
Ugovor o prijevozu robe: Prijevoznik ___________ ( u daljem tekstu : prijevoznik) i pošiljatelj 

_____________ ( u daljem tekstu : pošiljatelj) dana ____________ , u ____________ sklapaju 

slijedeći  

 

 

UGOVOR O PRIJEVOZU ROBE 

 

Članak 1.  

Prijevoznik se obvezuje za pošiljatelja izvršiti prijevoz slijedeće stvari ____________od ______ kao 

mjesta ukrcaja robe do ________ kao mjesta iskrcaja robe . Samu otpremu pošiljke , kao i sve druge 

poslove vezane za prijevoz prijevoznik je dužan poduzimati isključivo po nalogu pošiljatelja. 

Prijevoznik je dužan stvar navedenu u stavku 1. ovog članka prevesti vozilom marke ______ 

registarske oznake __________ , no ako vozilo nije označeno u ugovoru prijevoznik je dužan i 

obvezan prevesti stvari vozilom koje osigurava sigurno, uredno i pravodobno izvršenje prijevoza. 

Prijevoznik se obvezuje izvršiti prijevoz zaključno do ______ .  

 

Članak 2.  

Prijevoznik je dužan postaviti vozilo na mjesto utvrđeno Ugovorom, no ako isto nije određeno 

Ugovorom prijevoznik je dužan pravodobno odrediti mjesto i o tome izvijestiti pošiljatelja. Pri 

ukrcaju pošiljke u vozilo mora se voditi računa o rasporedu pošiljke u vozilu, kao i na ostale okolnosti 

koje bi mogle utjecati na sigurnost osoba i stvari u vozilu.  

 

Članak 3.  

Nakon završenog ukrcaja robe prijevoznik je dužan izdati tovarni list. Tovarni list treba sadržavati: • 

ime i adresu pošiljatelja i primatelja., 

 • vrstu, sadržaj i količinu pošiljke,  

• mjesto opredjeljenja,  

• iznos naknade za prijevoz,odnosno zabilješku da je naknada plaćena unaprijed • ,odredbu o svoti za 

koju je pošiljka opterećena ,  

• mjesto i dan izdavanja tovarnog lista.  

Tovarni list mora biti potpisan od obje ugovorne strane. Postojanje i valjanost ugovora o prijevozu 

neovisni su od postojanja tovarnog lista i njegove točnosti. Ako nije izdan tovarni list pošiljatelj može 

zahtijevati od prijevoznika da mu izda potvrdu o prijemu pošiljke za prijevoz sa svim podacima koje 

treba sadržavati tovarni list.  



 

Članak 4.  

Pošiljatelj se obvezuje platiti naknadu prijevozniku u iznosu od _____ EUR ( slovima: _____ eura) i 

to najkasnije do _______ na račun koji će mu pravodobno podnijeti prijevoznik. Ako u teretnom listu 

nije navedeno da pošiljatelj plaća naknadu za prijevoz i ostale naknade u tom slučaju obveza plaćanja 

naknade za prijevoz i ostalih naknada tereti primatelja.  

 

Članak 5. 

Prijevoznik se obvezuje poduzeti sve potrebite mjere za čuvanje predane pošiljke na prijevoz. 

Pošiljatelj će osigurati pošiljku od uobičajenih prijevozničkih rizika. Ako nastanu poteškoće tijekom 

prijevoza prijevoznik je dužan i obvezan zahtijevati upute i naputke od pošiljatelja, no ako prijevoznik 

ne dobije upute, odnosno naputke dužan je poduzeti odgovarajuće mjere radi interesa zaštite 

pošiljatelja. Prijevoznik nije dužan postupiti po uputi pošiljatelja čije bi izvršenje moglo ugroziti 

sigurnost osoba i tereta. 

 

Članak 6.  

Pošiljatelj od prijevoznika tijekom prijevoza može zahtijevati:  

• da se prijevoz obustavi,  

• da se predaja pošiljke primatelju odgodi,  

• da se pošiljka preda u nekom drugom mjestu primatelja, od onog naznačenog u Ugovoru, • da se 

pošiljka vrati u mjesto otpreme,  

Ovi zahtjevi pošiljatelja moraju biti sačinjeni u pisanom obliku.  

 

Članak 7.  

Prijevoznik je dužan čuvati i sačuvati preuzetu pošiljku pri čemu mora voditi računa o rizicima kojima 

je pošiljka u tijeku prijevoza izložena. Za pošiljku prijevoznik odgovara od trenutka prijema do 

predaje, sve dotle dok ne dokaže da je pošiljku uredno predao primatelju, što je dužan dokazati 

potvrdom o predaji ili na bilo koji odgovarajući način. Ukoliko prijevoznik ne preda pošiljku u onom 

stanju u kojem ju je primio odgovara za štetu zbog neispunjenja ugovora. Prijevoznik odgovara i za 

osobe koje su po njegovom nalogu radile na prijevozu.  

 

Članak 8.  

Prijevoznik ne odgovara za oštećenje pošiljke ako je pošiljatelj iako mu je skrenuta pažnja na 

nedostatak pakiranja zahtijevao da prijevoznik primi pošiljku na prijevoz sa tim nedostacima. 



Prijevoznik je dužan odbiti pošiljku ako su nedostaci u pakiranju takvi da može biti ugrožena 

sigurnost osoba ili dobara ili prouzrokovana kakva šteta. Prijevoznik ne odgovara za gubitak ili 

oštećenje pošiljke ako je isto prouzrokovano vanjskim uzrocima koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći 

ili otkloniti. Prijevoznik ne odgovara ako je šteta prouzrokovana radnjom naručitelja uslijed 

nedovoljno jasnih oznaka na pošiljci.  

 

Članak 9.  

Naknadu za štetu zbog potpunog ili djelomičnog gubitka ili oštećenja pošiljke za vrijeme prijevoza 

pošiljatelj može po svom izboru tražiti bilo od prijevoznika na osnovu ugovora o prijevozu, bilo od 

osiguravajućeg društva ako je pošiljka bila osigurana na osnovu ugovora o osiguranju. Naknada štete 

određuje se prema tržišnoj cijeni pošiljke. Ukoliko neka stvar nema tržišnu cijenu, visina štete će se 

odrediti prema uobičajenoj cijeni za tu stvar, iste vrste i kvalitete.  

 

Članak 10.  

Pošiljatelj u slučaju djelomičnog oštećenja robe u prijevozu, ako je i pored umanjenja vrijednosti 

upotrebljiva, makar i za drugu namjenu od prvobitne, ne može takvu robu staviti na raspolaganje 

prijevozniku i od njega tražiti naknadu štete u punoj vrijednosti oštećene robe. U slučaju iz prednjeg 

stavka ovog članka pošiljatelj je dužan pošiljku preuzeti i može tražiti na ime naknade štete iznos koji 

predstavlja umanjenu vrijednost pošiljke.  

 

Članak 11.  

Prijevoznik je dužan predati pošiljku primatelju koji je naznačen . O prispijeću pošiljke dužan je 

odmah izvijestiti primatelja koji određuje mjesto predaje , s tim da je primatelj dužan potvrditi 

prijevozniku prijem pošiljke naznačene u teretnom listu.  

 

Članak 12.  

Ako primatelj primi robu bez prigovora smatrati će se da je pošiljku primio u onom stanju kako je to 

označeno u tovarnom listu, odnosno ako tovarni list nije izdan u onom stanju u kojem je primljena na 

prijevoz Ukoliko primatelj posumnja da stvar ne odgovara opisu u tovarnom listu ili da je oštećena 

dužan je sa prijevoznikom zapisnički to utvrditi. Ako se utvrdi da pošiljka nije ona koja je bila predana 

prijevozniku , ili da je oštećenje veće nego što je prijevoznik tvrdio, troškove utvrđivanja snosi 

prijevoznik.  

 

 



Članak 13.  

Preuzimanjem pošiljke i tovarnog lista primatelj preuzima obvezu da isplati naknadu za prijevoz i 

ostale naknade onako kako je to navedeno u tovarnom listu. Ako primatelj smatra da nije dužan 

isplatiti prijevozniku onoliko koliko ovaj to zahtjeva , on može vršiti prava iz Ugovora samo ako kod 

suda položi sporni iznos.  

 

Članak 14.  

Ako primatelj odbije prijem pošiljke prijevoznik je dužan odmah i bez odlaganja o tome izvijestiti 

pošiljatelja , no ako prijevoznik ne dobije upute pošiljatelja prijevoznik može u ime i na trošak osobe 

koja je ovlaštena raspolagati pošiljkom iskrcati stvar i predati je na čuvanje javnom skladištu, odnosno 

izvršiti prodaju pošiljke ako se radi o ostvari koja je podložna kvarenju ili ako troškovi čuvanje ne bi 

bili razmjerni vrijednosti pošiljke. Ako prijevoznik pošiljku preda na čuvanje javnom skladištu 

odgovoran je za izbor istog.  

 

Članak 15.  

Prijevoznik koji povjeri drugom prijevozniku potpuno ili djelomično izvršenje prijevoza pošiljke koju 

je primio na prijevoz, ostaje i dalje odgovoran za njen prijevoz od njenog prijema do predaje, ali ima 

pravo na naknadu od prijevoznika kome je pošiljku povjerio na prijevoz. Ako drugi prijevoznik od 

prvog prijevoznika preuzme sa pošiljkom i tovarni list, on postaje ugovorna strana u ugovoru o 

prijevozu, sa pravima i dužnostima solidarnog dužnika i solidarnog vjerovnika, čiji su udjeli razmjerni 

njegovom učešću u prijevozu. Svaki od prijevoznika ima pravo zahtijevati da se utvrdi stanje pošiljke 

u času kada mu se predaje radi izvršenja njegovog dijela prijevoza . Solidarni prijevoznici učestvuju 

u snošenju štete razmjerno njihovim udjelima u prijevozu, izuzev onoga koji dokaže da šteta nije 

nastala dok je on prevozio pošiljku.  

 

Članak 16. Radi naplate svojih potraživanja nastalih u vezi sa ovim Ugovorom prijevoznik ima pravo 

zaloga na stvarima iz članka 1.ovog Ugovora sve dok ih drži u posjedu ili dok ima ispravu pomoću 

koje može raspolagati njome .  

 

Članak 17.  

Pošiljatelj i prijevoznik mogu odustati od Ugovora zbog izvanrednih okolnosti i izjavom volje, time 

da ona strana koja je odustala od Ugovora mora drugoj ugovornoj strani naknaditi sve troškove koji 

su do tada učinjeni i isplatiti razmjeran dio naknade.  

 



Članak 18  

Za sve što nije određeno ovim Ugovorom primjenjivati će se odredbe zakonskih propisa.  

 

Članak 19.  

Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove rješavati mirnim putem, no ukoliko to ne bi 

bilo moguće nadležan je sud u _________ .  

 

Članak 20. Ovaj Ugovor sastavljen je u ____ istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana 

zadržava po ___, a isti stupa na snagu danom potpisa.  

 

Prijevoznik :                                                                                                                Pošiljatelj : 

 

U__________, dana ___________________ 


