Уговор о отпремању (шпедицији) са фиксном накнадом
Закључен дана __________ године, у ____________, између:
Привредног друштва __________________________ за шпедицију, из
1.
___________, са седиштем у ________________, матични број ______________, ПИБ
___________,
текући
рачун
_________________,
које
заступа
директор
______________________, ЈМБГ _________________________ (у даљем тексту:
Налогодавац) и
2.
Привредног друштва __________________________, из ___________, са
седиштем у ________________, матични број _________________, ПИБ
___________________, текући рачун _________________, које заступа директор
______________________, ЈМБГ _________________________ (у даљем тексту:
Отпремник)
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уговора
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да Налогодавац има трајну потребу отпремања
предмета, и стога закључењем уговора поверава Отпремнику да, у своје име и за рачун
Налогодавца, на начин и под условима утврђеним уговором, закључи уговор о превозу
и друге потребне уговоре, као и да обави друге послове и радње:
а) ради превоза ______________ (_________________) марке ____________, из места
____________ до места ______________;
б) ради предаје предмета из тачке а) овог члана примаоцу ________________, тј.
овлашћеном лицу _______________________, у месту ________________, улица
___________________ до дана ____________________.

II ОБАВЕЗЕ ОТПРЕМНИКА
Поступање по налогу
Члан 2.
Отпремник је дужан да савесно, благовремено и на најцелисходнији начин извршава
све налоге садржане у диспозицијама Налогодавца.
Отпремник може да одступи од налога само уз изричито писмено одобрење
Налогодавца.

Отпремник је дужан да пријем налога писмено потврди, достављајући Налогодавцу
број своје позиције под којом се односни транспорт води, као и копију транспортних
инструкција.
Измену диспозиције Налогодавац може вршити писменим путем у времену до предаје
робе на превоз возару, а после тога само уколико то прописи возара дозвољавају.
Члан 3.
Отпремник је дужан да се држи упутстава о правцу пута, средствима и начину превоза,
као и осталих упутстава добијених од Налогодавца, тако да превоз буде реализован на
најефикаснији и најекономичнији начин. Ако Налогодавац није одредио ни правац пута
ни средство, односно начин превоза, Отпремник ће их одредити како захтевају
интереси Налогодавца у датом случају.
Ако није могуће поступити по упутствима садржаним у налогу, Отпремник је дужан да
тражи нова упутства, а ако за то нема времена или је то немогуће, Отпремник је дужан
да поступи како то захтевају интереси Налогодавца. О сваком одступању од налога
Отпремник је дужан да без одлагања обавести Налогодавца.
Ако је Отпремник одступио од добијених упутстава одговара и за штету насталу услед
више силе, изузев ако докаже да би се штета догодила и да се држао датих упутстава.
Члан 4.
Отпремник у своје име и за рачун Налогодавца, на начин и под условима утврђеним
уговором, обавља следеће послове и услуге:
а) редовно обавештава Налогодавца о тарифама по свим видовима превоза;
б) утврђује најповољнији превозни пут за робу у транспорту и врши избор
најекономичнијег вида превоза;
в) закључује уговор о закупу превозних капацитета и уговор о превозу, за усвојени
вид превоза;
г) даје инструкције за припрему робе за испоруку и отпрему, прибавља амбалажу и
обавља паковање са обележавањем колета;
д) прибавља и испоставља робна и трговачка документа и превозне исправе;
ђ) врши превоз робе од магацина Налогодавца до закупљеног превозног средства;
е) рукује робом на путу (утовар, претовар, истовар);
ж) осигурава робу у превозу код осигуравајуће организације коју изабере
Налогодавац и плаћа премије;
з) контролише примену тарифа превозника по превозним исправама, по посебном
налогу Налогодавца који мора да буде испостављен најкасније у року од 12 месеци
од дана завршетка превоза;
и) врши обрачун, наплату и пренос средстава у корист рачуна Налогодавца и износа
попуста оствареног на примењеном подвозном ставу превозника, када је превозник
одобрио попуст по основу укрцаја масовних терета.

Упозоравање на недостатке у налогу
Члан 5.
Отпремник је дужан да упозори Налогодавца на недостатке у налогу који га излажу
повећаним трошковима или који могу довести до штете како на роби у превозу тако и у
извршењу посла у целини.
Отпремник није у обавези да преузме производе из члана 1. уговора ако они нису
упаковани или на други начин одговарајуће припремљени за превоз, али је дужан да на
недостатке укаже Налогодавцу.
Ако Отпремник процени да би чекање да Налогодавац отклони недостатке било од
штете за њега, овлашћен је да недостатке сам отклони, на рачун Налогодавца.

Заштита интереса Налогодавца
Члан 6.
Отпремник се обавезује да током извршења налога и посла из члана 1. уговора поступа
с пажњом доброг привредника и да у свакој прилици штити интересе Налогодавца.
Отпремник је обавезан да:
а) без одлагања обавести Налогодавца о штети која је настала на роби у превозу и
околностима под којима је до штете дошло;
б) обезбеди записник о штети и другу документацију ради обезбеђења регресних
права за обештећење Налогодавца;
в) предузме све неопходне и целисходне радње ради очувања Налогодавчевих права
према лицу одговорном за штету;
г) Налогодавцу стави на располагање стручну помоћ, укључујући помоћ пословних
веза у земљи и иностранству почев од момента уговарања купопродаје па до
окончања предвиђеног посла.

Избор превозиоца и других лица
Члан 7.
Отпремник је овлашћен да изврши избор превозиоца и других лица с којима ће у
извршењу налога закључити уговор о превозу и друге неопходне уговоре.
Отпремник одговара за избор лица из става 1. овог члана, али не одговара за њихов рад.
Отпремник може и сам извршити потпуно или делимично превоз предмета чија му је
отпрема поверена, ако није нешто друго уговорено. Ако је Отпремник сам обавио

превоз или део превоза, има права и обавезе превозиоца и у том случају припада му и
одговарајућа накнада за превоз поред накнаде по основу отпремања и накнаде
трошкова у вези са отпремањем.
Ако у извршењу налога Отпремник буде ангажовао другог Отпремника, одговара
Налогодавцу и за избор и за рад ангажованог Отпремника.
Осигурање робе у транспорту
Члан 8.
Отпремник је обавезан да пре извршења налога закључи уговор о осигурању робе у
транспорту од уобичајених ризика.
Полагање рачуна
Члан 9.
Отпремник је дужан да уредно, благовремено и потпуно обавештава Налогодавца о
стању и кретању робе и току извршења посла отпреме.
По завршеном послу или током трајања посла, у одређеним временским размацима
договореним с Налогодавцем, Отпремник ће доставити Налогодавцу сву документацију
и исправе о извршењу налога који му стоје на располагању.
Отпремник је обавезан да Налогодавцу, путем цесије, уступи своја потраживања из
уговора које је закључио у своје име а за рачун Налогодавца с трећим лицима ради
извршења налога.
Збирна отпрема
Члан 10.
Отпремник може у извршавању добијених налога организовати збирну отпрему, осим
ако је то уговором искључено.
Ако збирном отпремом постигне разлику у возарини у корист Налогодавца, Отпремник
има право на посебну додатну накнаду.
У случају збирне отпреме Отпремник одговара за губитак или оштећење ствари настале
за време превоза до којих не би дошло да није било збирне отпреме.

III

ОБАВЕЗЕ НАЛОГОДАВЦА

Издавање налога и обавештавање Отпремника
Члан 11.

Налогодавац је обавезан да:
а) Отпремнику благовремено издаје диспозиције и налоге са свим неопходним
документима и подацима;

б) Отпремника обавести о особинама производа из члана 1. уговора.

Накнада трошкова и провизије
Члан 12.
Налогодавац се обавезује да по извршеном налогу о отпремању ствари из члана 1.
уговора Отпремнику исплати накнаду у укупном износу од _______ (__________)
динара, у року од 8 (осам) дана од дана пријема Отпремникове фактуре.
Накнада из претходног става обухвата провизију за извршени налог отпремања и
превоза производа из члана 1. уговора, као и накнаду осталих потребних трошкова
(ускладиштење, осигурање, преглед, паковање, царињење, и др.) које је Отпремник
учинио у циљу извршења налога.
Ако Налогодавац закасни у извршењу обавезе из става 1. овог члана, дужан је да плати
камату по стопи утврђеној Законом о висини стопе затезне камате, почев од дана
падања у доцњу до дана плаћања.
Отказ уговора
Члан 13.
Налогодавац може у сваком тренутку да откаже уговор, али је у том случају дужан да
Отпремнику накнади све до тада учињене трошкове у извршењу налога и да му исплати
део провизије из члана 12. став 1. уговора за рад до отказа уговора.

III ЗАЛОГА И РЕТЕНЦИЈА
Члан 14.
Ради обезбеђења наплате својих потраживања по основу извршења налога из уговора,
Отпремник има право залоге на производима из члана 1. уговора за све време док их
има у државини или док има у рукама исправу помоћу које производима из члана 1.
уговора може да располаже.
IV

ВИША СИЛА
Члан 15.

Свака од уговорних страна може да захтева раскид уговора у случају више силе, ако
другој страни случај уредно пријави и докаже га на одговарајући начин јавним
исправама у року од 8 (осам) дана од дана када се десио и под условом да стање или
последице изазване вишом силом трају више од 30 (тридесет) дана од дана настанка.
Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења уговора и
који неизоставно испуњавају два услова:
1) спречавају извршење уговора;

2)
спречена страна није могла својом вољом да утиче на тај догађај, односно да
појаву овог догађаја није изазвала нити је његову појаву могла разумно предвидети.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Измене и допуне уговора
Члан 16.
Уговорне стране ће измене и допуне уговора вршити уз обострану сагласност и у
писменој форми.
Решавање спорова
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који настану током важења уговора
решавају споразумно, а ако то не буде могуће, прихватају надлежност Привредног суда
у ________________.

Ступање на снагу уговора
Члан 18.
Уговор ступа на снагу даном када га потпишу и потпис овере овлашћена лица
уговорних страна.
Број примерака уговора
Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка. Сваки уредно потписан и оверен
примерак уговора представља оригинал и производи једнако правно дејство. Свака
уговорна страна задржава за своје потребе по 2 (два) примерка уговора.

За Налогодавца

За Отпремника

__________________

__________________

М.П.

М.П.

