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ПРЕВОЗНЕ ИСПРАВЕ
1
 

 
Сажетак: Превозне исправе које се дуго користе у националном и 

међународном саобраћају су коносман и товарни лист. Товарни лист је 

према међународним изворима непреносива исправа, за разлику од коно- 
смана, али према бројним националним прописима товарни лист може 

добити под одређеним условима својство хартије од вредности. Новина у 

међународним транспортним документима је могућност издавања прево- 
зних исправа у електронској форми. Разматрана су решења у Ротердам- 

ским правилима из 2009. године., Додатном протоколу на CMR из 2008. 

као и другим међународним изворима. 

 
Кључне речи: коносман, товарни лист, Ротердамска правила, До- 

датни протокол на CMR, COTIF, CMNI, Монтреалска конвенција 1999, 

Једнообразна правила запоморски товарни лист 

 

У свакој грани саобраћаја приликом међународног превоза робе дола- 

зи до издавања одговарајућих докумената којима се олакшава не само 

правно регулисање међународног транспорта робе, него истовремено и 
обављање низа других комерцијалних и правних радњи. Посебан значај 

има издавање превозних докумената и ради регулисања других уговорних 

односа, не само уговора о међународном превозу робе, а нарочито односа 
код дистанцине купопродаје у спољној трговини и код плаћања докумен- 

тарним акредитивом. У међународном транспорту робе се углавном издају 

коносмани (теретнице) и товарни листови. Коносман се најчешће издаје у 
међународном поморском саобраћају, а делимично и у речном саобраћају. 

–––––––––– 
1 Рад је посвећен пројекту Теоријски и практични проблеми у стварању и примени 

права (ЕУ и Србија) који финансира Правни факултет у Новом Саду. 
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Товарни листови се појављују у свим другим гранама саобраћаја, а дели- 

мично и у речном саобраћају. Основна разлика између коносмана и товар- 

ног листа је у томе што коносман представља хартију од вредности, док 
товарни листови, најчешће, немају та својства. Товарни лист је, по прави- 

лу, непреносив и не представља робу. За разлику од товарног листа, терет- 

ница (коносман) је хартија од вредности, преносива је и представља робу. 
Друге превозне исправе као што су потврда о пријему, рачун за купљену 

робу и слично, немају особине товарног листа и с њиме се не могу изједна- 

чавати.2 

Коносман (bill of lading) 

Коносман је исправа којом бродар потврђује да је примио одређену 

робу на брод ради превоза и предаје овлашћеном примаоцу теретнице, уз 

услове који су у њој наведени. Коносман има троструку функцију: 1)њиме 

се потврђује постојање уговора о поморском превозу; 2) он служи као до- 

каз да је роба која је у коносману наведена примљена ради превоза; 3) њи- 

ме се утврђује обавеза бродара да ће робу по извршеном превозу уручити 

имаоцу исправе. 

Дужност је бродара да изда коносман на захтев крцатеља када укрцај 

терета буде завршен. Коносман је хартија од вредности која може да гласи 

на име, по наредби или на доносиоца. 

Коносман представља писмену исправу са својствима хартије од 

вредности којом бродар или заповедник брода потврђује пријем терета на 

брод и то оног терета који је назначен у коносману и то у онаквом спољ- 

ном стању које је назначено у коносману. Ово потврђивање пријема терета 

на брод се надовезује на обавезу бродара да превезе тај терет онако како је 

то у коносману означено. Такође се бродар коносманом обавезује да ће те- 

рет у луци искрцаја предати оном лицу које се у луци искрцаја буде ис- 

правно легитимисало коносманом. 

Коносман је најважнија исправа у поморском превозу робе, јер се њи- 

ме омогућује комерцијално искоришћавање терета у превозу, мада је терет 

одсутан са тржишта. Коносман не замењује уговор о поморском превозу, 

али може бити доказ да је тај уговор закључен. 

–––––––––– 
2 Видети више : Selvig, Through Carriage and on Carriage by Sea, American journal of 

Comparative Law 1979, Malcolm Clark, Transports documents: their transferability as documents 

of title, electronic documents, Lloyd s Maritime and Commercial Law Quaterly, 2002,Kumpan A. 
J.Marin, Teretni list u kopnenom, pomorskom I zračnom prijevozu, Поредбено поморско право 
в. 48, 163, Грабовац И. Превозно уговорно право, Хрватска Сплит 1999., Царић, С., Јанко- 
вец, И., Трајковић, М., Ђурђев, Д.: Саобраћајно право, Нови Сад, Ч.Пејовић, Идентитет 
пријевозника код уговора о тиме charteru, Упоредно поморско право број 38 (1996) 1-4. 
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Правило је да се коносман попуњава на основу података крцатеља. Уколико 

постоји оправдана сумња да подаци које је навео крцатељ о врсти терета, 

ознакама на терету, количини терета нису тачни или потпуни, а ако бродар 
нема могућности да проверава тачност тих података приликом укр- цавања, 

бродар треба да у коносман унесе образложене примедбе. Ако та- ко не 

поступи, сматраће се да је преузео онакав терет какав је означен у 
коносману, па је, према томе, одговоран да примаоцу преда такав терет. 

Бродар је дужан да на захтев крцатеља изда више примерака коносма- 

на, уз обавезу да на сваком примерку означи укупан број издатих примера- 
ка. Садржина коносмана је прописана одговарајућим прописима. Ради се о 

обавезним подацима о крцатељу, бродару, броду, товару, његовом спољном 

стању, превозу, подацима из уговора о превозу итд. Коносман обавезно пот- 

писује бродар, али га у пословној пракси често потписује и крцатељ.3 

Врсте и пренос коносмана 

Постоје различите класификације коносмана у зависности од тога ко- 

ји се критеријум узима као одлучујући. 
У зависности од тога да ли је коносман на име, по наредби или на до- 

носиоца, пренос теретнице је различит. Тако се коносман на име преноси 

цесијом, што није уобичајено, јер није подобно за лаку циркулацију. Коно- 
сман по наредби се преноси индосаментом, а на доносиоца простом преда- 

јом и ова два облика преноса коносмана су погоднија за трговински про- 

мет и много се више користе. 
Према моменту издавања теретнице разликује се теретница „укрцано“ 

од теретнице “примљено на укрцај”, која је у извесном смислу привремена 

и треба да буде замењена теретницом “укрцано”. У вези са евентуалним 

примедбама које се уносе у теретницу у погледу стања робе и амбалаже 
разликују се „чиста“ и „нечиста“ теретница. Чист коносман не садржи би- 

ло какве примедбе о стању терета, док нечиста садржи примедбе бродара 

на спољно стање терета укрцаног на брод. Ово разликовање је од великог 
значаја, нарочито код међународног плаћања, поготово путем документар- 

ног акредитива, јер је веродостојна исправа само чист коносман. 

Својство коносмана као хартије од вредности омогућава кориснику 

превоза да обавља низ правних радњи у вези са робом као што је продаја 
робе, њено залагање, иако терет није стигао у место одредишта, дакле, ван 

државине је корисника превоза. 

–––––––––– 
3 Више: И. Грабовац, Д. Боланча, Проблематика међународне регулативе пријевоза 

ствари морем (приједлог унификацијског усклађивања), Поредбено поморско право, 

40(2001), Ч. Пејовић, Превозне исправе у поморској пловидби, докторска дисертација, 
Kyoto, 1989. 
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Доказна снага коносмана 

У реализацији поморског превоза робе могу настати две врсте одго- 

ворности. 

Једна је одговорност бродара за чување ствари предатих на превоз, 

тзв. одговорност ex recepto, која настаје на основу уговора о превозу, док 

је други вид одговорности, тзв. одговорност ex scriptura, одговорност на 

основу теретнице која настаје издавањем теретнице. 

Одредбе уговора о превозу и теретнице могу да се разликују и због 

тога је значајно разликовање ове две врсте одговорности. 

На основу уговора о поморском превозу регулише се одговорност 

бродара према наручиоцу посла, крцатељу, као уговорној страни. У случа- 

ју неслагања података о терету, теретница је само један од доказа о прије- 

му робе и њеним карактеристикама, али се могу користити и сва друга до- 

казна средства, јер се ради о односу међу уговорним странама. У овом слу- 

чају се ради о одговорности ex recepto. 

Одговорност на основу теретниcе се назива одговорност ex scriptura и 

настаје издавањем теретнице, а значи одговорност бродара према примао- 

цу, тј. сваком законитом имаоцу теретнице. Иако се теретница издаје на 

основу уговора о превозу, она је самосталан правни акт у односу на уговор 

и треће лице, тј. законити ималац теретнице, а то је најчешће прималац ро- 

бе, своја права изводи из теретнице а не уговора о превозу у чијем закљу- 

чивању и није учествовао. Законитом имаоцу теретнице роба се мора ис- 

поручити у складу са наводима из теретнице о врсти, количини и стању, У 

рукама законитог имаоца теретнице ова хартија постаје апстрактна и бро- 

дар не може користити друга доказна средства него мора испоручити робу 

према условима из теретнице. У овом случају долази до пуног изражаја 

строгост одговорности ex scriptura. Једина могућност да делимично убла- 

жи ову строгост је да бродар унесе примедбе у теретницу у вези са стањем 

робе и амбалаже и учини теретницу нечистом, што је чини непогодном за 

неке трансакције, нпр. плаћање путем документарног акредитива. 

Најједноставније речено, одговорност ex recepto је одговорност бро- 

дара према крцатељу која настаје на основу уговора о превозу, при чему је 

теретница само један од доказа о пријему и карактеристикама робе.  

Одговорност ex scriptura је одговорност из теретнице и значи одго- 

ворност бродара законитом имаоцу теретнице који по правилу није уго- 

ворна страна (прималац) и мора да му испоручи робу према стању наведе- 

ном у теретници, при чему бродар нема право да доказује примаоцу да те- 

рет не одговара наводима у теретници, осим ако се ради о нечистој терет- 

ници. Прималац зато може да истиче само приговоре из теретнице, а не 

може истицати приговоре из уговора о превозу, јер није уговорна страна. 
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Скраћени облик теретнице 

Због важности коју теретница има у поморском превозу, њена сложе- 

ност, велики број података, већи број оригинала и могућ врло велики број 
копија, наметнули су потребу да се она поједностави. Тако се појавио 

скраћени облик теретнице (Short Form Bill of Lading). Ради се о кратком 

изводу из редовне теретнице који садржи све податке који се односе на 
укрцану робу, али је изостављен велики број клаузула које иначе садржи 

теретница. Скраћена теретница обично садржи напомену да се на њу одно- 

се све клаузуле иначе садржане у стандардној теретници. 

 

Електронска теретница 

Потреба увођења електронске теретнице у складу је са општом тен- 

денцијом замене традиционалних исправа електронским облицима. 

Електронска теретница садржи исте податке о терету као и класична, 

али није на папиру него је у виду електронског записа. 

Код класичне теретнице најважнији подаци о терету који се превози 

уписују се у унапред одштампан формулар који превозилац потписује и 

шаље поштом примаоцу, док се код електронске теретнице ови подаци 

уносе у компјутер и електронским путем шаљу примаоцу. 

У одговору на питања да ли електронска теретница може успешно да 

замени класичну, ствари нису потпуно јасне. Што се тиче њене функције 

доказног средства о закљученом уговору о превозу и роби која је примље- 

на на превоз, она је подједнако успешна као и класична. Међутим, про- 

блем настаје код традиционалне функције теретнице као хартије од вред- 

ности. Да би се ова функција остварила исправа мора бити у физичком по- 

седу, што није случај са електронском теретницом. 

Осим тог доказна снага теретнице је донекле проблематична, јер те- 

ретница да би била доказ мора да буде у физичком поседу, а она се налази 

у меморији компјутера. Компјутерски принт има доказну снагу копије ис- 

праве и његову прихватљивост као доказног средства мора да утврди суд. 

У манипулисању електронском теретницом могуће су намерне или 

случајне грешке упадом у компјутерски систем. Осим тога, чињеница је да 

електронска теретница не садржи ни потпис превозиоца којим се код кла- 

сичне теретнице гарантује тачност унетих података. 

Све ово говори о томе да употреба електронске теретнице има неких 

неспорних предности, али и недостатке у односу на класичну теретницу. 

Значајни су напори CMI на решавању ових проблема кроз Правила 

CMI о електронској теретници из 1990. године, у којима су, између оста- 

лог, проблеми везани за непостојање физичког поседа теретнице решени 
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делимично установљавањем поверљивог кључа који имаоцу омогућава 

приступ компјутерским подацима. 

Правила Међународног поморског одбора CMI за електронске те- 

ретнице из 1990. године.4 Уважавајући све директније захтеве за замену па- 

пирних исправа електронском разменом података, јер је употреба компјуте- 

ра довела до револуционарних промена, усвојена су Правила за електронске 
теретнице. Примена ових правила се уговара, тј. у потпуности се заснивају 

на споразуму странака. Прихватајући ова Правила уговорне стране сматрају 

електронске податке изједначеним с писменим обликом, кад год се такав об- 
лик тражи према прописима или обичајима. Но, без обзира на ову одредбу, 

меродавно право може поставити захтев у погледу облика којима електрон- 

ска размена података неће бити довољна. У сваком случају ова правила пру- 

жају одређени ниво сигурности за кориснике електронских преноса. 

Товарни лист (waybill) 

Товарни лист је исправа којом се потврђује да је закључен уговор о 

превозу робе и да је роба примљена на превоз, а на основу кога се превози- 

лац обавезује да преда робу лицу означеном у том документу. Користи се 

у свим видовима саобраћаја, железничком, друмском, речном, поморском, 

ваздушном и комбинованом превозу. 

У пракси се најчешће праве разлике између унутрашњег и међународ- 

ног товарног листа у појединој грани саобраћаја. Спорно је да ли је таква 

пракса оправдана, јер се све чешће појављују јединствени пословни обра- 

сци товарних листова који се на исти начин примењују у унутрашњем и 

међународном транспорту робе. 

Друга веома значајна тенденција на међународном плану је усмерена 

ка упрошћавању садржине товарних листова. Поједини товарни листови су 

до те мере сложени да то омета нормално правно регулисање међународног 

транспорта робе. Упоредо са тенденцијом упрошћавања садржине товарних 

листова појављује се и настојање, у складу са потребама у спољнотрговин- 

ској размени, да се товарни лист издаје у све већем броју примерака. Слично 

је и са коносманом, код кога се често не издаје само већи број копија, него и 

повећан број оригинала, као уосталом и код појединих врста товарних ли- 

стова. Ова појава је израз све разноврснијих и сложенијих односа у спољно- 

трговинској размени, као и честих потреба да се у исто време товарни лист 

или коносман могу употребити у различите сврхе. 

Најновија тенденција је издавање електронских превозних исправа. 

–––––––––– 
4 CMI Uniform Rules for Sea waybills Paris, 1990. Упоредно поморско право 129-130 
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