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Товарни лист је исправа којом се потврђује да је роба примљена на 
превоз и да је закључен уговор. Није и не може да замени уговор о пре- 

возу, али може бити доказ о постојању и садржини уговора о превозу. 

Непостојање или неваљаност товарног листа не утиче на ваљаност самог 
уговора о превозу. Изузетак од овог је правно регулисање железничког 

превоза робе у Србији што се сматра застарелим решењем које би треба- 

ло изменити. 

У Закону о уговорима о превозу у железничком саобраћају 1995. го- 
дине17 је предвиђено да је уговор о превозу закључен када превозилац при- 

ми робу са товарним листом што потврђује стављањем печата на товарни 

лист. Из ове законске одредбе произилази да је уговор реалан и формалан. 
Ово решење није у складу са међународним правилима предвиђеним у 

COTIF- у из 1999. ( мада је било предвиђено у COTIF-u из 1980) и требало 

би га изменити у нашем закону и усагласити са опште прихваћеним ста- 

вом о неформалној и консенсуалној природи уговора и карактеру товарног 
листа.18 

–––––––––– 
16 ICC Rules, 1975, ICC Publiction No 298; (UNCTAD / ICC RULE for Multimodal tran- 

sport, Documents 1991 - ICC publication no 481. 
17Сл. лист СРЈ 26/95 чл. 31.,ст. 2. 
18 A. Kumpan, J.Marin, Теретни лист у копненом, поморском и зрачном пријевозу, 

Поредбено поморско право год. 48 (2009) 163 , стр. 57-83. 
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У погледу правне природе сустинска је разлика између теретнице и 

товарног листа, јер је теретница хартија од вредности а товарни лист по 

правилу није. Теретница је преносива и представља робу а товарни лист 

није преносив и не представља робу. Мада су бројне предности исправе 

која има својство хартије од вредности, пре свега у могућности законитог 
имаоца исправе да правно располаже са робом дакле да је продаје или за- 

лазе иако нема државину над њом, и товарни листови имају неких предно- 

сти у функционисању у односу на теретнице. Предност товарног листа у 
односу на теретницу је у једноставнијем и бржем поступку преузимања 

робе. Прималц робе у ситуацији кад је издат товарни лист не мора при 

преузимању робе да се легитимише оригиналом исправе што је случај код 

теретнице. Довољно је да прималац доказе свој идентитет па да је заповед- 
ник дужан да му преда робу. На тај начин се решава проблем немогућно- 

сти преузимања терета у одредишној луци због кашњења документације ( 

кад брод стигне пре докумената).19 
Улога товарног листа је посебно важна на релацији превозилац, кори- 

сник, прималац јер ималац права може располагати пошиљком само ако 

располаже оригиналним примерком товарног листа. Тако се товарним ли- 
стом доказује идентитет имаоца права (примаоца робе). Осим тога значај 

товарног листа је и у ситуацији када из неког разлога треба изменити уго- 

вор о превозу. Све измене уговора се уносе у товарни лист тако да је он 
доказ о садржини уговора. 

Товарни лист има улогу и у међународним плаћањима. Тако ако се 

плаћа путем међународног документарног акредитива Једнообразна пра- 

вила и обичаји за документарни акредитив из 2007. године предвиђају да 
поморски товарни лист (непреносив) јесте прихватљив за банке ако га је 

издао превозилац а потписали га превозилац и заповедник и ако из испра- 

ве произилази да је роба укрцан на брод наведена у исправи.20 

Врсте товарног листа 

Уобичајена је подела товарних листова према врстама превоза, тако 

да се може говорити о товарним листовима у друмском железничком, ва- 

здушном, превозу унутрашњим воденим путевима, поморском и мултимо- 
далном превозу. 

Осим тога значајна је подела и на непреносиве што је правило али и 

преносиве товарне листове. Постоји могућност да товарни лист добије 
својство хартије од вредности и он тад представља робу и преноси се по 

–––––––––– 
19 Драго Павић, Поморско имовинско право , Сплит 2006. стр. 207. 
20А. Кумпан, Ј. Марин, Теретни лист у копненом, поморском и зрачном пријевозу, 

Поредбено поморско право 48 (2009) , 163 , стр. 57-83. 
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правилима која важе за хартије од вредности. Услов да дође до издавања 

преносивог товарног листа је да се уговорне стране сагласе о томе. Без об- 

зира на ту могућност у пракси се преносиви товарни листови ретко издају, 
највероватније због тога што се повећава одговорност превозиоца кад ис- 

права добије својство хартије од вредности . 

Законска могућност издавања преносивих товарних листова је пред- 
виђена углавном националним прописима . Тако у нашим посебним зако- 

нима који регулишу поједине врсте превоза је дата таква могућност.21 

Међународне конвенције се не баве регулисањем преносивог товар- 

ног листа. Тако CMR, COTIF а и остали међународни документи не позна- 
ју преносиви товарни лист и немају одредбе о таквим могућностима, али 

то не значи да се у пракси не могу издати применом одредби меродавног 

националног права које дају ту могућност, уколико се обе странке о томе 
сагласе. У пракси је преносиви товарни лист изузетак.22 

Основно је правило да за истинитост и уредност података који се уно- 

се у товарни лист одговара оно лице које их је унело у товарни лист. По- 
што највећи број података уноси пошиљалац он је најчешће одговоран за 

тачност и уредност товарног листа. Превозилац има право да провери да 

ли пошиљка одговара подацима у товарном листу. Тако ако је превозилац 

у товарни лист унео образложену примедбу у погледу робе товарни лист, 
као и теретница може бити чист или нечист када је с примедбама. 

 

Папирна и електронска форма товарног листа 

Од самог почетка употребе електронске комуникације у превозу ства- 

ри у међународном саобраћају, јавила се потреба да се ова област правно 
регулише на међународном нивоу и то са циљем да се електронске испра- 

ве изједначе са писменим. Електронска размена података је врло сложен 

проблем у за правно нормирање.23 У пракси се јављају проблеми електрон- 
ског потписа, ауторизације података на електронском медију, пренос и за- 

штита података, чување података и њихова доступност. 

Од како је електронска обрада података постала свакодневница у 

области превоза, било је потребно да се у праксу уведе а конвенцијама и 

–––––––––– 
21 Чл. 62-75 Закона о уговорима о превозу у друмском саобраћају, Сл лист СРЈ 26/95; 

чл. 39-40 Закона о уговорима о превозу у зелезничком саобраћају, Сл. лист СРЈ 26/95, чл. 
58-61 Закона о облигационимм односима и основама својинско-правних односа у 
ваздушном саобраћају, Сл. лист СРЈ 12/98, 15/98; чл. 535-553 и 554-560. Закона о поморској 
и унутрашњој пловидби, Сл. лист СРЈ 12/98, 44/99 ,73/2000). 

22 Царић С., Трајковић М., О преображају превозних исправа у хартије од вредности, 
Разматрања о правном регулисању саобраћаја, Зборник радова , Београд 1976. стр. 38-48 

23 Malcolm Clarke, Transport documents:their transferability as documents of title, electro- 
nic documents; Lloyd s Maritime and Commercial Law Quarterly 2002 , p 356-359) 
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законима регулише могућност издавања товарног листа у електронској 

форми. Поред те могућности задржана је и она да се издаје класичан па- 

пирни товарни лист. Садржај папирног товарног листа је одређен међуна- 
родним и националним прописима 

Образац товарног листа по правилу утврђује удружење превозилаца зајед- 

но са удружењима корисника услуга и надлежним царинским органима. У по- 
гледу правног регулисања електронског товарног листа ситуација је следећа: 

Усвајањем Додатног протокола на CMR конвенцију из 2008. године 

дата је могућност уговорним странама да издају товарни лист у електрон- 

ској форми у друмском превозу, при чему су регулисани основни појмови 
електронске комуникације, електронског товарног листа и електронског 

потписа.24 

Електронски товарни лист се издаје електронском поруком а може га 
издати превозилац, пошиљалац или било које друго лице које је заинтере- 

совано за уговор на који се примењује CMR. Електронски товарни лист 

има исту правну снагу као и папирни товарни лист и садржи и исте подат- 
ке као и папирна варијанта. 

У области железничког саобраћаја електронски товарни лист је регу- 

лисан је тек ревизијом COTIF из Виљнуса 1999. године, где је само у чла- 

ну 6. ст. 9 предвиђено да се товарни лист, као и његов дупликат, могу из- 
давати у електронском облику . 

У унутарњој пловидби у члану 11. ст. 2 CMNI конвенција на известан 

начин предвиђа могућност електронског потписа. Не говори се о електрон- 
ском товарном листу али је дата могућност размене информација елек- 

тронском разменом података. Чак и да се тумачи да Конвенција не регули- 

ше могућност издавања електронског товарног листа, он се у овој форми 
може издати у међународном речном саобраћају применом одредбe CMNI 

о упућивању на меродавно национално право које такву могућност позна- 

је. ( Чл. 29 и 11. ст. 2 CMNI ).У поморском саобраћају је могућа такође 

размена електронских података. 
Нова UNCITRAL-ова Конвенција о уговорима о међународном прево- 

зу ствари у цијелости или деломично морем, из 2009., тзв. Ротердамска 

правила, познају преносиве и непреносиве превозне исправе у папирном 
или електронском облику (тзв. електронички превозни запис), које служе 

као доказ о пријему робе и садржају уговора о пријевозу. Ротердамска пра- 

вила садрже савремена решења за превозне исправе признајући и исправе 

у писаној и електронској форми. Оно што је неспоран квалитет Ротердам- 
ских правила је решење о електронском запису, јер садри детаљне одредбе 

о електронским превозним исправама. Ротердамска правила уз појам пре- 

–––––––––– 
24http:/unece.org/trans/conventn/lagalinst-27OLIRT-eCMR html. 
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возне исправе користе и појмове преносива превозна исправа, непреносива 

превозна исправа, електронска комуникација, електронски превозни запис 

, преносиви електронски превозни запис, непреносиви електронски запис, 
издавање, пренос и др. (Чл 1. ст. 1. тачке 14-22. Ротердамских правила). 

Ротердамска правила предвиђају за електронску превозну исправу или 

електронски запис традиционалне функције теретнице као што су потврда 
о пријему робе, доказ о постојању уговора о превозу, пренос овлашћења  

на роби, доказ о овлашћењима лица наведеног у превозној исправи. Ово је 

добро решење да се регулишу узајамни односи учесника посла и у прево- 

зној исправи а не само у уговору, јер је по ранијим конвенцијама питање 
било ограничено само на превозиочеву одговорност.25 Има мишљења,26 да 

су непотребне бројне одредбе о превозним исправама, нарочито о начину 

преноса преносивих и непреносивих исправа, али та примедба није су- 
стинског значаја, јер се ради о диспозитивним одредбама. 

У ваздушном пријевозу, Монтреалска конвенција из 1999. у члану 4 

ст2 одређује да товарни лист може бити замењен “сваким другим сред- 
ством које садржи податак о превозу који треба извршити”.Сматра се да 

би израз “свака друга исправа” могао обухватити и електронску испра- 

ву,односно електронски товарни лист. 

У мултимодалном привозу се папирни товарни лист такође може за- 
менити и електронском разменом података, ако је то допуштено према ме- 

родавном националном праву. То је предвиђено чл .2.6 Правила UN- 

CTAD/ICC за исправе о мултимодалнм транспорту из 1991. године. Тако- 
дје такву могућност предвиђају и Ротердамска правила која се примењују 

и на мултимодални превоз под одређеним условима. 

Електронска и писана форма товарног листа имају предности и недо- 
статке. Предност електронске форме товарног листа је у брзини и једно- 

ставности комуникације између превозиоца и примаоца робе. Такође је 

смањена могућност фалсификата товарног листа нарочито у погледу при- 

медаба које ставља прималац.27 
Међутим, постоје и тешкоће у примени товарног листа. Једно од њих 

је везано за место и време сагласности воља странака, јер су оне одсутне. 

Проблем је такође вођење евиденције електронских порука, као и потреба 
одговарајуће техничке опреме. 

–––––––––– 
25 В. Скорупан Wolff, Поредбена анализа Хашких и Ротердамских правила, 

Поредбено поморско право 49(2010), 164, стр. 200. 
26 И. Грабовац, Придоносе ли Ротердамска правила унификацији? Поредбено 

поморско право , 49 (2010) 164, стр. 165 ) 
27 P. Mallon, „Sea Transport: Electronic Contracts of Carriage – The Use of Contractual 

Structures to create an International Legal Framework”, Transport Law in the Electronic Age, 
IRU Symposium, Lisabon 1.10.2004, http://www.iru.org/index/en_events_2004_lisbon, 

http://www.iru.org/index/en_events_2004_lisbon
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Товарни лист у ЕУ 

Материја превозних исправа је по својој природи предмет регулисања 
међународних конвенција и националних прописа или једнообразних пра- 
вила која доносе специјализоване међународне организације као твореви- 
на soft law, који уређују уговоре о превозу односно имовинско правна пи- 
тања која настају у закључивању и реализацији уговора. 

У ЕУ се доноси велики број прописа у вези саобраћајне политике, при 
чему се знатан број прописа односи на техничка питања и безбедносне 
услове превоза. Материја која се односи на уговоре о превозу је углавном 
регулисана међународним конвенцијама које су државе Европске уније у 
већини ратификовале, тако да ова питања нису у таквој значајној мери 
предмет регулисања комунитарних прописа. 

Стварање европског транспортног права као наднациналног права у 
ЕУ отвара нека правна питања. 

Потребно је имати у виду да се у ЕУ поред саобраћајног права као де- 
ла комунитарног права примењују и оне међународне конвенције које су 
ратификовале државе чланице ЕУ. То знаци да поред комунитарних про- 
писа који су настали узајамном хармонизацијом националних правила др- 
жава чланица, постоје и међународне конвенције као резултат унификаци- 
је које су настајале независно од процеса интеграције, чији су предмет ре- 
гулисања углавном уговорни односи и имовинско правна питања која на- 
стају поводом уговора. У некој даљој перспективи уколико се настави за- 
почети правац стварања правила којима се регулишу она питања која су 
предмет међународних конвенција поставиће се питање оправданости по- 
стојања међународних конвенција односно поставиће се питање оправда- 
ности и адекватности међународних конвенција за ЕУ. 

Могуће је да ЕУ приступи конвенцији што би аутоматски довело да 
увођења конвенције у унутарњи правни систем Заједнице. Тако је поступље- 
но у случају ваздушног превоза када је ЕЗ још 2003. предала инструменте ра- 
тификације ICAO за Монтреалску конвенцију из 1999. која је врло брзо сту- 
пила на снагу после доношења још 2003. године и постала је део права ЕУ. 

Ово конкретно значи да се уговори о превозу , па према томе и мате- 
рија превозних исправа регулише међународним конвенцијама или другим 
аутономним изворима међународног права као и националним правом, а у 

мањој мери су предмет комунитарног права. 
Без обзира на природу прописа којима се регулишу питања тран- 

спортних исправа, неспорно је да су у ЕУ оне правно регулисане како ме- 

ђународним прописима тако и националним изворима.28 

–––––––––– 
28 Видети више: Ђурђев Д, Правни извори железничког права у ЕУ, Правна ријеч, 

14/2008 стр. 501–513. 



7 

Да би се у ЕУ користили транспортни документи у електронској фор- 

ми у пуној мери потребно је да се испуне одређени услови. Прво, да 

европски прописи омогућавају коришћење електронског товарног листа и 
друго, да примаоци робе у Европи користе исте техничке стандарде за 

електронске товарне листове и исти софтвер за електронски потпис. 
 

  



8 
 

 

  

 


	Карактеристике товарног листа                            1
	––––––––––
	Врсте товарног листа

	–––––––––– (1)
	Папирна и електронска форма товарног листа

	–––––––––– (2)
	–––––––––– (3)
	–––––––––– (4)
	Товарни лист у ЕУ

	–––––––––– (5)

