
 ИЗВОРИ 

За међународни друмски превоз робе релевантна је Конвенција о уго- 

вору за међународни превоз робе друмом CMR iz 1956. са Протоколом из 

1978. 5 2008. године, усвојен је Додатни протокол на CMR конвенцију (eC- 

MR) - којим се даје могућност издавања електронског теретног листа 2008.6 

CMR се не бави питањем преносивог товарног листа. Општеприхва- 

ћено становиште је да је товарни лист према CMR непреносива исправа. 

Нема препрека, међутим, да се у међународном друмском саобраћају изда 

и преносив товарни лист ако се уговорне стране о томе споразумеју, при- 

меном одредби меродавног националног права. Товарни лист је prima fa- 

cie доказ о томе да је закључен уговор о превозу о условима уговора и о 

пријему робе од стране превозиоца. Ако превозилац није унео резерве у 

товарни лист, претпоставља се да су роба и амбалажа у добром спољном 

стању у тренутку пријема. 

Међународни железнички превоз робе је правно регулисан Конвенци- 

јом о међународним железничким превозом COTIF из 1980. године.7 У чл. 

6 COTIF-a су предвиђена правила о карактеру товарног листа. 

Уговор о превозу мора се потврдити товарним листом који је у складу 

са јединственим моделом. Међутим, недостатак, неисправност или губи- 

так товарног листа неће утицати на постојање или ваљаност уговора који 

остаје подвргнут Једнообразним правилима. 

Потписују га пошиљалац и превозилац а потпис се може заменити на 

неки одговарајући начин. Издаје се у два примерка и то за сваку пошиљку. 

У случају превоза који улази на територију ЕУ или територију где вази за- 

једнички поступак за превоз, свака пошиљка мора бити пропраћена товар- 

ним листом који испуњава услове предвиђене у чл. 7. у садржини товарног 

листа. 

Међународно удружење превозника утврђује јединствени модел то- 

варних листова. Товарни лист се може испоставити електронским путем. 

Члан 7. наводи бројне елементе које товарни лист треба да садржи. 

Новина је да је пошиљалац одговоран у погледу појединости које се 

уписују у товарни лист ако је пропустио да уписе ставке које прописује 

RID. 
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5 Сл. лист ФНРЈ Међународни уговори и други споразуми 11 -58 године (Србија ра- 

тификовала). 
6Protocol is an Additional Protocol to the UNECE Convention on the Contract for the Inter- 

national Carriage of Goods by Road (CMR).), http:/unece.org/trans/conventn/lagalinst-27OLIRT- 
eCMR html) 

7Сл. лист СФРЈ 8-84 и Протокол о изменама COTIF1999. Сл. гласник RS102-07.(оба  
је Србија ратификовала). 



 

Као и у случају пртљажнице и за товарни лист је предвиђено да је 
прима faciae доказ о закљуцењу и условима уговора о превозу и преузима- 
ња робе од стране превозиоца. Међутим, товарни лист неће бити доказ у 
случају да садржи разумне примедбе. Разлог за примедбе може бити ако 
превозилац нема одговарајућа средства како би испитао да ли пошиљка 
одговара ставкама у товарном листу. 

Поред конвенције COTIF која се примењује на железничке превозе у 
европским земљама, постоје и два међународна споразума о железничким 
превозима робе и путника и пртљага за источноевропске земље и неке зе- 
мље Азије. Ради се о Споразуму о међународном железничком робном са- 
обраћају SMGS 1951. године који је у висе наврата мењан. Међународни 
железнички превоз путника и пртљага се регулише Споразумом о међуна- 
родном путничком саобраћају 1951. Оба споразума су донета у оквиру Ор- 
ганизације за сарадњу железница OSZD и примењују се између држава 
чланица као и у саобраћају са државама које их примењују на основу уго- 
ворна односно тарифа.8 У саобраћају између наше државе и држава бив- 
шег Совјетског савеза као и Кине, Монголије и примењују се наведени 
споразуми на основу уговора односно тарифа. 

SMGS уређује директан међународни железнички саобраћај у превозу 
робе између железница држава које су закључиле овај споразум 9 

Централни државни органи који су закључили овај споразум, доносе 
уз њега и пратеће прописе одн инструкције а све то вази само за железни- 
це и не регулише правне односе између корисника превоза и железнице. 

Наша земља примењује Конвенцију COTIF на превозе између наше 
земље и европских држава које су ратификовале Конвенцију COTIF. Пре- 
воз са Русијом је регулисан трипартитним уговором Југославија - Русија - 
Мађарска на основу кога је омогућено директно отпремање робе а на пре- 
воз се примењује одредбе SMGS. 

Проблем међународног железничког превоза између земаља потпи- 
сница само конвенције COTIF са земљама говорницама споразума SMGS и 
SMPS није решен. Нема директног превоза на основу једног уговора о пре- 
возу између држава потписница само споразума SMGS тј. SMPS са држа- 
вама које су прихватиле само Конвенцију COTIF. Међународни железнич- 
ки превоз између ових држава се врши на основу два самостална уговора о 
превозу, један је регулисан по конвенцији COTIF а други према споразуму 
SMGS односно SMPS. Због тога се ови проблеми често решавају на регио- 
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9SMGS су потписали представници надлежних министарстава односно централни 

органи следећих држава: Азербејџан, Белорусија, Бугарска, Вијетнам, Грузија, Иран, 
Казахстан, Кина, Кореја, Киргизија, Летонија, Литванија, Молдавија, Монголија, Пољска, 
Русија, Таџикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украјина, Естонија. 
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налном нивоу закључивањем партикуларних споразума. (Као што је учи- 
нила наша земља,Турска, Сирија Либан, Ирак, затим СССР и Финска, 
СССР и СФРЈ у транзиту преко Мађарске, СССР и Аустрија). Мада је Ру- 
сија била један од првих потписника прве међународне конвенције о пре- 
возу робе железницама 1890 CIM, после првог светског рата СССР није 
висе ратификовао ове конвенције. 

Због тога посебан практичан значај има Приручник за товарни лист 

CIM/SMGS који се примењује од 2006. године. Он представља алтерна- 

тивно решење у односу на класичан транспортни сyстем са поновним пре- 

писом товарног листа SMGS на товарни лист CIM или товарног листа CIM 

на товарни лист SMGS на месту реекспедиције. Примена товарног листа 

CIM СМГС је предвиђена чланом 6. COTIF и чланом 6, 11 SMGS. Овај 

приручник садржи између осталог узорак товарног листа CIM SMGS и од- 

редбе које се односе на његову примену. Тако например садржи заједнич- 

ке одредбе за товарни лист у папиру и електронској форми, узорак товар- 

ног листа у папирној и елетронској форми који је у складу са Споразумом 

о размени података у електронској форми у међународном железничком 

робном саобраћају Споразум EDI (Electronic Data Interchange) 

За превоз унутрашњим воденим путевима релевантна је Конвенција о 

уговору о међународном превозу робе унутрашњим пловним путевима 

CMNI из 2000. године, ступила на снагу 2005. а Србија те исте године ра- 

тификовала.10 

У међународном ваздушном саобраћају дуго времена је важио тзв 

Варшавски систем заснован Конвенцији за изједначавање неких правила о 

међународном ваздушном превозу 1929 .тзв. Варшавска конвенција са 

протоколима и то Хашким протоколом из 1955 и Монтреалским протоко- 

лом бр. 4 из 1975 који је ступио на снагу тек 1998. (наша земља ратифико- 

вала Варшавску конвенцију и Хашки протокол ). Ступањем на снагу Кон- 

венције за изједначавање неких правила у међународном ваздрушном пре- 

возу из 1999. а то се догодило 2003. (Монтреалска конвенција 1999.) за- 

мењују се систем Варшавске конвенције са протоколима. Монтреалска 

конвенција је постала саставни део права Европске уније, јер је ЕЗ још 

2003. као ентитет поднела инструменте за ратификацију Монтреалске кон- 

венције.11 

За поморски превоз је у низу међународних конвенција последња која 

је ступила на снагу Конвенција УН о превозу робе морем из 1978. (тзв. 
Хамбуршка правила). Ступила је на снагу 1992. године а наша земља је 

–––––––––– 
10 Sl. glasnik RS/ 2005. тзв. Будипештанска конвенција. 
11CLARKE Malcom A.,Will the Montreal Conventiom be able to replace the Warshav 

System and what the changes be? Transportrechts, Jahrgang 26, 11/12, 2003. 



 

није ратификовала и није је прихватио значајан број великих трговачких 

земаља чиме би се остварио прави смисао унификације. У члану 18. се 

уређује само питање превозних исправа а које су другачије од теретнице и 
констатује да су такве исправе потврде о томе да је закључен уговор о пре- 

возу морем и да је превозилац преузео робу како је у њој описано. 

Делимично је питање товарног листа регулисано у члану 6 Међуна- 

родне конвенције за изједначавање неких правила о теретници из 1924. са 

протоколима из 1968. и 1979. Начелно се допуšта примена поморског то- 

варног листа. (Хашко Висбијска правила, Србија ратификовала 1979. )12 

Ротердамска правила из 2009. су најновији документ којим се уређује 

материја уговора о превозу море. У оквиру UNCITRALa је донета Конвенци- 

ја о уговорима о међународном превозу ствари у целини или делимично 

морем тзв Ротердамска правила. Њен циљ је био да се уреди област међу- 

народног поморског права с обзиром на чињеницу да се упоредо примењује 

висе међународних конвенција. Поред Хашке конвенције са Протоколима 

примењује се и Хамбуршка конвенција. Сматрало се да се доношењем Ротер- 

дамских правила осавремењује правно регулисање поморског превоза (елек- 

тронски записи, имеративност одредби о одговорности за обе уговорне стран- 

ке…), мада су нека од решења из претходних конвенција унета. Ротердамска 

правила се неће примењивати само на међународни превоз робе морем, него 

и на копнени превоз кад се превоз једним делом обавља и морем.13 

Ротердамска правила нису ступила на снагу и изложена су бројним 

критикама, па се сматра да у скоријој будућности неће постати релевантан 

извор права. Најжешћи критичари су из Уније друмских транспортера 

RUK који сматрају да се под изговором унификације поморског права пу- 

тем Ротердамских правила нарушава јединство постојећих прописа у обла- 

сти друмског саобраћаја и ствара неравноправност између транспорта коп- 

но-море и транспорта искључиво копном.14 

Од докумената која немају карактер међународне конвенције за прав- 
но регулисање товарног листа у поморском превозу значајна су Једин- 

ствена правила CMI за поморски товарни лист из 1990. године,донета у 

Паризу од стране ICC.15 Примењују се када их уговорне стране уговоре у 

–––––––––– 
12Као нацрт докумената који регулисе ову материју треба имати у виду и Documents 

under the UNCITRAL Draft Instrument on Carriage of Goods by Sea, Johan Scheling, 
http://www.scandinavianlaw.se/pfd/46-9.pfd) 

13 William Tetley, Summary of Some General Criticisms of the UNCITRAL Convention ( 
The Rotterdam Rules) http:/www.megill ca/files/maritimelaw. 

14Весна Скорупан Wolff, Поредбена анализа Хаских и Ротердамских правила, 
Поредбено поморско право, vol 49, no 164 2010 стр. 202. 

15 CMI Uniform Rules for Sea waybills, Paris 1990, Упоредно поморско право 129-130, 
стр. 75. 

http://www.scandinavianlaw.se/pfd/46-9.pfd)


 

уговору о превозу у коме није издата теретница. Због аутономног каракте- 

ра Јединствених правила, императивне одредбе међународних конвенција 

и националних извора имају предност у примени. 

У одговору на питање зашто су донета Јединствена правила за помор- 

ски товарни лист, потребно је имати у виду чињеницу да је класична по- 

морска теретница већ дуго година представља најважнији докуменат у по- 

морском превозу, а велика јој је улога у међународној трговини, нарочито 

у плаћању путем међународног документарног акредитива. Међутим, у са- 

временим условима транспортног права, када је напредак технологије по- 

морског превоза знатно скратио време потребно за обављање превоза, у 

већем броју случајева употреба теретнице се показала као непотребна. У 

настојању да се избегну проблеми везани за све чешћу појаву да брод 

стигне пре теретнице у луку, као и многи случајеви превоза фалсификова- 

њем исправе, у поморској пракси се почело практиковати коришћење та- 

кве исправе која би, бар донекле, искључила наведене опасности везане за 

издавање теретнице, те је тако уведен поморски товарни лист, који због 

своје правне природе, а то је потврда о пријему робе а не хартија од вред- 

ности, нема све функције као теретница. Пошто нема својство хартије од 

вредности, не садржи право на предају терета, нити било које друго право 

на терету, што смањује ризик губитака или крађе исправе. Предаја терета 

није условљена презентацијом товарног лиса. Јединствена правила CMI за 

поморски товарни лист ће се применити кад буду прихваћена уговором о 

поморском превозу. 

Јединствена правила се могу применити и онда кад се ради о мулти- 

модалном (мешовитом) превозу у који је укључе и поморски превоз.  

За комбиновани превоз који се заснива на посебном уговору о прево- 

зу у коме учествују најмање два превозиоца различитих врста превоза, из- 

даје се посебна превозна исправа. Уместо више одвојених превоза који се 

заснивају на посебним уговорима о превозу и посебним превозним испра- 

вама, мултимодални превоз нуди превоз “од врата до врата” на основу је- 

динственог уговора и јединствене превозне исправе. 

Конвенција о међународном мултимодалном превозу из 1980. још ни- 

је ступила на снагу , што говори о малим очекивањима привредника од ње. 

И чл 5. ст.1. је предвиђено да предузетник комбинованог превоза после 

преузимања робе издаје исправу комбинованог превоза, која може бити 

издата као преносива и непреносива исправа, према избору наручиоца. Ду- 

го времена су у пракси била у употреби Једнообразна правила за испра- 

ве комбинованог превоза које је донела Међународна трговинска комора 

1975. ICC Rules 1975. као необавезујућа правила која уговорне стране могу 

да уговоре. У њима је била предвиђена могућност да се изда преносива 



 

или непреносива превозна исправа. Циљ ових правила је био да се приме- 

њују док Конвенција о међународном мултимодалном превозу не ступи на 

снагу, али како она није до сада а вероватно и неће ступити, значај ових 

Правила је велики. Ова Једнообразна правила су прихваћена у већини пре- 

возних исправа које се користе у мултимодалном превозу. 

Најновија су Правила UNCTAD за исправе о мултимодалнм тран- 

спорту из1 991.16 у којима је предвиђено да исправа у мултимодалном 

превозу може бити товарни лист. UNCTAD ICC Правила за документа у 

мултимодалном превозу су инкорпорисана у мултимодална транспортна 
документа као што су FIATA FBL из 1992. и MУLTICON 1995. Осим тога 

међународна организација FIATA је донела документа за мултимодални 

транспорт као што су FWB-теретни лист из 1997. године, који није хартија 

од вредности, MУLTIDOC–теретница за мултимодални транспорт из 1995. 
године и MУLTI WAYBILL–бродски товарни лист из 1995.године. Ови 

документи за мултимодални транспорт садрже одредбе о одговорност опе- 

ратера у мултимодалном транспорту, ограничење одговорности оператера, 
износ возарине и упутства за превоз опасног терета. 

 

Nastavak na sledećem dokumentu br.3
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