Poštovani,
Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Skupština
Privredne komore Srbije, na svojoj sednici održanoj dana
14.12.2018. usvojila

Posebne uzanse
u poslovanju špediterskih društava u Republici Srbiji”
(objavljeno u Sl. Glasniku Republike Srbije, br.99/2018.od 18.12.2018. )

Posebno zadovoljstvo proizilazi iz činjenice da je INICIJATIVA za
inovacije teksta (do skoro važećih) Opštih uslova potekla iz
Nacionalne asocijacije I da je operacionalizovana nizom odluka
Upravnog odbora pa i odlukom SKUPŠTINE Nacionalne
asocijacije, kao predlagača PREDLOGA TEKSTA.
Posebnom Odlukom UO formirana RADNA GRUPA, nakon niza
sastanaka i izvršenih analiza, sačinila je RADNU VERZIJU
Nacrta Opštih uslova i predočila je Upravnom odboru, koji je
svojom odlukom osnažio i usvojio SMERNICE, SADRŽAJ I
ODABRANA REŠENJA. Pošto je u okvirima NA koncipiran
NACRT, u postupak je, shodno važećim propisima, uključena
Privredna komora Srbije posredstvom Odbora za špediciju i
logistiku, kao nadležnog organa PKS-a. Konačno, bez suštinski
značajnijih primedbi, Odbor je USVOJIO TEKST PREDLOGA
Opštih uslova (koji je uz saglasnost PKS opet ukomponovala
Radna grupa Nacionalne asocijacije ), a takav predlog je i
USVOJEN na sednici SKUPŠTINE PRIVREDNE KOMORE
SRBIJE, održane dana 14.12.2018.
U skladu sa Statutom PKS I Zakonom promenjen je naziv akta iz
OPŠTI USLOVI u POSEBNE UZANSE.
Posebno napominjemo da shodno odredbi člana 56.
Posebnih uzansi, danom početka njihove primene, što je osmog

dana po objavljivanju u Sl.glasniku RS-dakle od
26.12.2018.godine ) prestaju da važe OPŠTI USLOVI
POSLOVANJA medjunarodnih logističara i špeditera Srbije.
Nacionalna asocijacija nalazi da je tekst POSEBNIH UZANSI
u direktnoj funkciji detaljne regulacije poslovnih odnosa, pravila
I običaja, pa, I generalno I posledično, I u funkciji poslovne
zaštite špeditera I logističara, te članstvu preporučuje da se u
svom poslovanju pridržava njegovih odredbi.
U tom smislu, posebno skrećemo pažnju na odredbe stava 2.
i stava 3. člana 1. Posebnih uzansi, koje glase:
” Сматраће се да су се уговорне стране споразумеле о примени
Посебних узанси ако су уговориле њихову примену или уколико је
Шпедитер указао свом Налогодавцу и свим другим учесницима током
реализације конкретног посла да послује у складу са њима, а
Налогодавац или друга лица су се пре почетка реализације конкретног
посла изричито сагласили са њиховом применом.
Уколико не постоји уговор у писаној форми, а странке су
уговориле примену Посебних узанси или се на други начин сагласиле
са њиховом применом, одговорност шпедитера може да буде само у
границама утврђеним Посебним узансама”.
Dakle, NA preporučuje kompanijama-članicama da na dokumentaciji
kojom komuniciraju sa poslovnim i potencijalnim partnerima ISTAKNU da
posluju u skladu sa POSEBNIM UZANSAMA U POSLOVANJU ŠPEDITERSKIH
DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI, ALI I DA KADA JE GOD TO MOGUĆE U
UGOVORIMA ISTAKNU TU OKOLNOST, ODNOSNO UGOVORE PRIMENU
POSEBNIH UZANSI.

Tekst POSEBNIH UZANSI objavljen je I na VEB SAJTU
Nacionalne asocijacije, na levoj trećini naslovne stranice.

