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ОДГОВОРНОСТ БРОДАРА КОД ПРЕВОЗА СТВАРИ 

 

Бродар одговара за свако оштећење, мањак или губитак терета који прими на превоз од 

преузимања до предаје, као и за штету која је настала због закашњења у предаји-превозу. 

Бродар не одговара за оштећења, мањак или губитак терета или закашњење у испоруци 

терета , ако докаже да потичу из узрока који нису могли да се спријече нити отклоне. 

Бродар унутрашње пловидбе не одговара за штету ако је настала због: 

 смјештаја терета на палуби, ако је такав начин слагања био наведен у уговору,  

 слабог стања амбалаже,  

 укрцавања од стране крцатеља или искрцавања од стране примаоца,  

 природе робе и 

 превоза живих животиња. 

Бродар поморског брода не одговара за штету ако је настала због: 

 скривене мане брода или његове неспособности за пловидбу,  

 више силе (оморске незгоде, рата, немира...), 

 санитарних ограничења или других мјера од стране државних органа, 

 радњи или пропуста крцатеља, 

 спашавања или покушаја спашавања људи и имовине на мору,  

 природног својства робе и  

 неадекватног паковања робе. 

Наручилац одговара бродару за штету која је настала због непотпуних или нетачних 

података о количини, врсти и ознакама терета као и због укрцавања ствари чији је увоз, 

извоз или превоз забрањен или се кријумчаре, ако та својства бродару нису била нити су 

морала бити позната. 

ВОЗАРИНА 

Висина возарине одређује се уговором, а ако није уговорена, одређује се према просјечном 

возаринском ставу за ту врсту терета у вријеме укрцавања терета у луци укрцавања.   

Ако се укрца  више терета  него што је уговором предвиђено сразмјерно се повећава и 

возарина, а ако се укрца мање терета или се не укрца ништа, возарина се плаћа за цијелу 

уговорену количину терета. 

Ако се умјесто уговореног укрца други терет, чија је возарина већа од уговореног, плаћа се 

возарина за стварно укрцани терет. 
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За терет укцан без пристанка бродара и за терет неисправно или непотпуно означен, плаћа 

се возарина по највећем возаринком ставу. 

 

 

Напомена: Овај текст преписати у свеске. За све нејасноће и питања можете ми 

писати на е-mail за вријеме часа.  


