складишту или другом лицу или је може 

сам чувати; 

2) одмах изложи продаји ствар која је подложна квару или ако трошкови чувања не би 

били у сразмери с вредношћу ствари. 

Превозилац је дужан да о предаји ствари на чување обавести без одлагања лице које је 

овлашћено да располаже са ствари. 



Ако ствар преда на чување јавном складишту или другом лицу Превозилац је 

одговоран за њихов избор. 

Превоз је завршен кад Превозилац поступи по одредбама става 1. овог члана. 

Члан 17.  

Превозилац је одговаран за штету насталу због потпуног или делимичног губитка или 

оштећења ствари коју је преузео на превоз и то од момента преузимања ствари на 

превоз до момента њене предаје примаоцу, као и за штету насталу због закашњења у 

превозу и предаји ствари примаоцу, осим ако докаже да је штета настала због радњи 

или пропуста корисника превоза, својства ствари или других узрока који се нису могли 

предвидети, избећи или отклонити. 

Члан 18.  

Превозилац се ослобађа одговорности ако је потпун или делимичан губитак или 

оштећење ствари настало због: 

1) употребе отворених и непокривених возила, ако је употреба таквих возила изричито 

уговорена и назначена у товарном листу; 

2) недостатка или лошег стања амбалаже за ствар која је по својој природи подложна 

растуру или оштећењу, или ако није упакована или није уредно упакована; 

3) руковања, утовара, слагања и истовара ствари од стране Пошиљаоца, односно 

примаоца или лица која су радила на тим пословима по налогу Пошиљаоца, односно 

примаоца; 

4) својства ствари због којег је ствар нарочито подложна потпуном или делимичном 

губитку или оштећењу (ломљење, рђање, труљење, дејство мраза и топлоте, сушење, 

цурење, расипање и сл.); 

5) недостатака или непотпуности ознаке на колетима. 

Превозилац није одговоран за штету насталу због потпуног или делимичног губитка 

или оштећења ствари предате на превоз, ако докаже да је предузео мере које је према 

околностима био дужан да предузме, као и да је поступио по посебним упутствима – 

ако су му дата. 

Ако је потпун или делимичан губитак или оштећење ствари могло настати у вези с 

једном или више посебних околности наведених у ставу 1. овог члана, претпоставља се 

да је штета настала због тих околности, док ималац права супротно не докаже. 

Члан 19.  

Превозилац има право да повери другом превозиоцу превоз робе из члана 1. уговора, 

али одговара Пошиљаоцу за превоз као да га је сам предузео. 

Ако Превозилац другом превозиоцу преда уз робу из члана 1. уговора и товарни лист, 

други превозилац одговара Пошиљаоцу за извршење обавеза по овом уговору 

солидарно с Превозиоцем. 

Члан 20.  

Ствар се сматра изгубљеном у превозу ако је Превозилац није предао примаоцу у року 

од 30 дана од дана истека уговореног рока, а ако уговорени рок није предвиђен – у року 

од 60 дана од дана кад је Превозилац преузео ствар. 



Ималац права може да, до тренутка пријема накнаде штете за изгубљену ствар, постави 

писмени захтев да буде обавештен ако се ствар пронађе у року од једне године од 

исплате накнаде штете. О том захтеву издаће му се писмена потврда. 

У року од 30 дана од дана пријема обавештења о проналажењу ствари, ималац права 

може да захтева да му се ствар преда, уз повраћај накнаде штете коју је примио. 

Члан 21.  

Накнада штете за потпун или делимичан губитак и оштећење ствари предате на превоз 

одређује се према уговореној цени, а ако није уговорена – према тржишној цени коју је 

ствар имала у време и у месту отпреме. 

Накнада штете из става 1. овог члана не може бити већа од: 

1) износа који би Превозилац морао да плати у случају потпуног губитка ствари – ако је 

цела ствар оштећена; 

2) износа који би Превозилац морао да плати у случају губитка оштећеног дела ствари 

– ако је оштећен само један део ствари. 

Члан 22.  

За штету насталу због потпуног или делимичног губитка или оштећења ствари 

Превозилац одговара по килограму бруто масе изгубљене или оштећене ствари до 

________ ($) у динарској противвредности по важећем курсу на дан исплате. 

Поред износа из става 1. овог члана, Превозилац је дужан да Пошиљаоцу накнади 

плаћену превознину и друге трошкове настале у превозу ствари, и то у потпуности ако 

је реч о губитку ствари, а у сразмерном износу – ако је реч о оштећењу ствари. 

У случају закашњења у превозу и предаји ствари, Превозилац је дужан да плати 1/10 

превознине за сваки дан закашњења, а највише до 1/3 укупне превознине. 

Ако овлашћено лице докаже да му је закашњењем проузрокована штета, Превозилац је 

дужан да је накнади, у износу који не може бити већи од износа трошкова превоза. 

Члан 23.  

Ималац права може остварити потраживање из уговора о превозу подношењем захтева 

Превозиоцу, у писменој форми, или подношењем тужбе суду – ако Превозилац не 

исплати накнаду штете у року од 30 дана од дана подношења захтева. 

Превозилац који не исплати накнаду штете имаоцу права у року од 30 дана од дана 

подношења захтева дугује имаоцу права и затезну камату почев од дана када је истекао 

овај рок. 

Према кориснику превоза на потраживање Превозиоца тече камата од дана доставе 

захтева кориснику превоза. 

Члан 24.  

Ако Пошиљалац одустане од уговора пре почетка превоза, дужан је да Превозиоцу 

накнади трошкове које је до тада имао у циљу организације превоза. 

Ако Пошиљалац одустане од уговора током трајања превоза и изда налог Превозиоцу 

да му робу из члана 2. врати, платиће Превозиоцу пуну накнаду из члана 10. уговора. 

Члан 25.  



У случају спора уговорне стране ће покушати споразумно да реше своје захтеве, у 

супротном уговара се надлежност ___________________ суда у _______________. 

За све што није уговорено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о уговорима о превозу у друмском саобраћају. 

Члан 26.  

Овај уговор написан је у ____ истоветних примерака од којих свака страна задржава по 

____ примерка. 

  

  

Пошиљалац 

_________________ 
  

Превозилац 

_________________ 

 


