
ва 1. овог чла на и за бра ни ти сва ко рас по ла га ње тим пред -
ме том за људ ску упо тре бу.

(4) Ин спек тор рје ше њем на ре ђу је уни шта ва ња пред ме -
та оп ште упо тре бе, ако:

а) од пред ме та оп ште упо тре бе при је ти не по сред на
опа сност по здра вље љу ди,

б) вла сник пред ме та оп ште упо тре бе не до ста ви у ро ку
ко ји му здрав стве но-са ни тар ни ин спек тор од ре ди, при је -
длог за пре ра ду у дру ге свр хе и

в) не пре ра ди пред мет оп ште упо тре бе у ро ку ко ји му
од ре ди здрав стве но-са ни тар ни ин спек тор.

(5) Тро шко ве у ве зи с уни шта ва њем и пре ра дом пред -
ме та оп ште упо тре бе у дру ге свр хе сно си вла сник пред ме -
та оп ште упо тре бе.

VI - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 39.

Ко про из во ди ра ди про да је, про да је или на дру ги на чин
ста вља у про мет опа сне пред ме те оп ште упо тре бе, ка зни -
ће се пре ма Кри вич ном за ко ну Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 49/03, 108/04, 37/06
и 70/06).

Члан 40.

(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 5.000 КМ до 30.000
КМ ка зни ће се за пре кр шај про из во ђач или ди стри бу тер
пред ме та оп ште упо тре бе ако:

а) ста ви на тр жи ште пред мет оп ште упо тре бе ко ји ни -
је без бје дан (члан 3.),

б) са зна или оправ да но по сум ња да пред мет оп ште
упо тре бе ни је без бје дан, а од мах не об у ста ви про из вод њу
и не по ву че про из вод са тр жи шта (члан 14. став 1.),

в) за про из вод њу, од но сно ста вља ње на тр жи ште пред -
ме та оп ште упо тре бе ко ри сти објек те, про сто ри је, од но сно
уре ђа је, а за исто не ма од го ва ра ју ће рје ше ње о ис пу ње но -
сти усло ва (члан 15.),

г) не оба ви ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње про из во да у
овлашће ној ла бо ра то ри ји, не во ди за пи сни ке о оба вље ним
ис пи ти ва њи ма, или ако не ис пи ту је ми кро би о ло шку чи сто -
ћу у про из вод њи (члан 17.),

д) ста ви у про мет пред мет оп ште упо тре бе ко ји не ма
де кла ра ци ју (члан 18. став 1.),

ђ) ста ви на тр жи ште пред мет оп ште упо тре бе ко ји не -
ма увје ре ње о без бјед но сти пред ме та оп ште упо тре бе
(члан 18. став 2.),

е) ин спек то ру не ста ви на рас по ла га ње по треб не ко ли -
чи не узо ра ка за ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње (члан 29. став
2.) и

ж) ста ви на тр жи ште или пре ра ђу је пред мет оп ште
упо тре бе при је до но ше ња рје ше ња ко јим се утвр ђу је да је
исти без бје дан (члан 33. став 5.).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном у из но су од
1.000 КМ до 6.000 КМ.

Члан 41.

(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 3.000 КМ до 18.000
КМ ка зни ће се за пре кр шај про из во ђач или ди стри бу тер
пред ме та оп ште упо тре бе ако:

а) на де кла ра ци ји не ма по дат ке о са стој ци ма и ади ти -
ви ма ко ји су до да ти пред ме ту оп ште упо тре бе (члан 13.
став 2.),

б) ли ца ко ја на рад ним мје сти ма до ла зе у не по сре дан
до дир са ко зме тич ким про из во ди ма не но се по себ ну рад ну
одје ћу и обу ћу (члан 16. став 2.) и

в) ре кла ми ра пред ме те оп ште упо тре бе су прот но од -
ред ба ма чла на 22. ст. 1, 2. и 3.

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном у из но су од
1.000 КМ до 6.000 КМ.

VII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 42.

Ми ни стар ће у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на до ни је ти пра вил ни ке:

а) Пра вил ник о без бјед но сти ма те ри ја ла и пред ме та ко -
ји до ла зе у не по сре дан до дир са хра ном (члан 5.),

б) Пра вил ник о без бјед но сти пред ме та ши ро ке по тро -
шње (члан 6.),

в) Пра вил ник о без бјед но сти дје чи јих игра ча ка (члан
7.),

г) Пра вил ник о утвр ђи ва њу усло ва у по гле ду ка дра,
про сто ра и опре ме ко је мо ра ју ис пу ња ва ти ла бо ра то ри је
(члан 10.) и

д) Пра вил ник о по себ ним усло ви ма за про из вод њу и
ста вља ње на тр жи ште пред ме та оп ште упо тре бе (члан 15.).

Члан 43.

До до но ше ња пра вил ни ка из чла на 42. овог за ко на при -
мје њу ју се пре у зе ти пра вил ни ци до не се ни на осно ву За ко -
на о здрав стве ној ис прав но сти жи вот них на мир ни ца и
пред ме та оп ште упо тре бе (“Слу жбе ни лист СРЈ”, бр.
53/91, 24/94, 28/96, 37/02 и 79/05).

Члан 44.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи пре  -
узе ти За кон о здрав стве ној ис прав но сти жи вот них на мир -
ни ца и пред ме та оп ште упо тре бе (“Слу жбе ни лист СФРЈ”,
број 53/91) у ди је лу ко ји се од но си на пред ме те оп ште упо -
тре бе.

Члан 45.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-658/10 Предсједник
12. маја 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

855

На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О УГО ВО РИ МА 
О ПРЕ ВО ЗУ У ЖЕ ЉЕ ЗНИЧ КОМ СА О БРА ЋА ЈУ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Про гла ша вам За кон о уго во ри ма о пре во зу у же ље -
знич ком са о бра ћа ју Ре пу бли ке Срп ске, ко ји је На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де сет сед мој
сјед ни ци, одр жа ној 11., 12. и 13. ма ја 2010. го ди не - а Ви -
је ће на ро да 21. ма ја 2010. године потврди ло да усво је ним
За ко ном о уго во ри ма о пре во зу у же ље знич ком са о бра ћа ју
Ре пу бли ке Срп ске ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те -
рес кон сти ту тив них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-525/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О УГО ВО РИ МА О ПРЕ ВО ЗУ У ЖЕ ЉЕ ЗНИЧ КОМ 
СА О БРА ЋА ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се пра ва и оба ве зе ко ји на ста ну
из уго во ра о пре во зу пут ни ка и ства ри у же ље знич ком са -
о бра ћа ју, пре воз пут ни ка, вр сте пр тља га и на чин пре во за
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пр тља га, пре воз ства ри, об лик и са др жај пре во зних ис пра -
ва, од го вор ност пре во зни ка и по ши ља о ца и оства ри ва ње
по тра жи ва ња.

Члан 2.

По је ди ни из ра зи упо три је бље ни у овом за ко ну има ју
сље де ће зна че ње:

а) пре во зник је же ље знич ко пред у зе ће са ко јим пут ник
или по ши ља лац ства ри за кљу чу је уго вор о пре во зу,

б) из вр шни пре во зник је же ље знич ко пред у зе ће са ко -
јим пут ник или по ши ља лац ства ри ни је за кљу чио уго вор о
пре во зу, а ко ме је пре во зник по вје рио из вр ше ње же ље -
знич ког пре во за пот пу но или дје ли мич но,

в) ко ри сник пре во за је прав но или фи зич ко ли це ко је,
на осно ву уго во ра са пре во зни ком, сти че од ре ђе на пра ва и
пре у зи ма од ре ђе не оба ве зе,

г) на ру чи лац пре во за је ли це ко је, у сво је име а за ра чун
дру гог ли ца, за кљу чу је с пре во зни ком уго вор о пре во зу,

д) по ши ља лац је ли це ко је, на осно ву уго во ра, пре да је
ства ри на пре воз,

ђ) при ма лац је ли це ко је је овлашће но да у упут ној ста -
ни ци пре у зме ствар пре да ту на пре воз,

е) има лац пра ва је ли це ко је на осно ву уго во ра о пре во -
зу има за хтјев пре ма пре во зни ку (по ши ља лац и при ма лац),

ж) по шиљ ка је јед на или ви ше ства ри ко је се пре да ју на
пре воз са јед ном пре во зном ис пра вом (то вар ни лист или
пр тља жни ца),

з) от прем на ста ни ца је мје сто у ко ме за по чи ње уго во -
ре ни пре воз,

и) упут на ста ни ца је мје сто за вр шет ка уго во ре ног пре -
во за,

ј) пр тљаг су ства ри ко је пут ник има пра во да по не се са
со бом на осно ву уго во ра о пре во зу пут ни ка или оп штих
усло ва о пре во зу пр тља га,

к) руч ни пр тљаг су ства ри ко је се мо гу уни је ти у пут -
нич ка ко ла и смје сти ти на од ре ђе но мје сто и ко је пут ник
сам чу ва,

л) пра ће ни пр тљаг су ства ри и во зи ла ко је се пре во зе
ску па са пут ни ком у дру гој пре во зној је ди ни ци са пре во -
зном ис пра вом (пр тља жни цом) и

љ) Пра вил ник о ме ђу на род ном пре во зу опа сне ро бе је
пра вил ник у скла ду са ко јим се вр ши озна ча ва ње опа сних
ства ри ко је се при ма ју на пре воз (у да љем тек сту: RID).

Члан 3.

Та ри фом или уго во ром из ме ђу пре во зни ка и пут ни ка,
од но сно по ши ља о ца утвр ђу ју се пра ва и оба ве зе, та ко да се
не мо же те рет до ка зи ва ња пре ба ци ти са пре во зни ка на
дру го ли це, ни ти се мо гу пред ви дје ти огра ни че ња од го вор -
но сти за пре во зни ка по вољ ни ја од огра ни че ња пред ви ђе -
них овим за ко ном.

Члан 4.

(1) Та ри фа са др жи од ред бе о оп штим и по себ ним усло -
ви ма пре во за, као и по дат ке по треб не за из ра чу на ва ње пре -
во зни не и на кна де за спо ред не услу ге.

(2) Же ље знич ко пред у зе ће (у да љем тек сту: пре во зник)
утвр ђу је та ри фу из ста ва 1. овог чла на и јав но је об ја вљу -
је, та ко да је до ступ на свим ко ри сни ци ма пре во за.

(3) Про мје на пре во зни не, на кна да за спо ред не услу ге и
дру ге из мје не и до пу не та ри фе, ко ји ма се оте жа ва ју усло -
ви пре во за у же ље знич ком са о бра ћа ју, не мо гу се при мје -
њи ва ти при је ис те ка за по че тог или уго во ре ног пре во за.

II - ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА

1. Уго вор о пре во зу пут ни ка

Члан 5.

Уго во ром о пре во зу пут ни ка прeвозник се оба ве зу је да
пут ни ка пре ве зе до упут не ста ни це, а пут ник да пре во зни -
ку пла ти ци је ну во зне кар те (у да љем тек сту: пре во зни на).

Члан 6.

(1) Пре во зник је ду жан да пут ни ку из да во зну кар ту и
да га пре ве зе до упут не ста ни це из чла на 5. овог за ко на
уго во ре ном вр стом и раз ре дом во за, ко ји су на ве де ни у об -
ја вље ном ре ду во жње и под усло ви ма у по гле ду удоб но сти
и хи ги је не ко ји су, пре ма вр сти во за и ду жи ни пу то ва ња,
нео п ход ни.

(2) Пре во зник је ду жан да пут ни ку обез би је ди озна че -
но мје сто у од ре ђе ном во зу, ако је то по себ но уго во ре но.

(3) Ако је то са на ру чи о цем пре во за уго во ре но, пре во -
зник је ду жан да пут ни ка пре ве зе по себ ним во зом, ко ји ни -
је пред ви ђен ре дом во жње из став 1. овог чла на.

Члан 7.

Пре во зник је ду жан да ред во жње из чла на 6. ста ва 1.
овог за ко на об ја ви на про пи сан на чин, а из вод из ре да во -
жње да ис так не на вид ном мје сту у сва кој ста ни ци отво ре -
ној за пре воз пут ни ка.

Члан 8.

(1) Пут ник је ду жан да при је за по че тог пу то ва ња при -
ба ви во зну кар ту из чла на 6. став 1. овог за ко на, ко ја пред -
ста вља до каз о за кљу че ном уго во ру о пре во зу из чла на 5.
овог за ко на, а ако у мје сту у коjeм по чи ње пу то ва ње не ма
пут нич ке бла гај не, во зну кар ту ду жан је да ку пи у во зу код
слу жбе ног ли ца пре во зни ка.

(2) Пут ник је ду жан да на за хтјев слу жбе ног ли ца из
ста ва 1. овог чла на по ка же во зну кар ту.

(3) Пут ник ко ји не при ба ви во зну кар ту у мје сту ко је
има пут нич ку бла гај ну и ко ји не мо же да по ка же ва же ћу
во зну кар ту у во зу на за хтјев слу жбе ног ли ца из ста ва 1.
овог чла на, ду жан је да пла ти, по ред пре во зни не, и до да так
на пре во зни ну, а пре ма та ри фи из чла на 3. овог за ко на.

(4) Во зна кар та из чла на 6. став 1. овог за ко на мо ра да
са др жи сље де ће по дат ке:

а) на зив пре во зни ка,

б) да тум из да ва ња во зне кар те, од но сно да тум за кљу че -
ња уго во ра,

в) из нос пре во зни не,

г) ре ла ци ју пу то ва ња и

д) вр сту во за и раз ред ва го на.

Члан 9.

(1) Уго вор о пре во зу из чла на 5. овог за ко на се мо же за -
кљу чи ти са ли цем ко је је обо ље ло или за ко је по сто ји сум -
ња да је обо ље ло од не ке за ра зне бо ле сти са мо ако су испу -
ње ни усло ви утвр ђе ни про пи си ма ко ји ре гу ли шу ову
област.

(2) Ако се за ври је ме пре во за код пут ни ка по ја ве зна ци
не ке од за ра зних бо ле сти из ста ва 1. овог чла на, пре во зник
је ду жан да по сту пи по про пи си ма ко ји ре гу ли шу ову
област и да пут ни ка пре ве зе до пр вог мје ста у ко ме по сто -
ји мо гућ ност да му се пру жи по треб на здрав стве на по моћ.

(3) Пре во зник је оба ве зан да обез би је ди све по треб не
усло ве да ли ци ма са ин ва ли ди те том омо гу ћи лак ше ко ри -
шће ње услу га пре во за.

Члан 10.

(1) Пре во зник ни је ду жан да при ми на пре воз ли це за
ко је се оправ да но мо же прет по ста ви ти да ће оне мо гу ћи ти
пре во зни ка у из вр ше њу ње го вих оба ве за пре ма дру гим
пут ни ци ма (ли ца ко ја ре ме те јав ни ред и мир и ли ца ко ја би
због бо ле сти или из дру гих раз ло га уз не ми ра ва ла оста ле
пут ни ке у во зу).

(2) Пре во зник мо же, без оба ве зе вра ћа ња пре во зни не,
ис кљу чи ти из пре во за пут ни ка ко ји сво јим по на ша њем
узне ми ра ва дру ге пут ни ке или ко ји се не при др жа ва про -
пи са о јав ном ре ду и ми ру у во зо ви ма за ври је ме пу то ва ња.

Члан 11.

(1) Пут ник мо же од у ста ти од уго во ра о пре во зу из чла -
на 5. овог за ко на при је не го што поч не ње го во из вр ше ње.
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(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, пре во зник мо же за -
др жа ти нај ви ше 10% од из но са пре во зни не.

(3) Ако пре воз не за поч не у ври је ме ко је је од ре ђе но ре -
дом во жње или уго во ром о пре во зу, пут ник, од но сно на ру -
чи лац пре во за мо же од у ста ти од уго во ра и зах ти је ва ти да
му се вра ти пре во зни на у пу ном из но су.

Члан 12.

(1) Пут ник мо же да, за ври је ме ва же ња во зне кар те,
пре ки да пу то ва ње на ус пут ним ста ни ца ма.

(2) Пре кид пу то ва ња из ста ва 1. овог чла на овје ра ва на
во зној кар ти слу жбе но ли це ста ни це у ко јој је пре ки ну то
пу то ва ње.

(3) Пут ник ко ји због пре ки да пу то ва ња из ста ва 1. овог
чла на ни је ис ко ри стио во зну кар ту на ци је лој ре ла ци ји, мо -
же да тра жи од пре во зни ка по врат сра змјер ног ди је ла не -
ис ко ри шће не пре во зни не.

(4) Код пре ки да пу то ва ња и за хтје ва за по врат сра -
змјер ног ди је ла не ис ко ри шће не пре во зни не, пре во зник мо -
же за др жа ти нај ви ше 10% од ди је ла пре во зни не ко ју је ду -
жан да вра ти.

Члан 13.

(1) Пут ник ко ји је због за ка шње ња во за, не до ла ска во -
за или смет ње у са о бра ћа ју (пре кид пу то ва ња) спри је чен
да про ду жи пу то ва ње има пра во да зах ти је ва сље де ће:

а) да га пре во зник, са пр тља гом, пре ве зе до упут не ста -
ни це пр вим сље де ћим во зом или ако пр ви сље де ћи воз не
са о бра ћа пре ма ис тој упут ној ста ни ци, обез би је ди пре воз
на дру ги на чин, без на пла те ве ће пре во зни не,

б) да га пре во зник, без на кна де, пре ве зе са пр тља гом у
по ла зну ста ни цу пр вим сље де ћим во зом ко ји са о бра ћа пре -
ма по ла зној ста ни ци и да му вра ти пре во зни ну у пу ном
изно су и

в) да од у ста не од да љег пу то ва ња и од пре во зни ка зах -
ти је ва по врат пре во зни не за не ис ко ри шће ни дио пу та у пу -
ном из но су.

(2) Пре во зник је ду жан да, на за хтјев пут ни ка, про ду жи
ва жност во зној кар ти из чла на 6. став 1. овог за ко на, као и
да на ис тој по твр ди уки да ње или ка шње ње во за.

2. Од го вор ност пре во зни ка

Члан 14.

(1) Пре во зник од го ва ра за ште ту на ста лу због смр ти,
тје ле сне по вре де, пре тр пље не ду шев не бо ли или оште ће -
ња здра вља пут ни ка про у зро ко ва них не зго дом у то ку пре -
во за, од но сно док се пут ник на ла зио у во зу или док је ула -
зио у воз или из ла зио из во за, као и за ште ту на ста лу због
за ка шње ња во за или пре ки да пу то ва ња из чла на 13. овог
за ко на.

(2) Пре во зник од го ва ра и за ште ту ко ју пут ни ку про  -
узро ку је слу жбе но ли це ко је по на ло гу пре во зни ка ра ди на
из вр ше њу пре во за.

Члан 15.

Пре во зник се пот пу но или дје ли мич но осло ба ђа од го -
вор но сти из чла на 14. овог за ко на у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) ако је не зго да про у зро ко ва на окол но сти ма из ван пре -
во за, ко је пре во зник ни је мо гао да из бјег не и чи је по сље -
ди це ни је мо гао да спри је чи или от кло ни и

б) ако је не зго да на ста ла кри ви цом пут ни ка или рад њом
ко ја ни је у скла ду са уоби ча је ним по на ша њем пут ни ка.

Члан 16.

За ште ту ко ја на ста не због смр ти, оште ће ња здра вља
или по вре де пут ни ка пре во зник од го ва ра у скла ду са про -
пи си ма ко ји ре гу ли шу ову област.

Члан 17.

За ште ту ко ја на ста не због за ка шње ња во за или пре ки -
да пу то ва ња из чла на 13. овог за ко на, пре во зник од го ва ра
до из но са дво стру ке пре во зни не, осим ако до ка же да пре -
кид или ка шње ње ни су на сту пи ли ње го вом кри ви цом.

Члан 18.

(1) За хтјев за на кна ду ште те из чла на 16. овог за ко на
под но си се пре во зни ку у ро ку од го ди ну да на од да на са -
зна ња за ште ту.

(2) За хтјев за на кна ду ште те из чла на 17. овог за ко на
под но си се пре во зни ку у ро ку од 30 да на од да на кад је пу -
то ва ње за вр ше но, од но сно кад је тре ба ло би ти за вр ше но.

III - ПРЕ ВОЗ ПР ТЉА ГА

1. Уго вор о пре во зу пр тља га

Члан 19.

(1) Пре во зник је ду жан, на за хтјев пут ни ка, при ми ти на
пре воз пр тљаг и уз на кна ду пре ве сти га у исто ври је ме кад
и пут ни ка или уз ње гов при ста нак у дру го ври је ме и пре -
да ти га на кон за вр ше ног пре во за.

(2) За при мље ни пр тљаг из ста ва 1. овог чла на пут ни ку
се ис по ста вља пр тља жни ца.

(3) Пут ник мо же у про стор на ми је њен за пре воз пут ни -
ка уни је ти руч ни пр тљаг ко ји се смје шта на за то пред ви -
ђен про стор.

(4) За пр тљаг из ста ва 3. овог чла на не пла ћа се на кна -
да и не ис по ста вља пр тља жни ца из ста ва 2. овог чла на.

(5) Руч ни пр тљаг из ста ва 3. овог чла на пут ник сам чу -
ва, а ду жан је да на док на ди пре во зни ку ште ту на ста лу због
свој ства или ста ња пр тља га, осим ако су та свој ства или
ста ња би ла по зна та пре во зни ку.

Члан 20.

(1) Пре во зник од го ва ра за ште ту на ста лу због пот пу ног
или дје ли мич ног гу бит ка или оште ће ња пр тља га од мо -
мен та при је ма на пре воз до мо мен та из да ва ња, као и за ка -
шње ња у ис по ру ци.

(2) Пре во зник не сно си од го вор ност из ста ва 1. овог
чла на ако је гу би так, оште ће ње или за ка шње ње у ис по ру -
ци про у зро ко ва но кри ви цом пут ни ка, не до ста ци ма пр тља -
га или окол но сти ма ко је пре во зник ни је мо гао из бје ћи или
от кло ни ти.

(3) За гу би так или оште ће ње руч ног пр тља га из чла на
19. став 3. овог за ко на пре во зник не од го ва ра, осим ако је
ште та на ста ла усљед на мје ре или гру бе не па жње пре во -
зни ка или ли ца ко ја ра де по ње го вом овлашће њу.

(4) У слу ча ју смр ти и по вре де пут ни ка, пре во зник од -
го ва ра и за ште ту ко ја је на ста ла због пот пу ног или
дjелимичног гу бит ка или оште ће ња руч ног пр тља га.

2. Пре воз пут нич ких во зи ла

Члан 21.

(1) Пре во зник мо же, на за хтјев пут ни ка, а пре ма усло -
ви ма пред ви ђе ним у та ри фи из чла на 3. овог за ко на, при -
ми ти на пре воз пут нич ко во зи ло.

(2) Пре во зник утвр ђу је усло ве за при јем на пре воз пут -
нич ког во зи ла, от пра вља ње, уто вар и пре воз, об лик и са др -
жи ну пре во зне ис пра ве, ис то вар и из да ва ње во зи ла, као и
оба ве зе ње го вог вла сни ка.

Члан 22.

Пре во зник од го ва ра за ште ту на ста лу због гу бит ка,
пот пу ног или дје ли мич ног оште ће ња пут нич ких во зи ла из
чла на 21. овог за ко на, пред ме та смје ште них у во зи лу, под
усло вом да су на ве де ни у пре во зној ис пра ви, као и за ште -
ту на ста лу због за ка шње ња при ли ком уто ва ра или ис по ру -
ке во зи ла при мље ног на пре воз.

IV - ПРЕ ВОЗ СТВА РИ

1. Уго вор о пре во зу ства ри

Члан 23.

(1) Уго во ром о пре во зу ства ри пре во зник се оба ве зу је
да ства ри пре ве зе до упут не ста ни це и да је пре да при ма о -
цу, а по ши ља лац се оба ве зу је да пре во зни ку пла ти уго во -
ре ну на кна ду за пре воз (у да љем тек сту: пре во зни на).
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(2) Уго вор о пре во зу из ста ва 1. овог чла на се по твр ђу -
је то ва р ним ли стом, ко ји се ис по ста вља за сва ку по је ди -
нач ну по шиљ ку на обра сцу чи ји је са др жај про пи сан у чла -
ну 24. овог за ко на.

(3) То вар ни лист из ста ва 2. овог чла на се по пу ња ва у
нај ма ње пет при мје ра ка, пре ма упут ству на ње го вој по ле -
ђи ни, пот пи су ју га по ши ља лац и пре во зник, а пот пис се
мо же за ми је ни ти ста вља њем жи га или елек трон ским пот -
пи сом.

(4) Пре во зник је ду жан да на ду пли ка ту то вар ног ли ста
из ста ва 2. овог чла на по твр ди пре у зи ма ње ства ри и да ду -
пли кат вра ти по ши ља о цу.

(5) То вар ни лист из ста ва 2. овог чла на, као и ње гов ду -
пли кат мо гу се ис по ста ви ти у елек трон ској фор ми.

Члан 24.

(1) То вар ни лист из чла на 23. став 2. овог за ко на мо ра
да са др жи сље де ће по дат ке, и то:

а) мје сто и да тум ис по ста вља ња,

б) име и адре су по ши ља о ца,

в) на зив и адре су пре во зни ка ко ји је за кљу чио уго вор о
пре во зу,

г) име и адре су ли ца ко ме су ства ри ис по ру че не,

д) мје сто и да тум пре у зи ма ња ства ри,

ђ) мје сто из да ва ња ства ри,

е) име и адре су при ма о ца,

ж) на зна че ње вр сте ства ри и па ко ва ња, а код опаснe
робe про пи са но на зна че ње у скла ду са RID-om,

з) број и ко ли чи ну, по себ не озна ке и бро је ве по треб не
за иден ти фи ка ци ју ден ча них по ши ља ка,

и) број ко ла код пре во за кол ских по ши ља ка,

ј) број же ље знич ког во зи ла ко је се пре во зи на соп стве -
ним точ ко ви ма, ако се пре да је на пре воз као ствар,

к) вр сту, број и дру га оби љеж ја по треб на за иден ти фи -
ка ци ју код ин тер мо дал них тран спорт них је ди ни ца,

л) бру то ма су ства ри или по дат ке о ко ли чи ни ства ри
из ра же не у дру гим мјер ним је ди ни ца ма,

љ) ис пра ве ко је зах ти је ва ју ца рин ски или дру ги управ -
ни ор га ни, ко је су при ло же не уз то вар ни лист или су ста -
вље не на рас по ла га ње пре во зни ку у од ре ђе ном слу жбе ном
мје сту или мје сту ко је је уго во ре но и

м) тро шко ве у ве зи са пре во зом (пре во зни на, на кна де
за спо ред не услу ге, ца рин ске да жби не и оста ли тро шко ви
ко ји на ста ну од за кљу че ња уго во ра до из да ва ња), ако тро -
шко ве пла ћа при ма лац или не ко дру го упут ство пре ма ко -
јем тро шко ве пла ћа при ма лац.

(2) По ред са др жа ја из ста ва 1. овог чла на, то вар ни лист
у од ре ђе ним слу ча је ви ма мо же да са др жи и сље де ће по дат -
ке о:

а) пре во зни ку ко ји ће ис по ру чи ти ствар, ка да у пре во зу
уче ству је ви ше уза стоп них пре во зни ка, ако је уз ње го ву са -
гла сност упи сан у то вар ном ли сту,

б) тро шко ви ма ко је пре у зи ма по ши ља лац,

в) из но су ко ји се тре ба на пла ти ти по у зе ћем код пре да -
је ства ри,

г) по дат ке о ври јед но сти ства ри и тро шко ви ма за обе -
збје ђе ње уред не пре да је,

д) уго во ре ном ро ку ис по ру ке,

ђ) уго во ре ном пре во зном пу ту,

е) о бро ју и опи су плом би ко је је по ши ља лац ста вио на
ко ла и

ж) дру ге по дат ке за ко је пре во зник и по ши ља лац сма -
тра ју да су нео п ход ни.

Члан 25.

По ши ља лац од го ва ра за ште ту и тро шко ве ко је на ста -
ну:

а) због не ис прав них, не тач них, не пот пу них или на дру -
го мје сто уни је тих по да та ка у то вар ном ли сту и

б) ако је про пу стио да упи ше на во де ко је про пи су је
RID.

Члан 26.

(1) Пре во зне тро шко ве (пре во зни на, до да так на пре во -
зни ну, на кна де за спо ред не услу ге и дру го) ко ји на ста ну од
за кљу че ња уго во ра па до пре да је ства ри пла ћа по ши ља лац.

(2) Ако на осно ву уго во ра из ме ђу по ши ља о ца и пре во -
зни ка тро шко ве из ста ва 1. овог чла на пла ћа при ма лац, а
при ма лац не по диг не то вар ни лист из чла на 23. став 2. овог
за ко на, ни ти се по зи ва на сво ја пра ва у скла ду са чла ном
33. овог за ко на и не из ми је ни уго вор о пре во зу у скла ду са
чла ном 34. овог за ко на, по ши ља лац оста је од го во ран за
пла ћа ње тро шко ва.

2. Про вје ра ва ње и утвр ђи ва ње ма се и са др жи не 
по шиљ ке

Члан 27.

(1) При ли ком при је ма ства ри на пре воз, пре во зник про -
вје ра ва да ли су по да ци о по шиљ ци упи са ни у то вар ном
ли сту из чла на 23. став 2. овог за ко на тач ни и да ли су
испу ње ни по себ ни усло ви за пре воз те ства ри.

(2) Ма су и са др жи ну по шиљ ке пре во зник мо же про вје -
ри ти у сва кој ус пут ној ста ни ци ако то зах ти је ва ју по тре бе
са о бра ћа ја, ца рин ски или дру ги про пи си.

Члан 28.

(1) Ако је по шиљ ку уто ва рио по ши ља лац, на во ди у то -
вар ном ли сту ко ји се од но се на ма су и број ко ма да слу же
као до каз пре ма пре во зни ку са мо кад је пре во зник утвр дио
ма су и број ко ма да и то по твр дио у то ва р ном ли сту.

(2) Ако се утвр ди да ма њак у ма си или бро ју ко ма да по -
шиљ ке из ста ва 1. овог чла на не од го ва ра на во ди ма из то -
вар ног ли ста, та кви на во ди не мо гу да слу же као до каз
про тив пре во зни ка, на ро чи то ако су ко ла пре да та при ма  -
оцу са ис прав ним ори ги нал ним плом ба ма.

Члан 29.

(1) Утвр ђе ну ма су и број ко ма да ства ри из чла на 28.
став 1. овог за ко на, ко је је уто ва рио по ши ља лац и за ко ју
пла ћа пре во зни ну, по ши ља лац је оба ве зан упи са ти у то вар -
ни лист и овје ри ти га.

(2) За не тач но име но ва ње ства ри ко је ути чу на пре во -
зни ну, као и за раз ли ку у ма си пре ко 2%, пре во зник има
пра во да, по ред на пла ће не пре во зни не, на пла ти и дво стру -
ки из нос раз ли ке у пре во зни ни.

Члан 30.

(1) По ши ља лац од го ва ра за све по сље ди це не пра вил -
ног уто ва ра ко ји је он из вр шио и ду жан је да на док на ди
ште ту ко ју пре во зник усљед то га пре тр пи.

(2) По ши ља лац од го ва ра пре во зни ку за гу би так или
ште ту, ко ји на ста ну због не до ста та ка или гре ша ка у па ко -
ва њу ства ри, осим ако су не до ста ци би ли очи глед ни или
по зна ти пре во зни ку у мо мен ту пре у зи ма ња ства ри, а он
ни је ста вио при мјед бу у ве зи са тим.

3. Оба вља ње ад ми ни стра тив них рад њи

Члан 31.

(1) По ши ља лац је ду жан да уз то вар ни лист при ло жи
ис пра ве по треб не за оба вља ње ад ми ни стра тив них рад њи,
ко је зах ти је ва ју ца рин ски и дру ги управ ни ор га ни у то ку
пре во за и при је пре да је ства ри, као и да ове ис пра ве ста ви
на рас по ла га ње пре во зни ку и пру жи му све по треб не ин -
фор ма ци је.

(2) Пре во зник ни је ду жан да ис пи ту је да ли су под не -
се не ис пра ве из ста ва 1. овог чла на тач не и до вољ не.

Члан 32.

(1) По ши ља лац од го ва ра за ште ту на ста лу усљед не до -
стат ка, не тач но сти, од но сно не ис прав но сти ис пра ва из
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чла на 31. овог за ко на, осим у слу ча ју ако је ште та про у зро -
ко ва на кри ви цом пре во зни ка.

(2) Пре во зник од го ва ра за ште ту на ста лу због гу бит ка
или не пра вил не упо тре бе ис пра ва из чла на 31. овог за ко на
при ло же них уз то вар ни лист, осим ако до ка же да ни је крив
за ште ту.

4. Из мје на уго во ра о пре во зу

Члан 33.

(1) По ши ља лац мо же на кнад но ми је ња ти уго вор о пре -
во зу из чла на 23. став 1. овог за ко на, при том зах ти је ва ју -
ћи од пре во зни ка сље де ће:

а) да ствар да ље не пре во зи,

б) да од ло жи пре да ју ства ри,

в) да ствар пре да не ком дру гом ли цу, а не при ма о цу на -
ве де ном у то вар ном ли сту и

г) да ствар пре да у не ком дру гом мје сту, а не у мје сту
на ве де ном у то вар ном ли сту.

(2) Пра во по ши ља о ца да ми је ња уго вор о пре во зу из
чла на 23. став 1. овог за ко на, иако по сје ду је ду пли кат то -
вар ног ли ста, га си се у слу ча ју ка да је при ма лац:

а) пре у зео то вар ни лист и

б) пре у зео ствар.

(3) При ма лац мо же ми је ња ти уго вор о пре во зу из чла -
на 23. став 1. овог за ко на ако је:

а) по ши ља лац у то вар ном ли сту на зна чио да при ма лац
има пра во рас по ла га ња са ства ри, у то ку пре во за и

б) по ши ља лац пре дао при ма о цу при мје рак то вар ног
ли ста.

(4) За хтјев за из мје ну уго во ра о пре во зу из ста ва 1. овог
чла на и по твр да о при је му за хтје ва пре да ју се на обра сцу
ко ји про пи су је пре во зник.

Члан 34.

(1) Ако при ли ком пре во за ства ри на сту пе смет ње, пре -
во зник од лу чу је да ли ће ствар пре ве сти да ље уз из мје ну
пре во зног пу та или ће за тра жи ти упут ства од има о ца пра -
ва.

(2) Ако пре во зник у ра зум ном ро ку не до би је упут ства
из ста ва 1. овог чла на, пред у зи ма мје ре за ко је сма тра да су
нај по вољ ни је за има о ца пра ва.

Члан 35.

У слу ча ју на сту па ња смет њи из чла на 34. овог за ко на,
пре во зник ће без од ла га ња пи са ним пу тем оба ви је сти ти
по ши ља о ца и за тра жи ти упут ства, осим ако је по ши ља лац
у то вар ном ли сту зах ти је вао да му се ствар вра ти, ако на -
сту пе смет ње при пре да ји.

Члан 36.

Пре во зник има пра во на на док на ду тро шко ва ко је је
имао због тра же ња упут ста ва и из вр ше ња упут ста ва из чл.
33. и 34. овог за ко на.

5. Рок ис по ру ке

Члан 37.

(1) Пре во зник је ду жан да пре ве зе ствар у уго во ре ном
ро ку (у да љем тек сту: рок ис по ру ке).

(2) Ако рок ис по ру ке из ста ва 1. овог чла на ни је уго во -
рен, пре во зник је ду жан да пре воз из вр ши за ври је ме ко је
је, с об зи ром на ду жи ну пу та и вр сту пре во за, уоби ча је но
за пре воз од ре ђе не ства ри.

(3) Рок ис по ру ке из ста ва 1. овог чла на не те че за врије -
ме за др жа ва ња по шиљ ке, ко је је на ста ло усљед:

а) про вје ра ва ња са др жи не и ма се по шиљ ке из ста ва 27.
став 2. овог за ко на, ако је тим про вје ра ва њем утвр ђе на не -
тач ност на во да у то вар ном ли сту,

б) оба вља ња рад њи ца рин ских или дру гих над ле жних
ор га на из чла на 31. овог за ко на,

в) из мје не уго во ра о пре во зу из чла на 33. овог за ко на,
из вр ше не на за хтјев по ши ља о ца,

г) по себ них рад њи у ве зи с по шиљ ком и

д) дру гих узро ка ко ји оне мо гу ћа ва ју по че так или на -
ста вља ње пре во за, ако за то не ма кри ви це пре во зни ка.

(4) Пре во зник се мо же по зи ва ти на про ду же ње ро ка
испо ру ке из ста ва 1. овог чла на, због узро ка на ве де них у
ста ву 3. овог чла на, са мо ако је узрок и тра ја ње за др жа ва ња
по шиљ ке упи са но у то вар ни лист из ста ва 24. овог за ко на.

Члан 38.

(1) Ако уго во ром из чла на 23. став 1. овог за ко на ни је
друк чи је од ре ђе но, пре во зник је ду жан да оба ви је сти при -
ма о ца о при спије ћу по шиљ ке, с тим што има пра во на
накна ду тро шко ва.

(2) Пре во зник је ду жан да, без од ла га ња, оба ви је сти
при ма о ца, чим по шиљ ку при пре ми за пре да ју, као и да на -
зна чи рок, у ко ме при ма лац мо ра пре у зе ти по шиљ ку.

Члан 39.

Пре во зник је ду жан да у мје сту на ве де ном у то вар ном
ли сту, пре да при ма о цу то вар ни лист и ствар, на кон што
при ма лац по твр ди при јем и пла ти по тра жи ва ња из уго во ра
о пре во зу из чла на 23. став 1. овог за ко на.

6. Од го вор ност пре во зни ка

Члан 40.

(1) Пре во зник од го ва ра за ште ту на ста лу због пот пу ног
или дје ли мич ног гу бит ка или оште ће ња ства ри од пре у зи -
ма ња ства ри на пре воз до пре да је, као и за ште ту на ста лу
због пре ко ра че ња ро ка ис по ру ке.

(2) Пре во зник ни је од го во ран за ште ту из ста ва 1. овог
чла на ако је гу би так, оште ће ње или пре ко ра че ње ро ка
испо ру ке про у зро ко ва но кри ви цом по ши ља о ца или при ма -
о ца, не до стат ком ства ри (ква ре ње, ка ли ра ње и дру го) или
окол но сти ма ко је пре во зник ни је мо гао да из бјег не ни ти да
от кло ни њи хо ве по сље ди це.

Члан 41.

Пре во зник се осло ба ђа од го вор но сти из чла на 40. овог
за ко на ка да је гу би так или оште ће ње на ста ло усљед сље де -
ћих окол но сти:

а) пре во за ко ји се вр ши у отво ре ним ко ли ма у скла ду са
ва же ћим про пи си ма ко ји ре гу ли шу ову област или уго во -
ром из чла на 23. став 1. овог за ко на и ако је та кав пре воз
на ве ден у то вар ном ли сту из чла на 23. став 2. овог за ко на,

б) не па ко ва ња или не до вољ ног па ко ва ња ства ри,

в) уто ва ра ства ри ко ји вр ши по ши ља лац или ис то ва ра
ко ји вр ши при ма лац,

г) свој ства ства ри због ко јег је она из ло же на пот пу ном
или дје ли мич ном гу бит ку или оште ће њу, на ро чи то усљед
ло мљи во сти, рђа ња, ква ре ња, су ше ња или ра си па ња,

д) не ис прав ног, не тач ног или не пот пу ног озна ча ва ња
ства ри,

ђ) пре во за жи вих жи во ти ња и

е) пре во за ко ји се, на осно ву за кљу че них уго во ра из ме -
ђу по ши ља о ца и пре во зни ка на ве де них у то вар ном ли сту,
мо ра из вр ши ти уз прат њу, ако гу би так и оште ће ње на ста -
ну због про пу шта ња пра ти о ца да от кло ни опа сност у ве зи
са пре во зом.

Члан 42.

(1) Ако се вр ши пре воз ства ри ко ја због сво је при ро де
ре дов но тр пи гу би так у ма си, пре во зник од го ва ра са мо за
онај дио гу бит ка ко ји је на стао по сли је утвр ђе ног слу жбе -
ног ва га ња од стра не пре во зни ка, без об зи ра на ду жи ну
пре ђе ног пу та.

(2) Пре во зник се не мо же по зи ва ти на огра ни че ње од -
го вор но сти из ста ва 1. овог чла на ако се до ка же да гу би так
ни је на стао због узро ка ко ји оправ да ва ју до зво ље ни гу би -
так у ма си.
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(3) У слу ча ју ка да се ви ше ко ма да ства ри пре во зи са
јед ним то вар ним ли стом, гу би так у ма си се ра чу на за сва -
ки ко мад, ако је ње го ва ма са при пре да ји по себ но на зна че -
на у то вар ном ли сту или се мо же утвр ди ти на не ки дру ги
на чин.

(4) У слу ча ју пот пу ног гу бит ка ства ри при утвр ђи ва њу
ви си не од ште те не вр ши се од би так на име гу бит ка у ма си
при пре во зу.

Члан 43.

(1) Ако пре во зник утвр ди или прет по ста ви да по сто ји
дје ли ми чан гу би так или оште ће ње ства ри из чла на 40. овог
за ко на или ако има лац пра ва то твр ди, пре во зник је ду жан
да од мах и (ако је то мо гу ће) у при су ству има о ца пра ва са -
ста ви за пи сник ко јим се утвр ђу је, пре ма вр сти ште те, ста -
ње ства ри, ма са и (ако је из окол но сти слу ча ја то мо гу ће)
ви си на ште те, узрок и ври је ме ка да се до го ди ла.

(2) Ако има лац пра ва не при хва та чи ње ни це уне се не у
за пи сник из ста ва 1. овог чла на, он мо же зах ти је ва ти да
ста ње и ма су ства ри, као и узрок и ви си ну ште те утвр ди
вје штак ко јег од ре де стра не у уго во ру о пре во зу или на дле -
жни суд.

Члан 44.

(1) Ако је пре во зник оба ве зан да на док на ди ште ту за
пот пун или дје ли ми чан гу би так или оште ће ње из чла на 40.
овог за ко на, ври јед ност ства ри се утвр ђу је по тр жи шној
ци је ни, а ако је ци је на ства ри уго во ре на - по уго во ре ној
ције ни.

(2) У слу ча ју оште ће ња ства ри, пре во зник је ду жан да
пла ти са мо из нос за ко ји је ума ње на ври јед ност ства ри.

(3) Ако је усљед оште ће ња ци је ла по шиљ ка, од но сно
са мо је дан дио по шиљ ке из гу био ври јед ност, на кна да ште -
те не мо же пре ла зи ти из нос ко ји би се пла тио у слу ча ју гу -
бит ка ци је ле по шиљ ке, од но сно оног ди је ла ко ји је из гу био
ври јед ност.

(4) По ред на кна де ште те из ста ва 1. овог чла на, пре во -
зник је ду жан да на док на ди пре во зни ну и све дру ге тро -
шко ве на ста ле у ве зи с пре во зом ства ри.

Члан 45.

(1) Ако има лац пра ва до ка же да је због пре ко ра че ња
ро ка ис по ру ке из чла на 37. став 1. овог за ко на пре тр пио
ште ту, укљу чу ју ћи и оште ће ње, пре во зник је ду жан да пла -
ти до ка за ну ште ту, али нај ви ше до из но са че тво ро стру ке
пре во зни не.

(2) У слу ча ју пот пу ног гу бит ка ства ри, не мо же се зах -
ти је ва ти на кна да ште те због пре ко ра че ња ро ка ис по ру ке.

(3) У слу ча ју дје ли мич ног гу бит ка ства ри, на кна да
ште те про пи са на у ста ву 1. овог чла на не мо же би ти ве ћа
од из но са тро стру ке пре во зни не за дио по шиљ ке ко ји ни је
из гу бљен.

(4) У слу ча ју пот пу ног гу бит ка ства ри или у слу ча ју гу -
бит ка по је ди них ко ма да, при утвр ђи ва њу ви си не на кна де
ште те не вр ши се од би так на име гу бит ка у ма си при пре -
во зу.

Члан 46.

(1) За хтјев за на кна ду ште те у слу ча ју пот пу ног или
дје ли мич ног гу бит ка или оште ће ња из чла на 40. овог за ко -
на под но си се пре во зни ку нај ка сни је у ро ку од 60 да на од
да на са зна ња за ште ту.

(2) За хтјев за на кна ду ште те у слу ча ју пре ко ра че ња ро -
ка ис по ру ке из чла на 37. став 1. овог за ко на под но си се
пре во зни ку нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на пре да је
ства ри.

Члан 47.

(1) Ако пре воз вр ши ви ше уза стоп них пре во зни ка, сва -
ки на ред ни пре во зник са мим чи ном пре у зи ма ња ства ри са
то вар ним ли стом по ста је стра на у уго во ру о пре во зу и у
скла ду са усло ви ма из то вар ног ли ста или уго во ра о пре во -
зу, пре у зи ма оба ве зе ко је из то га про из ла зе.

(2) Код пре во за из ста ва 1. овог чла на пре во зни ци од го -
ва ра ју со ли дар но.

Члан 48.

Ка да пре во зник по вје ри пре воз, пот пу но или дје ли мич -
но, из вр шном пре во зни ку, би ло да је на осно ву уго во ра о
пре во зу за то овлашћен или не, пре во зник је од го во ран за
уку пан пре воз.

Члан 49.

(1) Ако ствар ни је пре да та при ма о цу или при пре мље на
за пре да ју у ро ку од 30 да на на кон ис те ка ро ка из чла на 37.
став 1. овог за ко на, има лац пра ва мо же сма тра ти да је
ствар из гу бље на.

(2) Има лац пра ва мо же, при ма ју ћи од ште ту за из гу бље -
ну ствар, пи са ним пу тем зах ти је ва ти да бу де од мах оба  -
вије штен, ако се ствар про на ђе у ро ку од го ди ну да на по
ис пла ти од ште те.

(3) У ро ку од 30 да на од да на при је ма оба вје ште ња из
ста ва 2. овог чла на, има лац пра ва мо же зах ти је ва ти да му
се ствар пре да у би ло ко јој ста ни ци, уз пла ћа ње пре во зни -
не, од от прав не ста ни це до ста ни це у ко јој се зах ти је ва
пре да ја.

(4) Ако пре у зме про на ђе ну ствар, има лац пра ва је ду -
жан да при мље ну на кна ду ште те вра ти по од бит ку тро шко -
ва, ко ји су би ли об у хва ће ни том на кна дом, али за др жа ва
пра во на од ште ту због пре ко ра че ња ро ка ис по ру ке.

(5) Ако има лац пра ва ни је по ста вио за хтјев из ста ва 3.
овог чла на, пре во зник мо же сло бод но да рас по ла же са
ства ри.

V - ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА

Члан 50.

(1) По тра жи ва ња из уго во ра о пре во зу из члана 5. и
члана 23. став 1. овог за ко на има лац пра ва мо же оства ри ти
под но ше њем пи са ног за хтје ва пре во зни ку или под но ше -
њем ту жбе, ако пре во зи лац не ис пла ти тра же ну на кна ду
ште те у ро ку од 30 да на од да на под но ше ња за хтје ва.

(2) То вар ни лист, ду пли кат то вар ног ли ста и оста ле
испра ве ко је је по треб но при ло жи ти за хтје ву из ста ва 1.
овог чла на мо ра ју би ти у ори ги на лу.

Члан 51.

Пра во на оства ри ва ње по тра жи ва ња из чла на 50. став
1. овог за ко на при па да:

а) пут ни ку, ако се ра ди о пре во зу пут ни ка и пр тља га,

б) по ши ља о цу док има пра во да рас по ла же ства ри ма и
ако је у пи та њу по тра жи ва ње из осно ва по у зе ћа и

в) при ма о цу, од мо мен та при је ма то вар ног ли ста.

Члан 52.

(1) Пра во пре ма пре во зни ку, ко је про ис ти че из уго во ра
о пре во зу из чла на 23. став 1. овог за ко на, пре ста је кад
има лац пра ва пре у зме пр тљаг или ства ри.

(2) Пра во из ста ва 1. овог чла на не пре ста је у сље де ћим
слу ча је ви ма:

а) ако има лац пра ва до ка же да је ште та пр тља гу или
ства ри про у зро ко ва на на мјер но или не па жњом пре во зни -
ка,

б) дје ли мич ног гу бит ка или оште ће ња пр тља га или
ства ри и

в) ако при ли ком при је ма има лац пра ва ни је мо гао опа -
зи ти оште ће ња или дје ли ми чан гу би так пр тља га или ства -
ри, а за хтјев за утвр ђи ва ње оште ће ња, од но сно дје ли мич -
ног гу бит ка под нио је од мах по от кри ва њу ште те, и то нај -
ка сни је:

1) у ро ку од три да на од да на при је ма пр тља га,

2) у ро ку од се дам да на од да на при је ма ства ри,

3) ако до ка же да се ште та до го ди ла из ме ђу при је ма на
пре воз и пре да је пр тља га или ства ри.
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VI - НАД ЗОР И КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 53.

(1) Над зор над спро во ђе њем овог за ко на вр ши Ми ни -
стар ство са о бра ћа ја и ве за.

(2) Ин спек циј ски над зор над из вр ша ва њем овог за ко на
вр ши Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве у окви -
ру сво јих над ле жно сти.

Члан 54.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 15.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај пре во зник, у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) ако се при ли ком пре во за ли ца и ства ри не при др жа -
ва од ре да ба про пи са них та ри фом (члан 4. став 1.),

б) ако јав но не об ја ви та ри фу (члан 4. став 2.),

в) ако по сту пи су прот но од ред ба ма чла на 6. ст. 1. и 2.
овог за ко на,

г) ако из вод из ре да во жње не ис так не на вид ном мје -
сту (члан 7.),

д) ако ли ци ма са ин ва ли ди те том не обез би је ди усло ве
за лак ше ко ри шће ње услу га пре во за (члан 9. став 3.),

ђ) ако по сту пи су прот но од ред ба ма чла на 11. став 2,

е) ако не из вр ши овје ру пре ки да пу то ва ња на во зној
кар ти и ако усљед пре ки да пу то ва ња не вра ти сра змје ран
дио не ис ко ри шће не пре во зни не (члан 12. ст. 2. и 3.),

ж) ако не по сту пи у скла ду са од ред ба ма чла на 13. овог
за ко на и

з) ако не про пи ше обра зац за хтје ва за из мје ну уго во ра
о пре во зу (члан 33. став 3.).

(2) За пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у пре во зни ку нов ча ном ка зном од 500 КМ до
1.500 КМ.

(3) Нов ча ном ка зном од 50 КМ ка зни ће се за пре кр шај
пут ник за те чен без во зне кар те (члан 8.).

VII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 55.

Од ред бе овог за ко на не ће се при ме њи ва ти на од но се из
уго во ра о пре во зу пут ни ка и ства ри у же ље знич ком са о -
бра ћа ју за кљу че не до да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 56.

На од но се ко ји про ис ти чу из уго во ра о пре во зу пут ни -
ка и ства ри у же ље знич ком са о бра ћа ју, а ко ји ни су ре гу ли -
са ни овим за ко ном, при мје њи ва ће се од ред бе За ко на о
обли га ци о ним од но си ма.

Члан 57.

Сту па њем на сна гу овог за ко на на те ри то ри ји Ре пу бли -
ке Срп ске пре ста је при мје на За ко на о уго во ри ма о пре во зу
у же ле знич ком са о бра ћа ју (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр.
2/74 и 17/90).

Члан 58.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-659/10 Предсједник
12. маја 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О СТИ ЦА ЊУ СТА ТУ СА 
СА МО СТАЛ НИХ УМЈЕТ НИ КА

Про гла ша вам За кон о сти ца њу ста ту са са мо стал них
умјет ни ка, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске

усво ји ла на Три де сет сед мој сјед ни ци, одр жа ној 11., 12. и
13. ма ја 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 21. ма ја 2010.
године потврди ло да усво је ним За ко ном о сти ца њу ста ту са
са мо стал них умјет ни ка ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни
ин те рес кон сти ту тив них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-528/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О СТИ ЦА ЊУ СТА ТУ СА СА МО СТАЛ НИХ УМЈЕТ НИ КА

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се усло ви и на чин сти ца ња ста -
ту са са мо стал них умјет ни ка, с ци љем под сти ца ња њи хо вог
умјет нич ког ства ра ла штва, а чи ји рад и дје ло ва ње пред ста -
вља из у зе тан до при нос раз во ју умјет но сти у Ре пу бли ци
Срп ској (у да љем тек сту: Ре пу бли ка).

Члан 2.

Гра ма тич ки из ра зи упо три је бље ни у овом за ко ну за
озна ча ва ње жен ског или му шког по ла под ра зу ми је ва ју оба
по ла.

Члан 3.

(1) Са мо стал ни умјет ник је фи зич ко ли це ко је са мо -
стал но, у ви ду је ди ног за ни ма ња, оба вља умјет нич ку дје -
лат ност и ко је је на осно ву од ре да ба овог за ко на сте кло
ста тус са мо стал ног умјет ни ка.

(2) Са мо стал ни умјет ник мо ра ис пу ни ти оп ште и по -
себ не усло ве, пре ци зи ра не за сва ку умјет нич ку област, за
сти ца ње ста ту са са мо стал ног умјет ни ка.

Члан 4.

Ста тус са мо стал ног умјет ни ка мо же се сте ћи у сље де -
ћим умјет нич ким обла сти ма:

а) ки не ма то гра фи ји,

б) књи жев но сти,

в) по зо ри шту,

г) му зи ци,

д) ли ков ној умјет но сти,

ђ) при ми је ње ној умјет но сти и ди зај ну и

е) умјет нич кој фо то гра фи ји.

Члан 5.

(1) Ми ни стар про свје те и кул ту ре (у да љем тек сту: ми -
ни стар) рас пи су је јав ни кoнкурс за сти ца ње ста ту са са мо -
стал ног умјет ни ка (у да љем тек сту: кон курс), са утвр ђе ним
оп штим и по себ ним усло ви ма за сва ку умјет нич ку област.

(2) Кон курс из ста ва 1. овог чла на рас пи су је се сва ке
три го ди не.

Члан 6.

(1) Оп шти усло ви за сти ца ње ста ту са са мо стал ног
умјет ни ка су да:

а) је др жа вља нин Ре пу бли ке и Бо сне и Хер це го ви не,

б) има пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке,

в) ни је у рад ном од но су и

г) му је умјет нич ко ства ра ла штво и дје ло ва ње је ди но
за ни ма ње.

(2) По себ ни усло ви за сти ца ње ста ту са са мо стал ног
умјет ни ка су да:

а) има за вр шен пр ви ци клус сту диј ског про гра ма или
екви ва лент од го ва ра ју ће струч не спре ме и

б) је оства рио зна чај не ре зул та те или на гра де на ме ђу -
на род ном ни воу у умјет нич кој обла сти ко јом се ба ви, али
не у ври је ме ре дов ног шко ло ва ња.

(3) Из у зе так од ста ва 2. тач ке а) овог чла на су са мо -
стал ни умјет ни ци ко ји не ма ју за вр шен пр ви ци клус сту диј -
ског про гра ма или екви ва лент од го ва ра ју ће ви со ко школ ске
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