
ПРИРАЧНИК 
за превозници 
и возaчи
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Превозникот е должен врз основа на 
договорот за превоз да ја превезе стоката 
од местото на утовар до местото на 
испорака, без задоцнување и во состојба 
во која е примена за превоз. 
Губење, оштетување на стоката и 
задоцнување на испораката, претставува 
повреда на обврските кои превозникот 
ги презел со договорот за превоз и 
истите доведуваат до одговорност на 
превозникот- превозничка одговорност.
Превозничката одговорност е уредена:
• Во домашниот превоз во согласност 

со позитивните законски прописи во 
Република Македонија; и 

• Во меѓународниот превоз, со Конвен-
цијата за договорот за меѓународен 
патен превоз на стока позната како 
ЦМР Конвенција. 

Како превозник сте одговорен за следново¹:
• Потполна или делумна загуба на 

стоката;

• Потполно или делумно оштетување на 
стоката; и

• Задоцнување на испораката.
Временски сте одговорни од моментот 
на преземање на стоката до моментот  на 
испораката. НЕ сте одговорни за штетата 
којашто е настаната пред преземањето 
или по испораката на стоката. Во случај 
стоката да е натоварена од испраќачот, 
тоа би значело од моментот кога стоката 
е натоварена, па сé до моментот кога 
стоката е дадена на примачот да ја 
истовари.

1 Дополнително, Конвенција за ЦМР 
ја одредува Вашата одговорност во 
случај на лоша состојба на Вашето 
возило кое е употребено за транспортот, 
одговорност во случај на погрешно 
постапување или невнимание од 
лицето од кое е изнајмено возилото или 
негов соработник.

Почитувани превозници,  
почитувани возачи,
Пред Вас е прирачник во кој накратко 
се сублимирани сите основни 
информации во врска со превозот на 
стоки во патниот сообраќај. 

Основната намера и цел е да Ве 
запознаеме со одговорностите како 
превозник и превозот на стоки, кои се 
определени со закон и обврзувачки од 
моментот на преземање на стоката за 
превоз.

За време на превозот може да дојде 
до потешкотии поврзани со превозот 
со стоката или до непредвидени 
околности на кои не можете да влијаете. 
За таа цел, во продолжение се наведени 

неколку основни упатства како да 
постапите во секоја ситуација, сè со цел 
да ги исполните сите законски обврски 
околу превозот на стоки и одговорно 
да постапите кон нарачателот или 
примачот на стоката.
На самиот крај од овој прирачник, на-
кратко ќе појасниме за осигурувањето 
од одговорност на превозници за која 
осигурителната компанија Триглав ќе 
преземе обврска за надомест на штета, 
а која произлегува од Вашата превоз-
ничка одговорност.

Среќен пат.

тРИгЛАв  осИгУРУвАЊе, Ад

 вовед  одговоРНост НА ПРевозНИКот
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Бидете присутни кога се врши утоварот 
(при преземање на стоката) и при тоа 
проверете:
1. Точност на податоците во товарниот 

лист во однос на бројот на колети 
(палети, пакети-картони, бали и сл.), 
нивните ознаки и броеви; и 

2. Надворешната состојба на стоката и 
нејзината амбалажа; 

Доколку имате забелешки во врска со го-
ренаведеното (несовпаѓање на бројот на 
пакети, палети, лоша амбалажа, оштету-
вање на стоката и сл.) зАдоЛЖИтеЛНо 
наведете го истото во товарниот лист како 
забелешка. Доколку не го сторите тоа, ќе 
се смета дека премолчно СТЕ согласни 
дека стоката и амбалажата во која се на-
оѓа е во добра состојба, како и дека бројот 
на пакети и нивните ознаки и бројки одго-
вараат на податоците во товарниот лист. 
Лошата амбалажа можете дополнително 
да ја докажете со фотографии направени 
за време на преземањето на стоката при 
утовар.
3. Дали стоката е правилно утоварена во 

возилото.
Имате право од утоварувачите 
(испраќачот) да побарате правилно 
да ја утоварат стоката. Ако испраќачот 
неправилно ја утоварил или распоредил 
стоката, можете слободно да побарате 
да го исправи тоа, односно може да 
одбиете да го извршите превозот додека 
испраќачот не постапи правилно според 
Вашите упатства (забелешки). Ако и 
покрај забелешките ја преземете стоката 
за превоз, сите недостатоци морате да 
ги наведете во товарниот лист и заедно 
да го потпишете со испраќачот (со што 
се отстранува Вашата одговорност 

дека стоката е оштетена за време на 
превозот), во спротивно се применува 
претпоставка дека стоката е оштетена за 
време на превозот што подразбира вАША 
одговоРНост.
Кај утоварувањето и распоредувањето 
на стоката, испраќачот мора да се 
придржува до Вашите упатства за 
распоредување на стоката во возилото, 
земајќи ги предвид околностите кои би 
можеле да влијаат врз сигурноста на 
лицата, возилата и натоварената стока 
(сите правила за утовар на соодветното 
возило). Упатствата мора да се дадат при 
утоварот, а не подоцна. 
Кога е очигледно дека се работи за 
неправилно постапување на испраќачот 
кое подоцна би наштетило на стоката или 
на возилото, доЛЖНИ сте да го одбиете 
превозот на стоката. Ова е особено важно 
во случаи каде што постои опасност за 
другите учесници во сообраќајот.
Ако стоката не е правилно утоварена/
распоредена (по прописи), а испраќачот 
не сака да ги отстрани своите недостатоци, 
така што не постапува според Вашите 
инструкции (упатства) и не Ви дозволува 
да ги запишете недостатоците во 
товарниот лист, Ви препорачуваме да 
го ФотогРАФИРАте утоварувањето/
распоредувањето, и во случај на штета да 
обезбедите доказ со кој ќе се ослободите 
од одговорност.  

Бидете присутни при истовар на 
стоката од Вашето превозно средство, 
бидејќи не одговарате за штетата што ќе 
настане поради тоа (паѓање на палета, 
оштетување од виљушкар, влечење на 
стоката и сл.). Со предавањето на стоката 
одговорноста преминува од превозникот 
на примачот. Со предавање на стоката 
Вашата одговорност (одговорноста на 
превозникот) престанува. За ова не 
е потребно стоката да се истоварува, 
доволно е само на примачот да му 
овозможите непречен пристап до 

возилото (рампа за истовар) и да изразил 
желба за прием на стоката. Ризикот од 
оштетување на стоката во тој момент е 
веќе на страната на примачот.
Вашето присуство на истоварот ќе биде 
потребно за утврдување на причината и 
висината на штетата.  

 ПРезеМАЊе НА стоКАтА ПРедАвАЊе НА стоКАтА

Секогаш бидете присутни кога се врши 
утовар во Вашето возило и добро 
проверете ја точноста на изјавите во 
товарниот лист во однос на бројот на 
стоки, (палети,пакети-картони, бали и 
сл.), нивните ознаки и броеви.

Бидете присутни кога примачот го 
истоварува товарот од  превозното 
стредство бидејќи не одговарате за 
настанатата штета настаната при тој акт.
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Кога предавањето на стоката не е можно 
или кога околностите го оневозможуваат 
нејзиното предавање, Ваша должност 
е да ја чувате и со неа да постапувате 
како добар стопанственик/домаќин. 
Токму поради ова, побарајте упатства 
од испраќачот, односно од лицето кое 
е овластено да располага со стоката. Не 
бидете пасивни и неактивни. Морате 
да постапувате со внимание на добар 
превозник така што ќе ја заштитите стоката, 
односно преземете мерки во интерес 
на лицата овластени да располагаат со 
стоката. Притоа постапувајте согласно 
Законот за договори за превоз во патниот 
сообраќај и ЦМР Конвенцијата, кои го 
предвидуваат следново:

• Предавањето е извршено кога 
стоката е предадена во согласност со 
добиеното упатство;

• Ако не сте добиле упатство, имате 
право веднаш да ја истоварите стоката 
во име на лицето кое е овластено да 

располага со истата. Со тоа превозот 
е завршен. Стоката можете да ја 
истоварите и складирате само кога тоа 
е во интерес на овластеното лице, при 
што сте должни да изберете соодветен 
магацин на трошок на овластеното 
лице;

Стоката можете да ја продадете без да 
чекате упатство од овластено лице:
- ако се работи за лесно расиплива стока;
- ако тоа го оправдува состојбата на 

стоката;
- ако трошоците за складиштето се 

несразмерни со вредноста на стоката; и
- кога не сте добиле упатства, по истекот 

на разумен рок.

Во случај на настанување на штета пред 
предавање на стоката, како превозник  
сте должни веднаш да стапите во контакт 
со испраќачот и од него да побарате 
понатамошни упатства/инструкции. По 
потреба, совет можете да побарате од 
осигурителната компанија којашто може 
да Ви помогне со соодветна информација, 
но единствен совет во однос на стоката 
може да Ви даде испраќачот. Во секој 
случај, Ваша должност е да спречите 
понатамошно зголемување на штетата 
на стоката, односно да ги преземете сите 
мерки за намалување на штетата.
Доколку не добиете упатства од испраќачот, 
постапете како што е образложено на 
предходната страница (стр. 6).

Во случај на сообраќајна незгода, 
кражба, разбојништво или друг вид на 
противправно одземање или оштетување 
на стоката, потребно е да се извести 
полицијата и да се состави полициски 
записник. Полициски записник е 
документ кој мора да го приложите кога ќе 
ги остварувате правата од осигурувањето 
на превозничката одговорност.

Во случај на губење или видливо оште-
тување на стоката, превозникот и при-
мачот составуваат записник за настаната 
штета и го потврдуваат со потпишување 
на истиот. Ако записникот е напишан на 
странски јазик, немојте да го потпишувате 
доколку не го разбирате или не се согласу-
вате со содржината на истиот. Во записни-
кот наведете што сте утврдиле во врска со 
настанатата штета и под тоа потпишете се. 
Во случај на штета, потребно е во најкус 
можен рок да ја известите осигурителна-
та компанија. Во случај на потреба осигу-
рителната компанија ќе ангажира Хава-
риски комесар кој ќе изврши преглед и 
процена на штетата.

КогА ПРедАвАЊето НА стоКАтА Не е МоЖНо
НАстАНАтА ШтетА ПРед 
ПРедАвАЊе НА стоКАтА

УтвРдУвАЊе НА ШтетА ПРИ 
ПРедАвАЊе НА стоКАтА

Кога предавањето на стоката не 
е можно или кога околностите го 
оневозможуваат нејзиното предавање, 
Ваша должност е стоката да ја чувате 
и со истата да постапувате, како добар 
стопанственик/домаќин.

Во случај на сообраќајна незгода, 
кражба, разбојништво или друг вид 
на противправно одземање или 
оштетување на товарот, потребно е 
да се извести полицијата и состави 
полициски записник. 

Во случај на губење или штета која 
е видлива однадвор, превозникот 
и примачот ќе состават записник за 
настаната штета и ќе го потврдат со 
потпишување на истиот. 
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за штета настаната во домашниот 
транспорт не сте одговорни за губење, 
оштетување или задоцнување на стоката 
како последица на:
• Постапки или пропусти на испраќачот, 

примачот на стоката или трето лице 
(пр. испраќачот одговара за сите 
трошоци, губење или штета претрпена 
од превозникот, ако во товарниот лист 
навел несоодветни или неправилни 
податоци или ако на превозникот не му 
дал соодветни документи  потребни за  
Царински и други процедури);

• Карактеристики на стоката;
• Надворешни услови кои не било можно 

да се очекуваат, избегнат или спречат 
(виша сила).

за штета настаната во меѓународниот 
транспорт не сте одговорни за губење, 
оштетување или задоцнување на стоката 
како последица на:
• Погрешна постапка, немарност на 

барателот, како и инструкции дадени 
од страна на барателот кои не се 
последица на грешка или немарност на 
превозникот;

• Природни грешки кои стоката ги имала 
уште пред нејзиното преземање за 
превоз (пр. неправилна обработка на 
синтетички влакна од која може да 
дојде до пожар - ако се утврди дека 
синтетичките влакна не се запалуваат 
сами од себе по своја природа, туку се 
запалиле само оние влакна кои имаат 
грешка, тогаш морате да приложите 
докази со кој се ослободувате од 
одговорност);

• Околности кои не сте можеле да ги 
избегнете или последици кои не сте 
можеле да ги спречите (пр. ненајавен 
штрајк на царина, полиција и сл.).

Превозникот се ослободува од 
одговорност доколку губењето, односно

оштетувањето на стоката настанало 
поради посебна опасност која е во врска 
со една или повеќе од следните околности 
(Конвенција ЦМР): 
• Употреба на отворени непокриени 

возила, ако употребата на такви возила 
е изрично договорена и назначена во 
товарниот лист;

• Стоката не е во амбалажа или се наоѓа 
во несоодветна амбалажа, стока 
којашто по својата природа се расипува 
или оштетува;

• Ракување, натовар, редење или истовар 
на стоката извршено од испраќачот, 
примачот или друго лице кое постапило 
во име на испраќачот или примачот;

• Стока која по својата природа е 
изложена на потполна или делумна 
загуба или оштетување, особено поради 
кршење, оксидирање (`рѓосување), 
гниење, сушење, пуштање, нормално 
растурање или поради дејство на 
инсекти (одредени видови на стока 
поради своите карактеристики се повеќе 
изложени на наброените ризици). Се 
работи за типични својства стоки на пр. 
кршење на одредени стакла, зеленчук 
од топли краеви поради осетливост на 
мраз (карактеристики кои во време на 
нормален превоз се повеќе изложени 
на оштетување и со самото тоа 
претставуваат посебна опасност);

• Ознаките, кодовите или броевите на 
стоката (колетите) се недоволни или 
непотполни;

• Превоз на животни (ако сте презеле 
се што сте биле должни во дадените 
околности и ако сте постапиле во 
согласност со посебните упатства кои Ви 
биле дадени истиот ден).

Осигурувањето на превозничка одговор-
ност во европските држави (со исклучок на 
Германија)  не е задолжително, но истото е 
препорачливо бидејќи во случај на штета 
на стоката која е настаната по одговорност 
на  превозникот, обврската за надомест 
на штета преминува  на осигурителната 
компанија, додека пак, превозникот фи-
нансиски е оптоварен само со трошокот за 
премија.
Осигурителните компании осигуруваат 
превозничка одговорност под различни 
услови за осигурување. Неретко, се 
среќаваме со заблуда каде осигурувањето на 
стоката и осигурувањето на превозничката 
одговорност се поистоветуваат. Со 
потпишување  на договор за осигурување 
од  превозничка одговорност, превозникот 
не ја осигурал  стоката во возилото, туку 
сопствената одговорност. Нарачателите 
на превозот, односно сопствениците 
на стоката се должни самостојно да ја 
осигураат стоката, бидејќи  превозничката 
одговорност утврдена со закон е ограничена 
и не ги осигурува имотните интереси на 
сопственикот на стоката.
осИгУРУвАЊе НА ПРевозНИЧКА 
одговоРНост во осИгУРИтеЛНАтА 
КоМПАНИЈА тРИгЛАв осИгУРУвАЊе
• Осигурителната компанија ТРИГЛАВ 

осигурува превозничка одговорност 

за докажан целосен или делумен 
губиток, оштетување или уништување 
на стоката, како и задоцнување на 
стоката во согласност со позитивните 
законски прописи.

• Покрај  законските ограничувања, 
обврската на осигурителната 
компанија за надомест на штета е 
определена и со одредени услови 
на осигурување (кои можат да бидат 
вклучени во осигурувањето со 
доплата и/или со посебни услови) 
и со исклучување од покритието на 
осигурување.

• Договорот за осигурување се склучува 
за одредено влечно возило-влекач 
и сите евентуални приколки кои 
превозникот ги спојува на тоа возило.

• На висината на премијата влијаат:
- избраното покритие на осигурување;
- област на покритие на осигурувањето 

(домашен транспорт низ Македонија, 
меѓународен транспорт, меѓунаро-
ден транспорт во и надвор од неко-
гашниот Советски Сојуз, каботажа2 во 
државите на Европска Унија;

- максимален лимит на покритие 
по поединечен штетен настан и 
превозно средство;

- носивост на превозните средства.

КогА Не сте одговоРНИ 
зА НАстАНАтАтА ШтетА осИгУРУвАЊе НА ПРевозНИЧКИ одговоРНостИ

За настанатата штета не одговарате 
ако губитокот или задоцнувањето е 
последица на природата на стоката 
којашто се превезува.



10 11ПРевозНИЧКА
одговоРНост

ПРевозНИЧКА
одговоРНост

Осигурување на превозничка одговорност

1. Превозникот на стоката одговара по закон, 
кој одредува за што, во кој степен и на кого 
превозникот одговара. Превозникот не ја осигурува 
стоката- тој може само да ја осигура својата 
одговорност за стоката.

2. Оштетениот може да бара надомест на штета 
од превозникот кој има склучено договор за 
осигурување од превозничка одговорност. 
Превозникот поднесува барање до својата 
осигурителна компанија по основ на фактура на 
оштетениот, а надоместокот на штета  вообичаено се 
исплаќа на превозникот.

3. При плаќањето надомест на штета осигурителната 
компанија се придржува до:
-  законските ограничувања: висината на 

надоместокот за штетата се одредува во однос на 
тежината на стоката, 

 односно број на стоката, вредност на стоката во 
местото на преземање и други ограничувања;

-  ограничувања од договорите за осигурување: 
учество во штети, лимит на покритие, обем на 
покритие, одредени исклучувања и сл. што значи 
дека исплатениот надомест може да се разликува 
од пропишаниот со закон или дека воопшто нема 
да биде исплатен ако не е платена премијата.

4. Во случај на оштетување или губење, оштетениот 
мора да ја утврди одговорноста на превозникот 
за настанатата штета. Притоа мора да се внимава 
на законските ограничувања од превозничка 
одговорност (превозникот не одговара за штети кои 
се последица на виша сила, природни катастрофи, 
војни, штрајкови...)

5. За скриена штета на стоката, која не е видлива 
при преземање, превозникот одговара само ако 
оштетениот го известил во законскиот рок и на 
пропишан начин за пречката (оштетувањето).

6. Превозникот не одговара за штети настанати за 
време на утовар и истовар.

7. Оштетениот мора да го познава законот со кој е 
уреден степенот на одговорноста на превозникот, 
а во случај на меѓународен превоз мора да ги 
познава и странските закони. Кај комбинираните 
и колективни (групни) превози понекогаш е тешко 
да се утврди кој од превозниците во тој ланец е 
одговорен за настанување на штетата на стоката. 

ПРедНостИ  НА осИгУРУвАЊе НА стоКАтА     
Предностите на осигурување на стоката за време на превозот се видливи за носителите на права 
на стоката од долната табела во која се претставени значајни разлики меѓу осигурувањето на 
превозничка одговорност на превозникот на стоката и осигурувањето на самата стока- Карго.

• Условите за осигурување се 
приспособени според потребите и 
барањата на пазарот на превозните 
услуги во врска со степенот, лимитот 
и подрачјето на покритие на 
осигурувањето;

• Осигурување на превознички одговор-
ности на македонските превозници 
кои   ќе вршат каботажа2 на пазарот во 
Европската унија;

• Брзи одговори на прашања од 
странките и стручна помош;

• Едноставни и разумни производи 
на осигурувањето кои се засновани 

на познавање на законодавството и 
професијата;

• Помош на превозниците да се заштитат 
од одговорност за штета за која не 
одговараат по ЦМР Конвенцијата;

• Посредништво во случај на правни 
спорови.

ПРедНостИ зА осИгУРУвАЊе во осИгУРИтеЛНАтА КоМПАНИЈА тРИгЛАв 

2 Превоз кој во целост (вклучувајќи го и 
отпремното место) се врши на подрачје 
на странска држава, а го изведуваат 
македонски превозници во согласност 
со законите на таа држава.

Осигурување на стоката за време на превоз

1. Осигурувањето го склучува сопственикот на стоката 
или носителот кој има право на стоката. Со тоа 
го осигурува својот имотен интерес од губење и 
оштетување на стоката кое ќе настане за време на 
превозот.

2. Остварувањето надомест на штета е побрзо, 
а сопствениците целиот износ го побаруваат 
директно од осигурителната компанија.

3. Улогата на договорувачот на осигурување е следна:
-  запознаен е со условите за осигурување;
-  ја осигурува стоката по цена за која сака (пр. на 

фактурна вредност и соодветните трошоци);
-  однапред му е позната висината на надомест на 

штета;                                                                                     
-  склучува договор со осигурителната компанија 

која му нуди целосна услуга и помош во земјата 
и во странство и која ќе ги застапува неговите 
интереси;    

-  во однос на степенот на соработка со 
осигурителното друштво ужива дополнителни 
погодности во облик на попусти, „no-claim” 
попусти  и слично.

4. Осигурувањето на стоката нуди поголемо покритие 
за сопственикот на стоката:
-  покриени се и штетите кои се последица на виша 

сила, односно околности кои не можеле да бидат 
предвидени, ниту спречени  последиците од 
истите;

-  покриени се и штетите кои се последица од 
природни својства: оксидација, расипување, кусок, 
смрзнување и сл.  (ако странката се одлучи за ова 
покритие);                                                                               

-  покриени се ризици од војни и штрајкови (ако 
странката се одлучи за ова покритие);

- подолго временско покритие (и во време  меѓу  
складирање и други манипулации со стоката). 

5. Со осигурување на стоката се покриени и штети на 
стоката кои настанале за време на превозот.

6. Ако се склучи осигурување со покритие од сите 
ризици, покриени се и штети кои настанале за 
време на утовар и истовар.

7. Не е потребно осигуреникот да ги познава законите 
со кои се уредува одговорноста на превозникот и не 
мора да утврдува кој е одговорен за настанување 
на штетата.

 Осигурителното друштво:
- има свои стручни лица кои имаат искуство со 

осигурување на стока и ги познаваат домашните и 
странските закони;

- има своја мрежа на соработници низ целиот свет;
- познава Хавариски служби и др.



зЛАтНИ 
ПРАвИЛА

1. Внимателно следете го утоварот 
 и истоварот на стоката;
2. Забележете ги сите отстапки на 

фактичката состојба на стоката во 
превозните документи;

3. Забележете ги сите случувања кои 
би можеле да предизвикаат ваша 
одговорност;

4. Постапувајте со стоката како добар 
стопанственик/домаќин и грижливо 
чувајте ја;

5. Во случај на потешкотии за време 
на превозот што поскоро стапете 
во контакт со својот работодавец и 
испраќач на стоката;

6. Во случај на противправни дејствија 
или сообраќајни незгоди известете ја 
полицијата;

7. Потпишете се само ако податоците 
кои се наведени во документите се 
точни, разбирливи и јасно напишани.

Јуни 2014


