
З А  КО Н

О ЗА ШТИ ТИ ПО ТРО ША ЧА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном утвр ђу ју се основ на пра ва по тро ша ча
при ку по ви ни робe и услу га, за шти та без бјед но сти жи во та
и здра вља по тро ша ча, оба ве за оба вља ња тр го вач ке дје лат -
но сти на по штен на чин, про да ја про из во да и пру жа ње
услу га, де кла ри са ње про из во да, од го вор ност и га ран ци ја
за про из вод или услу гу, не по ште на по слов на прак са, услу -
ге од оп штег еко ном ског ин те ре са, уго во ри за кљу че ни из -
ван по слов них про сто ри ја, про да ја на осно ву уго во ра на
да љи ну, не по ште не од ред бе у по тро шач ким уго во ри ма,
елек трон ски ин стру мен ти пла ћа ња, ту ри стич ки па кет-
аран жма ни, вре мен ско ко ри шће ње не по крет но сти у ту ри -
зму, но си о ци за шти те по тро ша ча, за шти та пра ва по тро ша -
ча, над зор и ка зне не од ред бе, као и оста ла пи та ња у ве зи са
за шти том пра ва по тро ша ча.

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) по тро шач је фи зич ко ли це ко је ку пу је, по ру чу је, сти -
че или ко ри сти про из во де или услу ге за сво је по тре бе и за
по тре бе свог до ма ћин ства или ко ме је упу ће на по ну да за
ро бу или услу гу;

б) тр го вац је при вред но дру штво или пред у зет ник ко ји
про да је ро бу или пру жа услу ге по тро ша чи ма у скло пу сво -
је по слов не дје лат но сти или у дру ге ко мер ци јал не свр хе;

в) про из во ђач је сва ко ли це ко је по слу је у Ре пу бли ци
Срп ској (у да љем тек сту: Ре пу бли ка), без об зи ра на вр сту
или об лик вла сни штва, јав но или при ват но и ко ји у цје ли -
ни или дје ли мич но:

1) про из во ди или уво зи го то ве про из во де, ро бу, си ро ви -
не и са став не ди је ло ве, ра ди про да је, за ку па, ли зин га или
дру ге вр сте про ме та,

2) се пред ста вља као про из во ђач ста вља њем свог на зи -
ва, за штит ног зна ка или дру гог оби љеж ја на ро бу,

3) као тр го вац тр гу је про из во ди ма ко ји не са др же по -
дат ке о про из во ђа чу ако у од ре ђе ном ро ку не оба ви је сти
оште ће ног о иден ти те ту про из во ђа ча, од но сно ли ца од ко -
га је на ба вио про из вод,

4) као тр го вац уво зног про из во да ко ји са др жи по дат ке
о про из во ђа чу, али не са др жи по дат ке о уво зни ку;

г) про из вод је сва ка ро ба или услу га ко ја мо же би ти у
про ме ту, укљу чу ју ћи јав не услу ге, објек те, пра ва и оба ве -
зе;

д) ро ба озна ча ва опи пљи ве ства ри, којe се нудe на тр -
жи шту, укљу чу ју ћи и објек те ко ји се мо гу ко ри сти ти у
скла ду са овим за ко ном;

ђ) тех нич ка ро ба су сло же ни ји уре ђа ји за чи ји је рад
нео п ход на елек трич на енер ги ја или мо тор на уну тра шње
са го ри је ва ње (апа ра ти за до ма ћин ство, ком пју те ри, те ле -
фо ни, мо тор на во зи ла и слич но);

е) ро ба у ра су том ста њу (рин фу за) је ро ба ко ја ни је
прет ход но за па ко ва на, а ко ја је по ну ђе на на про да ју по тро -
ша чу и ко ја се мје ри у при су ству по тро ша ча;

ж) услу га је сва ка ак тив ност ко ју тр го вац пру жа у окви -
ру сво је дје лат но сти за по тре бе по тро ша ча;

з) услу га од оп штег еко ном ског ин те ре са је услу га про -
да је елек трич не енер ги је, га са, то плот не енер ги је, во де, од -
во да от пад них во да, услу га те ле ко му ни ка ци ја, по штан ска
услу га, услу га пре во за пут ни ка у град ском и ме ђу град ском
са о бра ћа ју, услу га одр жа ва ња чи сто ће и дру ге услу ге про -
пи са не за ко ном, од ко јих се од ре ђе не пру жа ју по сред ством
ди стри бу тив не мре же, чи ји ква ли тет, усло ве пру жа ња, од -
но сно ци је ну уре ђу је или кон тро ли ше др жав ни ор ган, ре -
пу блич ки ор ган упра ве или дру ги но си лац јав ног овла шће -
ња ра ди за до во ље ња оп штег дру штве ног ин те ре са;

и) про дај на ци је на је ко нач на ци је на јед ног ко ма да ро -
бе или да те ко ли чи не ро бе, од но сно ко нач на ци је на услу ге,
укљу чу ју ћи све по ре зе и да жби не;

ј) је ди нич на ци је на ро бе је ко нач на ци је на по ки ло гра -
му, ли тру, ме тру, ква драт ном ме тру, куб ном ме тру или дру -
гој мјер ној је ди ни ци ко ја је у ре дов ној упо тре би, укљу чу -
ју ћи све по ре зе и да жби не;

к) је ди нич на ци је на услу ге је ко нач на ци је на по ки ло -
ват-ча су стру је, га са или цен трал ног гри ја ња, од но сно куб -
ном ме тру во де или дру гој мјер ној је ди ни ци пру же не услу -
ге ко ја је у ре дов ној упо тре би и од го ва ра при ро ди услу ге,
укљу чу ју ћи све по ре зе и да жби не;

л) де кла ра ци ја пред ста вља по дат ке о про из во ду, про из -
во ђа чу и уво зни ку ко ји се ис ти чу на про из во ду у скла ду са
за ко ном;

љ) га рант ни лист је ис пра ва ко ја пра ти ро бу и ко ја са -
др жи по дат ке про пи са не за ко ном;

м) по слов на прак са тр гов ца пре ма по тро ша чу (у да љем
тек сту: по слов на прак са) је сва ка рад ња, про пу шта ње, на -
чин по на ша ња или пред ста вља ња, по слов на ко му ни ка ци ја,
укљу чу ју ћи огла ша ва ње и ста вља ње про из во да на тр жи -
ште, ко ју је пред у зео тр го вац, а ди рект но је по ве за на са
про мо ци јом, про да јом или ис по ру ком про из во да по тро ша -
чи ма;

н) бит но на ру ша ва ње еко ном ског по на ша ња по тро ша ча
је ко ри шће ње по слов не прак се ра ди знат ног ума њи ва ња
спо соб но сти по тро ша ча да до не се од лу ку за сно ва ну на
пот пу ној оба ви је ште но сти, што до во ди до то га да по тро -
шач до не се од лу ку о по слу ко ју ина че не би до нио;

њ) ко декс по на ша ња је спо ра зум или скуп пра ви ла до -
не сен на до бро вољ ном осно ву, ко ји ни је про пи сан за ко ном
или дру гим про пи сом и ко ји ма је уре ђен на чин по сту па ња
тр го ва ца ко ји су се оба ве за ли да по шту ју пра ви ла ко дек са
по на ша ња у по гле ду јед не или ви ше по слов них прак си или
при вред них сек то ра;

о) до но си лац ко дек са је сва ки су бјект, укљу чу ју ћи по -
је ди ног тр гов ца или гру пу тр го ва ца, ко ји је од го во ран за
до но ше ње и из мје ну ко дек са по на ша ња и/или над зор над
спро во ђе њем тих пра ви ла од оних ко ји су се оба ве за ли да
га спро во де;

п) про фе си о нал на па жња је стан дард струч них спо соб -
но сти и сте пен па жње за ко је се ра зум но оче ку је да ће их
тр го вац при ми је ни ти у од но су са по тро ша чем, а ко ји су у
скла ду са до бром по слов ном прак сом и оп штим на че лом
са вје сно сти на под руч ју дје ло ва ња тр гов ца;

р) по зив на ку по ви ну је сва ки об лик по слов не ко му ни -
ка ци је тр гов ца ко јом се на во де основ не ка рак те ри сти ке
про из во да и ње го ва ци је на, и то на на чин ко ји је при кла дан
сред ству по слов не ко му ни ка ци је ко ју тр го вац ко ри сти, а
чи ме се по тро ша чу да је мо гућ ност ку по ви не про из во да;

с) не до зво ље ни ути цај је ис ко ри шћа ва ње пред но сти
тр гов ца у од но су пре ма по тро ша чу, и то упо тре бом при ти -
ска, без об зи ра на то је су ли при том упо три је бље не си ла
или при јет ња, на на чин ко јим се у знат ној мје ри огра ни ча -
ва спо соб ност по тро ша ча да до не се од лу ку за сно ва ну на
пот пу ној оба ви је ште но сти;

т) од лу ка о по слу је од лу ка ко ју до но си по тро шач, а од -
но си се на то да ли ће, ка ко и под ко јим усло ви ма скло пи -
ти по сао, ци је ну пла ти ти у ци је ло сти или у ра та ма, про из -
вод за др жа ти или њи ме да ље рас по ла га ти, ко ри сти ти пра -
ва ко ја има на осно ву уго во ра, без об зи ра на то да ли је по -
тро шач од лу чио дје ло ва ти или су здр жа ти се од дје ло ва ња;

ћ) не по ште на од ред ба у по тро шач ком уго во ру је од ред -
ба о ко јој се ни је по је ди нач но пре го ва ра ло и ко ја, су прот -
но на че лу са вје сно сти и по ште ња, на ру ша ва рав но те жу
пра ва и оба ве за на ште ту по тро ша ча;

у) опа сан про из вод је про из вод ко ји ни је без бје дан и
озна ча ва про из во де ко ји не ис пу ња ва ју ка рак те ри сти ке и
стан дар де без бјед них про из во да у скла ду са за ко ном;

ф) по тро шач ки уго вор је сва ки уго вор за кљу чен из ме -
ђу тр гов ца и по тро ша ча;
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х) га ран ци ја је пи са ни до ку мент по ко јем про из во ђач
или тр го вац пре у зи ма оба ве зу пре ма по тро ша чу да без до -
дат не на кна де вра ти ци је ну, из вр ши за мје ну или по прав ку
или на дру ги на чин по сту пи са ро бом ши ро ке по тро шње у
слу ча ју да ро ба не од го ва ра спе ци фи ка ци ји ко ја је да та у
га рант ној из ја ви или у огла су ко ји се на ту ро бу од но си;

ц) не по ште на по слов на прак са је по на ша ње тр гов ца су -
прот но за хтје ви ма про фе си о нал не па жње, ко ја бит но на ру -
ша ва или мо же бит но на ру ши ти еко ном ско по на ша ње про -
сјеч ног по тро ша ча и

ч) удру же ње по тро ша ча је удру же ње ко је осни ва ју по -
тро ша чи ра ди пред ста вља ња и за шти те сво јих пра ва из
овог за ко на.

Члан 3.

Основ на пра ва по тро ша ча, у сми слу овог за ко на, су:

а) пра во на за до во ље ње основ них по тре ба под ра зу ми -
је ва до ступ ност нај ну жни јих про из во да и услу га, као што
су хра на, одје ћа, обу ћа, стам бе ни про стор, во да, елек трич -
на енер ги ја, здрав стве на за шти та, обра зо ва ње и хи ги је на,

б) пра во на без бјед ност је пра во на за шти ту од ро бе и
услу га ко је су опа сне по жи вот, здра вље, имо ви ну или жи -
вот ну сре ди ну, од но сно чи је је по сје до ва ње или упо тре ба
за бра ње на,

в) пра во на ин фор ми са ност је пра во на рас по ла га ње
тач ним по да ци ма нео п ход ним за ра зу ман из бор ме ђу по ну -
ђе ном ро бом и услу га ма,

г) пра во на из бор је мо гућ ност из бо ра из ме ђу ви ше ро -
бе и услу га, по при хва тљи вим ци је на ма и уз га ран ци ју ква -
ли те та,

д) пра во да се чу је глас по тро ша ча је пра во да по сред -
ством удру же ња за за шти ту по тро ша ча бу де пред ста вљан и
да уче ству је у ра ду над ле жних ор га на ко ја рје ша ва ју пи та -
ња од ин те ре са за по тро ша че,

ђ) пра во на прав ну за шти ту је пра во да зах ти је ва за -
шти ту у за ко ном пред ви ђе ном по ступ ку у слу ча ју по вре де
пра ва и пра во на на кна ду ма те ри јал не и не ма те ри јал не
ште те ко ју му при чи ни тр го вац,

е) пра во на обра зо ва ње је пра во на сти ца ње основ них
зна ња и вје шти на нео п ход них за пра ви лан и по у здан из бор
ро бе и услу га, као и зна ња о основ ним пра ви ма и оба ве за -
ма по тро ша ча и на чи ну њи хо вог оства ри ва ња и

ж) пра во на здра ву и одр жи ву жи вот ну сре ди ну је пра -
во на жи вот и рад у окру же њу ко је ни је ри зич но по здра -
вље по тро ша ча.

Члан 4.

(1) По тро шач се не мо же од ре ћи пра ва, ни ти би ти ус -
кра ћен за пра ва ко ја су му да та овим за ко ном.

(2) Ни штав не су од ред бе у по тро шач ким уго во ри ма ко -
је су су прот не од ред ба ма овог за ко на и ко је су за кљу че не
на ште ту по тро ша ча.

(3) При мје на од ре да ба овог за ко на не ути че на пра ва
ко ја по тро ша чи има ју на осно ву дру гих за ко на.

(4) На од но се и слу ча је ве из обла сти за шти те по тро ша -
ча ко ји ни су ре гу ли са ни овим за ко ном и по себ ним про пи -
си ма при мје њи ва ће се од ред бе за ко на ко ји ма се уре ђу ју
обли га ци о ни од но си у Ре пу бли ци.

(5) Уко ли ко се у при мје ни овог за ко на по ја ве раз ли чи -
та ту ма че ња, За кон ће се при мје њи ва ти у ко рист по тро ша -
ча.

Члан 5.

Над ле жни ор га ни за за шти ту по тро ша ча у Ре пу бли ци
има ју оба ве зу и од го вор ност за про мо ви са ње, уна пре ђи ва -
ње и оства ри ва ње пра ва по тро ша ча.

Члан 6.

За хтје ви из обла сти за шти те по тро ша ча узи ма ће се у
об зир при ли ком де фи ни са ња и спро во ђе ња по ли ти ка и ак -
тив но сти над ле жних ор га на у Ре пу бли ци.

Члан 7.

Тр го вац ко ји у скла ду са овим за ко ном по тро ша чи ма
ис по ру чу је про из во де или пру жа услу ге оба ве зан је да по -
слу је на јед ном од је зи ка кон сти ту тив них на ро да ко ји је у
слу жбе ној упо тре би у Ре пу бли ци и да у пи са ним до ку мен -
ти ма ко ри сти по слов но име и сје ди ште, или скра ће но по -
слов но име и сје ди ште, ка ко је упи сан у од го ва ра ју ћи ре ги -
стар.

II - ЗА ШТИ ТА БЕЗ БЈЕД НО СТИ ЖИ ВО ТА И 
ЗДРА ВЉА ПО ТРО ША ЧА

Члан 8.

(1) Про из во ди на ми је ње ни по тро ша чи ма мо ра ју би ти
си гур ни по жи вот и здра вље по тро ша ча и жи вот ну сре ди -
ну.

(2) Про из во ди мо ра ју од го ва ра ти здрав стве ним, хи ги -
јен ским, еко ло шким и дру гим усло ви ма у скла ду са за ко -
ни ма ко јим се уре ђу је здрав стве на ис прав ност про из во да,
хра не, за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та при ро де и жи вот -
не сре ди не, ва же ћим стан дар ди ма, тех нич ким и дру гим
про пи си ма.

Члан 9.

Тр гов ци су оба ве зни да про из во де ко ји су на ми је ње ни
по тро ша чи ма чу ва ју на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним
по себ ним за ко ном.

Члан 10.

Тр гов цу је за бра ње на про да ја про из во да на ми је ње них
по тро ша чи ма ко ји у пред ви ђе ном ро ку тра ја ња и у скла ду
са свр хом и про пи са ним усло ви ма чу ва ња и ко ри шће ња
мо гу угро зи ти жи вот и здра вље по тро ша ча, жи вот ну сре -
ди ну или мо гу да на не су ште ту имо ви ни по тро ша ча.

Члан 11.

(1) Про из вод мо ра би ти упа ко ван на на чин ко јим се
обез бје ђу је очу ва ње ква ли те та, здрав стве не и хи ги јен ске
ис прав но сти у скла ду са овим за ко ном и по себ ним про пи -
си ма.

(2) Ам ба ла жа мо ра би ти не шко дљи ва за здра вље по -
тро ша ча и жи вот ну сре ди ну.

(3) Па ко ва ње опа сних про из во да и смје са вр ши се у
скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју област опа сних ма те -
рија.

Члан 12.

За бра ње но је да ва ње лич них по да та ка о по тро ша чу
тре ћим ли ци ма, без прет ход ног одо бре ња по тро ша ча, осим
ако ни је по себ ним за ко ном дру га чи је про пи са но.

III - ОБА ВЕ ЗА ОБА ВЉА ЊА ТР ГО ВАЧ КЕ 
ДЈЕ ЛАТ НО СТИ У СКЛА ДУ СА ДО БРИМ 

ПО СЛОВ НИМ ОБИ ЧА ЈИ МА

Члан 13.

(1) Тр го вац је оба ве зан да про да је про из вод, од но сно
пру жа услу гу по тро ша чу на на чин ко ји ни је у су прот но сти
са про фе си о нал ном па жњом и до брим по слов ним оби ча ји -
ма.

(2) Тр го вац мо ра сво је про дај не усло ве ја сно, ви дљи во
и чит ко ис таћи на про дај ном мје сту.

(3) Тр го вац је оба ве зан да про да је про из во де, од но сно
пру жа услу ге свим по тро ша чи ма под истим усло ви ма.

(4) Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, тр го вац мо же да да -
је по себ не усло ве про да је за по је ди не про из во де или по је -
ди ним гру па ма по тро ша ча уз услов да бу ду ја сно ис так ну -
ти на про дај ном мје сту, у скла ду са про пи сом из обла сти
тр го ви не.

(5) Тр го вац је оба ве зан да ис по ру чи по тро ша чу пла ће -
ни про из вод или услу гу.

(6) Тр гов цу је за бра ње на дис кри ми на ци ја би ло ко јег
по тро ша ча, на ро чи то од би ја њем про да је про из во да ко ји је
из ло жен или на дру ги на чин при пре мљен за про да ју, или

24 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 6 26.01.2012.



од би ја њем пру жа ња услу га ко је се мо гу оба ви ти, или усло -
вља ва њем про да је про из во да, или пру жа њем услу га про да -
јом дру гих про из во да или пру жа њем дру гих услу га.

Члан 14.

(1) Тр го вац је ду жан да рас про да ју про из во да об ја ви на
уоби ча јен на чин на мје сту про да је.

(2) По ред озна ча ва ња раз ло га рас про да је на про дај ном
мје сту про из вод на рас про да ји тре ба би ти ја сно и ви дљи во
озна чен ци је ном при је и ци је ном на кон сни же ња.

(3) Ако је про це нат сни же ња ци је на об ја вљен у ра спо -
ну, нај ве ћи про це нат сни же ња тре ба да се од но си нај ма ње
на јед ну пе ти ну ври јед но сти свих про из во да на рас про да -
ји.

Члан 15.

(1) Про из вод ко ји је на рас про да ји, а ко јем уско ро ис ти -
че рок упо тре бе, мо ра до дат но има ти ви дљи во ис так нут
крај њи рок упо тре бе.

(2) Про из во ди ко ји се ну де по тро ша чу мо ра ју би ти из -
ло же ни, до ступ ни, мјер љи ви и снаб дје ве ни по треб ном до -
ку мен та ци јом, у скла ду са за ко ном.

(3) Про из во ди са по себ ним тех нич ким свој стви ма мо -
ра ју има ти пра те ћу до ку мен та ци ју, у скла ду са за ко ном ко -
јим се уре ђу је стан дар ди за ци ја.

Члан 16.

(1) Тр го вац ко ји на рас про да ји про да је про из вод са не -
до стат ком или гре шком ду жан је да та кав про из вод фи зич -
ки одво ји од ре дов не про да је ис прав ног про из во да и ви -
дљи во ис так не да је ри јеч о про да ји про из во да са не до стат -
ком или гре шком, те сва ки по је ди нач ни про из вод по себ но
озна чи.

(2) Тр го вац је ду жан да упо зна куп ца са тим у че му се
са сто ји не до ста так или гре шка на про из во ду.

(3) Тр го вац ко ји про да је про из во де ко ји ма уско ро ис ти -
че рок упо тре бе ду жан је да та кав про из вод фи зич ки одво -
ји од ре дов не про да је оста лих про из во да и ви дљи во ис так -
не да је ри јеч о про да ји про из во да ко ји ма уско ро ис ти че
рок упо тре бе.

Члан 17.

(1) За бра ње но је ну ђе ње из ван про дај них про сто ри ја,
по је ди нач но или са дру гим про из во ди ма, мли је ка, дру ге
хра не и пи ћа за но во ро ђен чад и одој чад, као и при бо ра за
ко ри шће ње тих про из во да, ко ји ма се за мје њу је при ро дан
на чин ис хра не.

(2) За бра ње на је про да ја игра ча ка и дру гих про из во да
на ми је ње них дје ци ако су на пра вље ни од ма те ри ја ла ко ји
мо же штет но дје ло ва ти на здра вље дје це, у скла ду са за ко -
ном.

(3) Играч ке и дру ги про из во ди мо ра ју са др жа ти вид на
упо зо ре ња о опа сно сти ма за дје цу при ко ри шће њу про из -
во да, као и упо зо ре ња о огра ни че њу ко ри шће ња про из во да
на ми је ње них дје ци до од ре ђе них го ди на жи во та.

IV - ПРО ДА ЈА ПРО ИЗ ВО ДА И ПРУ ЖА ЊЕ УСЛУ ГА

Члан 18.

(1) Тр го вац ис ти че про дај ну ци је ну про из во да и услу га
у слу жбе ној ва лу ти ко ја је у упо тре би у БиХ.

(2) Осим про дај не ци је не про из во да из ста ва 1. овог
чла на, тре ба би ти ви дљи во ис так ну та ци је на за је ди ни цу
мје ре истог про из во да, те на зив и тип про из во да.

(3) Про дај на ци је на и ци је на за је ди ни цу мје ре тре ба да
бу ду ја сно, ви дљи во, чит ко и не дво сми сле но на пи са не на
про из во ду, од но сно омо ту, те на про дај ном мје сту про из во -
да и услу ге, као и на про из во ду у из ло гу.

(4) На про из во ду, осим про дај не ци је не, не сми ју се ис -
ти ца ти дру ге ци је не, осим у слу ча ју ума ње ња ци је не, рас -
про да је и слич но.

(5) Ци је ну за је ди ни цу мје ре ни је по треб но ис ти ца ти
ако је јед на ка про дај ној ци је ни про из во да.

(6) За про из во де у ра су том ста њу ис ти че се са мо ци је -
на за је ди ни цу мје ре на па ко ва њу или не по сред но по ред
про из во да.

(7) Уко ли ко тр го вац при ли ком пру жа ња услу га по тро -
ша чу ис по ру чу је ре зер вне ди је ло ве, оба ве зан је да озна чи
и ци је ну ре зер вних ди је ло ва.

(8) У слу ча ју про да је умјет нич ких дје ла или ан ти кви те -
та, тр го вац ни је ду жан да ис так не про дај ну ци је ну на про -
из во ду или ам ба ла жи ако је на про из вод ста вио озна ку на
осно ву ко је се ци је на про из во да мо же про вје ри ти у цје нов -
ни ку.

(9) Тр го вац је ду жан да за про да ти про из вод, од но сно
пру же ну услу гу из да ра чун по тро ша чу, у скла ду са за ко ном
и по себ ним про пи си ма.

(10) За ро бу ко ја је упо тре бља ва на, по пра вља на или са
не до стат ком, од но сно чи ја су упо треб на свој ства и ка рак -
те ри сти ке на дру ги на чин огра ни че на тр го вац мо ра на од -
го ва ра ју ћи на чин у при ло гу уз ра чун на зна чи ти да је ри јеч
o та квој ро би.

(11) Тр го вац је ду жан да омо гу ћи по тро ша чу про вје ру
ис прав но сти за ра чу на тог из но са у од но су на ква ли тет и ко -
ли чи ну ку пље ног про из во да, од но сно пру же не услу ге.

(12) Тр го вац је ду жан да се при др жа ва про дај не ци је не.

Члан 19.

Нов ча на оба ве за по тро ша ча ко ју пла ћа по сред ством
по ште, бан ке или не ке дру ге фи нан сиј ске ин сти ту ци је за
плат ни про мет сма тра ће се да је из ми ре на на дан ка да је та -
ква ин сти ту ци ја при ми ла од по тро ша ча на лог за пла ћа ње.

Члан 20.

(1) Ако тр го вац уз про да ју про из во да ну ди до ста ву про -
из во да у ку ћу или стан по тро ша ча или не ко дру го мје сто,
оба ве зан је да по тро ша чу про из вод до ста ви у ис прав ном
ста њу, уго во ре ног ква ли те та и ко ли чи не, као и у до го во ре -
ном ро ку, те му том при ли ком уру чи сва при па да ју ћа до ку -
мен та, уз оба ве зно из да ва ње по твр де о при је му про из во да
у пи са ној фор ми.

(2) До ста вом про из во да из ста ва 1. овог чла на не сма -
тра се оста вља ње про из во да ис пред вра та ку ће или ста на
по тро ша ча или не ког дру гог мје ста.

Члан 21.

(1) Тр го вац је ду жан да са чу ва сва свој ства про из во да
ко ји је на ми је њен про да ји на на чин утвр ђен ва же ћим про -
пи си ма о ква ли те ту про из во да или пре по ру ци про из во ђа -
ча, а на ро чи то про из во да ко ји има огра ни че ни рок упо тре -
бе.

(2) Про пи са ни рок упо тре бе мо ра би ти ја сно, ви дљи во
и чит ко озна чен на омо ту про из во да.

(3) За бра ње на је про да ја про из во да ко ји због сво јих
свој ста ва не од го ва ра уоби ча је ној упо тре би и про пи са ном
ква ли те ту.

Члан 22.

(1) Тр го вац је ду жан да по тро ша ча, на ње гов за хтјев,
упо зна са свој стви ма по ну ђе ног про из во да.

(2) На иза бра ном узор ку про из во да тр го вац је ду жан да
при ка же рад и свој ства про из во да и до ка же ње го ву ис прав -
ност, а уко ли ко то ни је мо гу ће, оба ве зан је да по тро ша чу да
де таљ на упут ства и об ја шње ња о про из во ду ко ји про да је.

(3) Тр го вац ко ји не мо же ис пу ни ти оба ве зу из ст. 1. и 2.
овог чла на ду жан је да про из вод по ву че из про да је.

Члан 23.

(1) Тр го вац је оба ве зан да по тро ша чу при ли ком про да -
је про из во да пре да про пи са не ис пра ве, као што су: де кла -
ра ци ја, спи сак соп стве них и овла шће них сер ви са, цер ти -
фи кат, га рант ни лист, упут ство за скла па ње, упут ство за
упо тре бу, упо зо ре ње о мо гу ћој опа сно сти при упо тре би и
дру ге од го ва ра ју ће по дат ке ко ји ма се по тро шач до дат но
упо зна је са свој стви ма про из во да.
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(2) Ис пра ве из ста ва 1. овог чла на мо ра ју би ти на пи са -
не ја сно, ви дљи во и чит ко на јед ном од је зи ка кон сти ту тив -
них на ро да ко ји је у слу жбе ној упо тре би у Ре пу бли ци.

(3) Пре вод ис пра ва из ста ва 1. овог чла на ко ји је про из -
во ђач при пре мио мо ра би ти иден ти чан ори ги нал ном тек -
сту.

Члан 24.

(1) Тр го вац је оба ве зан да про из вод про да је са ори ги -
нал ним омо том или ам ба ла жом, а на за хтјев по тро ша ча ду -
жан је да про из вод по себ но за мо та.

(2) Уко ли ко на за хтјев по тро ша ча тр го вац вр ши до дат -
но па ко ва ње про из во да, и то ко ри шће њем по себ ног па пи ра
за за мо та ва ње и упо тре бом до дат них укра са, ци је на па пи -
ра и до дат них услу га тре ба би ти ја сно и ви дљи во ис так ну -
та.

(3) Омот (ке си це, по се бан па пир и дру го) ко ји има ло -
го тип и/или на зив про из во ђа ча и/или тр гов ца сма тра се ре -
клам ним сред ством ко је тр го вац не сми је по себ но за ра чу -
на ти куп цу.

(4) Омот тре ба би ти не шко дљив за здра вље, при ла го -
ђен об ли ку и ма си про из во да и не сми је ства ра ти за бу ну
код по тро ша ча у по гле ду ма се и ве ли чи не про из во да.

(5) У не то ма су ро бе не сми је се ура чу на ва ти те жи на
ма те ри ја ла за па ко ва ње.

Члан 25.

(1) Тр го вац је ду жан да во ди по себ ну Књи гу ре кла ма -
ци ја.

(2) По тро шач има пра во да под не се ре кла ма ци ју у пи -
са ном об ли ку, у слу ча ју не до стат ка на про из во ду или услу -
зи, по гре шно за ра чу на те ци је не и дру гих не до ста та ка.

(3) Тр го вац је ду жан да на вид ном мје сту у про дај ном
објек ту др жи Књи гу ре кла ма ци ја.

(4) Тр го вац је ду жан да на ре кла ма ци ју по тро ша ча од -
го во ри у ро ку од осам да на од да на ње ног при је ма.

(5) Тр го вац је оба ве зан да во ди и чу ва Књи гу ре кла ма -
ци ја нај ма ње го ди ну да на по ис те ку по слов не го ди не за ко -
ју се во ди Књи га ре кла ма ци је.

(6) Ми ни стар тр го ви не и ту ри зма (у да љем тек сту: ми -
ни стар) пра вил ни ком про пи су је об лик и са др жај Књи ге ре -
кла ма ци ја.

Члан 26.

(1) У слу ча ју не до стат ка на про из во ду, тр го вац је по
зах тје ву и из бо ру по тро ша ча ду жан да:

а) укло ни не до ста так на про из во ду о свом тро шку,

б) за ми је ни про из вод са не до стат ком дру гим исто вјет -
ним но вим ис прав ним про из во дом или

в) вра ти пла ће ни из нос и на док на ди ствар не, ра зум не
тро шко ве вра ћа ња про из во да са не до стат ком.

(2) Ако је не до ста так ви дљив, по тро шач је оба ве зан да
тр гов цу до ста ви за хтјев из ста ва 1. овог у пи са ној фор ми у
ро ку од осам да на од да на пре у зи ма ња про из во да.

(3) Ако по тро шач на кнад но от кри је скри ве ни не до ста -
так на про из во ду, оба ве зан је да за хтјев из ста ва 1. овог
чла на у пи са ној фор ми под не се тр гов цу у ро ку од 60 да на
од да на ка да је скри ве ни не до ста так от кри вен, а нај ка сни -
је у ро ку од дви је го ди не од да на пре у зи ма ња про из во да.

(4) Рок из ста ва 3. овог чла на не од но си се на про из во -
де са га ран ци јом (га рант ним ли стом).

(5) Уз за хтјев из ст. 2. и 3. овог чла на по тро шач је ду -
жан да до ста ви ко пи ју ра чу на.

(6) Ако по тро шач на кон 30 да на од да на ка да је про из -
вод ку пио от кри је скри ве ни не до ста так на про из во ду, осим
вра ће ног пла ће ног из но са из ста ва 1. тач ка в) овог чла на,
по тро ша чу при па да ју и ка ма те по сто па ма по слов не бан ке
тр гов ца за оро че не штед не уло ге на три мје се ца, од да на
ку по ви не до да на ис пла те.

Члан 27.

(1) Ако је услу га оба вље на не пра вил но или дје ли мич -
но, тр го вац је по за хтје ву по тро ша ча ду жан да:

а) услу гу по но во оба ви, од но сно до вр ши и

б) ума њи уго во ре ну ци је ну услу ге због сла би јег ква ли -
те та.

(2) Ако је не до ста так ви дљив, по тро шач тре ба да за х -
тјев из ста ва 1. овог чла на у пи са ној фор ми до ста ви тр гов -
цу у ро ку од осам да на од да на оба вље не услу ге.

(3) Ако по тро шач на кнад но от кри је скри ве ни не до ста -
так на оба вље ној услу зи, за хтјев тре ба у пи са ној фор ми да
под не се у ро ку од 60 да на од да на ка да је скри ве ни не до -
ста так от кри вен, а нај ка сни је у ро ку од дви је го ди не од да -
на оба вље не услу ге.

(4) Рок из ста ва 3. овог чла на не од но си се на услу ге за
ко је је оба ве зан га рант ни лист.

(5) Уз за хтјев из ст. 2. и 3. по тро шач је ду жан да до ста -
ви ко пи ју ра чу на.

(6) Ако по тро шач на кон 30 да на од да на ка да је услу га
оба вље на от кри је скри ве ни не до ста так на оба вље ној услу -
зи, осим вра ће ног из но са ума ње ња из ста ва 1. тач ка б) овог
чла на, по тро ша чу при па да и ка ма та на из нос ума ње ња, по
сто пи по слов не бан ке тр гов ца за оро че не штед не уло ге на
три мје се ца, од да на из вр ше не услу ге до да на ис пла те.

Члан 28.

(1) Ако у слу ча је ви ма из чл. 26. и 27. овог за ко на тр го -
вац не оспо ра ва не до ста так, ду жан је да без од га ђа ња удо -
во љи за хтје ву по тро ша ча.

(2) Ако тр го вац оспо ра ва не до ста так, ду жан је да по -
тро ша чу од го во ри у пи са ној фор ми у ро ку од осам да на од
при је ма за хтје ва.

Члан 29.

(1) Ако тр го вац оспо ра ва не до ста так, а по тро шач не
оду  ста је од свог за хтје ва, струч но ми шље ње о оправ да но -
сти за хтје ва да је овла шће ни суд ски вје штак или овла шће -
на ти је ла у Ре пу бли ци.

(2) Ако се вје шта че њем до ка же не до ста так на про из во -
ду или услу зи, тро шко ве вје шта че ња сно си тр го вац.

Члан 30.

(1) Уко ли ко је по тро шач од лу чио да ко ри сти пра во у
скла ду са чла ном 26. став 1. тач ка в), тр го вац је ду жан да
пре у зме про из вод од по тро ша ча о свом тро шку и да га по -
ша ље на сер вис, као и да га ис прав ног вра ти по тро ша чу
или да о свом тро шку обез би је ди по сред ством сер ви се ра
от кла ња ње не до стат ка на про из во ду у до му по тро ша ча.

(2) Оба ве за тр гов ца из ста ва 1. овог чла на од но си се и
на про из во де у га рант ном ро ку.

Члан 31.

(1) Ако се про из вод ко ји је по тро шач дао тр гов цу ра ди
упу ћи ва ња у овла шће ни сер вис на по прав ку, одр жа ва ње
или до ра ду из гу би или уни шти, тр го вац је ду жан да по тро -
ша чу по ње го вом из бо ру:

а) у ро ку од осам да на од да на под но ше ња за хтје ва по -
тро ша ча ис по ру чи но ви про из вод са истим свој стви ма и за
исту на мје ну или

б) без од га ђа ња вра ти из нос у ви си ни ма ло про дај не ци -
је не но вог про из во да.

(2) Ако тр го вац или овла шће ни сер вис оште ти или по -
ква ри про из вод ко ји је при мио на по прав ку, одр жа ва ње или
до ра ду, ду жан је да о вла сти том тро шку по пра ви оште ће -
ње, од но сно от кло ни квар, од мах по при је му ре кла ма ци је
по тро ша ча за из вр ше ну по прав ку, одр жа ва ње или до ра ду, а
нај ка сни је у ро ку од три да на од да на при је ма ре кла ма ци -
је, уко ли ко се на тај на чин не сма њу је ври јед ност и упо тре -
бљи вост про из во да.

(3) Уко ли ко тр го вац или овла шће ни сер вис не по сту пе
у скла ду са ста вом 2. овог чла на, по тро ша чу при па да пра -
во из ста ва 1. т. а) и б) овог чла на.
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V - ДЕ КЛА РИ СА ЊЕ ПРО ИЗ ВО ДА

Члан 32.

(1) Про из во ди на ми је ње ни по тро ша чи ма мо ра ју има ти
де кла ра ци ју у скла ду са за ко ном, тех нич ким и дру гим про -
пи си ма, од но сно стан дар ди ма.

(2) Де кла ра ци ја мо ра би ти на пи са на на јед ном од је зи -
ка кон сти ту тив них на ро да ко ји је у слу жбе ној упо тре би у
Ре пу бли ци.

Члан 33.

(1) Де кла ри са ње про из во да је на во ђе ње на про из во ду
или омо ту про из во да по да та ка ко ји ма се иден ти фи ку ју
про из во ди, свој ства про из во да, те по да ци о про из во ђа чу и
тр гов цу ко ји про из вод ста вља у про да ју.

(2) Де кла ра ци ја је по да так, озна ка, про из во ђач ки или
тр го вач ки жиг, сли ка (илу стра ци ја), знак на про из во ду и
ње го вом омо ту, пи са ни до да так, пло чи ца, ка ри ка, коп ча и
слич но, што је смје ште но на про из во ду и/или омо ту про из -
во да, те пра ти про из вод или се на ње га од но си.

(3) Де кла ра ци ја је оба ве зна за сва ки про из вод и тре ба
да са др жи нај ма ње сље де ће по дат ке:

а) на зив про из во да, име под ко јим се про из вод про да је,

б) тип про из во да или мо дел про из во да,

в) на зив (по слов но име) и адре су про из во ђа ча, а за уво -
зне про из во де, на зив (по слов но име) и сје ди ште уво зни ка,
те зе мљу по ри је кла и

г) ми ни мал ни рок тра ја ња про из во да, за ви сно од при -
ро де про из во да.

(4) Код прет ход но за мо та ног про из во да де кла ра ци ја
тре ба да са др жа ва и не то ма су, те ако по сто је, мо ди фи ко ва -
на свој ства про из во да и ор га ни за ма, са став не ди је ло ве и
до дат ке, као и по сту пак ко јим је то оства ре но.

(5) На зив под ко јим се про из вод про да је је озна ка или
опис про из во да и ње го ве упо тре бе, ако је по треб но, ко је је
до вољ но да тач но омо гу ћи куп цу да пре по зна тра же ни
про из вод и раз ли ку је га од дру гих слич них про из во да са
ко ји ма би га би ло мо гу ће за ми је ни ти.

(6) Са др жај де кла ра ци је за по је ди не про из во де или
гру пе про из во да про пи су ју над ле жни ор га ни у скла ду са
по себ ним про пи сом.

(7) Адре са из ста ва 3. тач ка в) овог чла на оба ве зно са -
др жи: мје сто, ули цу и број, број те ле фо на и те ле фак са, те
адре су елек трон ске по ште.

(8) Сма тра ће се да про из вод, ње го ви са стој ци или до да -
ци, као и ор га ни зми има ју мо ди фи ко ва на свој ства у сми слу
ста ва 4. овог чла на ако:

а) струч но ми шље ње за сно ва но на од го ва ра ју ћој ана -
ли зи мо же по ка за ти да су утвр ђе на свој ства раз ли чи та у
по ре ђе њу са уоби ча је ним за тај про из вод, са ста вом или до -
дат ком, као и ор га ни зми, узи ма ју ћи у об зир при хва ће не
гра ни це при род них раз ли чи то сти за та свој ства,

б) по сто ји при су ство ма те ри је у про из во ду, са ста ву или
до дат ку, као и ор га ни зму, ко ја ни је при сут на у истом та -
квом већ по сто је ћем, а ко ја мо же или за ко ју се про цје њу -
је да би мо гла ути ца ти на здра вље и

в) по сто ји при су ство ма те ри је у про из во ду, са ста ву или
до дат ку, као и ор га ни зму, ко ја ни је при сут на у истом та -
квом већ по сто је ћем, а ко ја иза зи ва оправ да ну сум њу да
про из вод ни је по де сан за упо тре бу.

(9) По да ци на ве де ни у де кла ра ци ји не сми ју се укла ња -
ти или ми је ња ти.

VI - ОД ГО ВОР НОСТ И ГА РАН ЦИ ЈА ЗА 
ПРО ИЗ ВОД ИЛИ УСЛУ ГУ

Члан 34.

Про из во ђач је од го во ран за ште ту узро ко ва ну гре шком
у ње го вом про из во ду у скла ду са од ред ба ма за ко на ко јим
се уре ђу ју обли га ци о ни од но си у Ре пу бли ци.

Члан 35.

Тр го вац је од го во ран за не до стат ке на ро би ко ји по сто -
је у тре нут ку пре но са ри зи ка на по тро ша ча, без об зи ра да
ли је по тро шач свје стан не до ста та ка у скла ду са од ред ба -
ма за ко на ко јим се уре ђу ју обли га ци о ни од но си у Ре пу бли -
ци.

Члан 36.

(1) За тех нич ки сло же не про из во де про из во ђач, од но -
сно тр го вац ду жан је да утвр ди и у тех нич ком упут ству на -
ве де рок обез би је ђе ног сер ви си ра ња и да снаб ди је тр жи -
ште ре зер вним ди је ло ви ма, при бо ром и дру гим про из во ди -
ма без ко јих се тај про из вод не мо же упо тре бља ва ти пре ма
пред ви ђе ној на мје ни (у да љем тек сту: ре зер вни ди је ло ви).

(2) Рок из ста ва 1. овог чла на не сми је би ти кра ћи од
три го ди не за апа ра те за до ма ћин ство, од но сно пет го ди на
за дру ге тех нич ки сло же не про из во де, ако по себ ним про -
пи сом ни је дру га чи је од ре ђе но.

(3) На кон пре стан ка про из вод ње про из во да, про из во -
ђач или тр го вац ду жан је да обез би је ди на бав ку ре зер вних
ди је ло ва ра ди одр жа ва ња про из во да, у ро ку ко ји за тех нич -
ки сло же не про из во де не мо же би ти кра ћи од де сет го ди на.

(4) Ако про из во ђач, од но сно тр го вац не ма соп стве ни
сер вис у Ре пу бли ци ду жан је да за тех нич ки сло же не про -
из во де обез би је ди и спи сак прав них и фи зич ких ли ца ко ја
су овла шће на за сер ви си ра ње.

Члан 37.

(1) Про из во ђач, од но сно тр го вац ду жан је да овла шће -
не сер ви се и тр жи ште ре дов но снаб ди је ва по треб ном вр -
стом и ко ли чи ном ре зер вних ди је ло ва.

(2) Овла шћен је сер вис онај ко ји има пу но ва жну пу но -
моћ про из во ђа ча да мо же сер ви си ра ти про из во де и има
пот пи сан уго вор за на бав ку ре зер вних ди је ло ва.

VII - НЕПОШТЕНA ПОСЛОВНA ПРАКСA

Члан 38.

(1) Не по ште на прак са је за бра ње на.

(2) По слов на прак са је не по ште на ако:

а) је су прот на за хтје ви ма про фе си о нал не па жње,

б) у сми слу од ре ђе ног про из во да бит но на ру ша ва или
мо же бит но да на ру ши еко ном ско по на ша ње про сјеч ног
по тро ша ча ко ме је та ква прак са на ми је ње на или до ко је га
она до пи ре, од но сно про сјеч ног чла на од ре ђе не гру пе по -
тро ша ча на ко ју је та прак са усмје ре на и

в) је об ма њу ју ћа и агре сив на.

(3) По слов на прак са ко ја мо же бит но на ру ши ти еко -
ном ско по на ша ње са мо ја сно од ре ди ве гру пе по тро ша ча
ко ји су због тје ле сних или ду шев них ма на, до би или ла ко -
ми сле но сти по себ но осје тљи ви на од ре ђе ну по слов ну
прак су или од ре ђе ни про из вод, и то на на чин на ко ји је тр -
го вац мо гао ра зум но да пред ви ди, про цје њи ва ће се са ста -
но ви шта про сјеч ног чла на те гру пе по тро ша ча.

(4) Од ред ба ста ва 3. овог чла на не ути че на до зво ље -
ност ко ри шће ња уоби ча је не и за ко ни те ре клам не прак се
пре у ве ли ча ва ња или да ва ња из ја ва за ко је се не оче ку је да
бу ду схва ће не до слов но.

Члан 39.

(1) По слов на прак са сма тра се об ма њу ју ћом ако са др -
жи не тач не ин фор ма ци је, због че га је не и сти ни та или ако
на не ки дру ги на чин, укљу чу ју ћи ње но цје ло куп но пред -
ста вља ње, па чак ако је ин фор ма ци ја чи ње нич но тач на, об -
ма њу је или мо же за ва ра ти про сјеч ног по тро ша ча у по гле -
ду не ке од окол но сти на ве де них у ста ву 2. овог чла на, чи -
ме га на во ди или га мо же на ве сти да до не се од лу ку о по -
слу ко ју ина че не би до нио.

(2) Окол но сти из ста ва 1. овог чла на на ко је се об ма њу -
ју ћа по слов на прак са од но си су:

а) по сто ја ње или при ро да про из во да,

б) основ на оби љеж ја про из во да, као што су ње го ва до -
ступ ност, пред но сти, ри зи ци, на чин из ра де, са став, до да ци
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ко ји пра те про из вод, по сто ја ње по мо ћи ко ја се пру жа по -
тро ша чи ма по сли је про да је и по сту па ње по њи хо вим при -
ту жба ма, на чин и да тум про из вод ње или пру жа ња услу ге,
до ста ва, по доб ност за упо тре бу, на чин упо тре бе, ко ли чи на,
спе ци фи ка ци ја, др жа ва про из вод ње и др жа ва по ри је кла
жи га, оче ки ва ни ре зул та ти упо тре бе или ре зул та ти спро ве -
де них те сто ва или про вје ра на про из во ду,

в) обим оба ве за тр гов ца, мо ти ви тр го вач ке прак се, те
при ро да по ступ ка про да је, би ло ко ја из ја ва или сим бол ко -
ји се од но си на ди рект но или ин ди рект но спон зор ство или
одо бре ње тр гов ца или про из во да,

г) ци је на про из во да или на чин на ко ји је она из ра чу на -
та или по сто ја ње од ре ђе не по год но сти у по гле ду ци је не,

д) по тре ба за сер ви си ра њем, ре зер вним ди је ло ви ма, за -
мје ном или по прав ком,

ђ) по ло жај, осо би не и пра ва тр гов ца или ње го вог за -
ступ ни ка, као што су њи хов иден ти тет, имо ви на, ква ли фи -
ка ци је, ста тус, члан ство у од ре ђе ним удру же њи ма или по -
ве за ност са не ким дру гим су бјек ти ма, њи хо во ин ду стриј -
ско, ко мер ци јал но или ин те лек ту ал но вла сни штво, на гра де
и при зна ња,

е) пра ва по тро ша ча, укљу чу ју ћи пра ва ко ја по тро шач
има на осно ву пра ви ла о од го вор но сти за ма те ри јал не не -
до стат ке и

ж) ри зи ци ко ји ма по тро шач мо же би ти из ло жен.

(3) По слов на прак са та ко ђе се сма тра об ма њу ју ћом ако,
у кон крет ном слу ча ју, узи ма ју ћи у об зир сва оби љеж ја и
окол но сти слу ча ја, про сјеч ног по тро ша ча на ве де или га
мо же на ве сти да до не се од лу ку о по слу ко ју ина че не би
до нио, а што укљу чу је:

а) би ло ко ји об лик ста вља ња про из во да на тр жи ште,
укљу чу ју ћи и ком па ра тив но огла ша ва ње ко је до во ди до по -
ис то вје ћи ва ња тог про из во да са не ким дру гим про из во дом,
за шти ће ним зна ком, за шти ће ним име ном или дру гим зна -
ком рас по зна ва ња кон ку рен та на тр жи шту и

б) не по што ва ње оба ве за, од тр гов ца, ко је про из ла зи из
ко дек са по на ша ња ко ји га оба ве зу је, под прет по став ком да
та оба ве за не пред ста вља на мје ру већ је ри јеч о чвр стој
оба ве зи ко ју је мо гу ће про вје ри ти и под прет по став ком да
је тр го вац у окви ру по слов не прак се на зна чио да је ве зан
ко дек сом по на ша ња.

Члан 40.

(1) По слов на прак са сма тра се об ма њу ју ћом ако у кон -
крет ном слу ча ју, узи ма ју ћи у об зир сва оби љеж ја и окол -
но сти слу ча ја, као и огра ни че ња кон крет ног сред ства ко -
му ни ка ци је, не са др жи ва жне ин фор ма ци је ко је су, за ви сно
од кон тек ста, по треб не про сјеч ном по тро ша чу да би мо гао
до ни је ти од лу ку о по слу за сно ва ну на пот пу ној оба ви је -
ште но сти и ти ме га на ве де или га мо же на ве сти да до не се
од лу ку о по слу ко ју ина че не би до нио.

(2) Узи ма ју ћи у об зир окол но сти из ста ва 1. овог чла на,
об ма њу ју ћом прак сом та ко ђе се сма тра:

а) ако тр го вац скри ва оба вје ште ња из ста ва 1. овог чла -
на или ако су пру же на оба вје ште ња не ја сна, не ра зу мљи ва,
дво сми сле на или не бла го вре ме на и

б) ако тр го вац не на ве де по слов ну свр ху по слов не
прак се, а она ни је очи глед на из кон тек ста, а у оба слу ча ја,
та ква прак са, про сјеч ног по тро ша ча на ве де или га мо же
на ве сти да до не се од лу ку о по слу ко ју ина че не би до нио.

(3) Ка да тр го вац при пре но ше њу по слов не прак се ко -
ри сти кон крет но сред ство ко му ни ка ци је ко је је огра ни че но
вре ме ном или про сто ром, при ли ком оцје не да ли је од ре ђе -
но ва жно оба вје ште ње из о ста вље но, бри ну ће се о тим
огра ни че њи ма, као и о оста лим мје ра ма ко је је тр го вац
пред у зео да би се то оба вје ште ње до ста ви ло по тро ша чу на
не ки дру ги на чин.

(4) У слу ча ју по зи ва на ку по ви ну, ако то већ ни је очи -
глед но из кон тек ста, бит ним се сма тра ју ин фор ма ци је о:

а) основ ним ка рак те ри сти ка ма про из во да у мје ри ко ја
од го ва ра про из во ду и сред ству ко му ни ка ци је ко је се ко ри -
сти,

б) на зи ву и адре си про дав ца, те по по тре би на зи ву и
адре си про дав ца у чи је име по слу је,

в) про дај ној ци је ни про из во да или кад при ро да про из -
во да не омо гу ћа ва да ци је на бу де из ра чу на та уна при јед,

г) на чи ну на ко ји ће ци је на из тач ке в) овог ста ва би ти
из ра чу на та,

д) до дат ним по штан ским тро шко ви ма, те тро шко ви ма
пре во за и до ста ве, а ка да ти тро шко ви не мо гу би ти из ра -
чу на ти уна при јед, са на зна ком да се пла ћа ју и ти до дат ни
тро шко ви,

ђ) усло ви ма пла ћа ња и до ста ве, те оста лим еле мен ти ма
ис пу ње ња уго во ра, као и о на чи ну на ко ји се по сту па по
при ту жба ма по тро ша ча, ако ти еле мен ти од сту па ју од за -
хтје ва про фе си о нал не па жње,

е) по сто ја њу пра ва на рас кид или от каз уго во ра, ако је
ри јеч о про из во ди ма или прав ним по сло ви ма у по гле ду ко -
јих су пред ви ђе на и та пра ва и

ж) дру ге ин фор ма ци је ко је је тр го вац ду жан да пру жи
по тро ша чу при ли ком би ло ко је вр сте по слов не ко му ни ка -
ци је, укљу чу ју ћи огла ша ва ње и ста вља ње про из во да на тр -
жи ште у скла ду са овим за ко ном и дру гим про пи си ма.

Члан 41.

Об ма њу ју ћом по слов ном прак сом тр гов ца сма тра се:

а) не и сти ни та тврд ња про дав ца да је пот пи сник од ре -
ђе ног ко дек са по на ша ња,

б) нео вла шће но ис ти ца ње за штит них зна ко ва, зна ко ва
ква ли те та или слич них зна ко ва,

в) не и сти ни та тврд ња тр гов ца да је од ре ђе ни ко декс по -
на ша ња одо брен од над ле жног ор га на или од ре ђе не ор га -
ни за ци је,

г) не и сти ни та тврд ња тр гов ца да ње го ву по слов ну
прак су или про да ју про из во да одо бра ва, по др жа ва или по -
ма же од ре ђе ни над ле жни ор ган или од ре ђе на ор га ни за ци -
ја или исти ни та тврд ња истог са др жа ја у слу ча ју да се тр -
го вац не при др жа ва усло ва под ко ји ма му је да то одо бре ње,
по др шка или по моћ,

д) по зив на ку по ви ну про из во да по од ре ђе ној ци је ни,
без ис ти ца ња чи ње ни це да тр го вац има оправ да не раз ло ге
да вје ру је да не ће би ти у мо гућ но сти да по ну ди ис по ру ку
тог или слич ног про из во да по на ве де ној ци је ни, у ври је ме
и у ко ли чи ни ко ји су ра зум ни с об зи ром на про из вод, обим
огла ша ва ња про из во да и по ну ђе ну ци је ну, од но сно да не ће
би ти у мо гућ но сти да обез би је ди да дру ги тр го вац ис по ру -
чи тај или сли чан про из вод по на ве де ној ци је ни, у вре ме -
ну и у ко ли чи ни ко ји су ра зум ни с об зи ром на на ве де не
окол но сти,

ђ) по зив на ку по ви ну про из во да по од ре ђе ној ци је ни, а
за тим од би ја ње да се куп цу по ка же огла ша ва ни про из вод
или од би ја ње при хва та ња по руџ би не по тро ша ча, од но сно
до ста ве про из во да у ра зум ном ро ку или по ка зи ва ње не ис -
прав ног узор ка про из во да, а све с на мје ром ре кла ме не ког
дру гог про из во да,

е) не и сти ни та тврд ња тр гов ца да ће про из вод би ти до -
сту пан са мо у крат ком ро ку или да ће би ти до сту пан у
крат ком ро ку под од ре ђе ним усло ви ма, с ци љем да се по -
тро шач на ве де да до не се од лу ку о ку по ви ни без од га ђа ња,
од но сно да му се ус кра ти мо гућ ност или ври је ме по треб но
за до но ше ње ра зум не од лу ке,

ж) не и сти ни та тврд ња тр гов ца или на дру ги на чин
ства ра ње по гре шног ути ска да је од ре ђе ни про из вод у про -
ме ту у скла ду са ва же ћим про пи си ма,

з) пред ста вља ње пра ва ко ја су по тро ша чу га ран то ва на
за ко ном као по себ не пред но сти ко ју тр го вац ну ди по тро -
ша чу,

и) упо тре ба уред нич ког про сто ра у ме ди ји ма за огла -
ша ва ње про из во да, од но сно про пу шта ње тр гов ца да у са -
др жа ју огла са зву ком или сли ком на гла си да је ри јеч о пла -
ће ном огла ша ва њу, а не о са др жа ју иза ко јег сто ји уред ни -
штво,
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ј) не и сти ни та тврд ња тр гов ца о при ро ди и зна ча ју ри -
зи ка ко ме по тро шач из ла же се бе или сво ју по ро ди цу ако не
ку пи од ре ђе ни про из вод,

к) огла ша ва ње про из во да ко ји је сли чан про из во ду ко -
ји је про из вео не ки дру ги про из во ђач, и то на на чин да се
на мјер но на во ди по тро шач на по гре шан за кљу чак да је
огла ша ва ни про из вод про из вео тај дру ги про из во ђач,

л) уко ли ко тр го вац ус по ста вља, во ди или огла ша ва си -
стем про да је про из во да у окви ру ко јег по тро шач пла ћа на -
кна ду за мо гућ ност оства ре ња при хо да ко ји не за ви си од
успје шно сти про да је од ре ђе ног про из во да, већ од уче ство -
ва ња дру гих по тро ша ча у том си сте му про да је,

љ) не и сти ни та тврд ња тр гов ца да пре ста је са по сло ва -
њем или да се пре мје шта у дру ге по слов не про сто ри је,

м) не и сти ни та тврд ња тр гов ца да од ре ђе ни про из вод
по ве ћа ва шан су за на гра ду у игра ма на сре ћу,

н) не и сти ни та тврд ња тр гов ца да од ре ђе ни про из вод
мо же из ли је чи ти од ре ђе ну бо лест, дис функ ци о нал ност или
мал фор ма ци ју,

њ) пру жа ње не тач них ин фор ма ци ја о усло ви ма на тр -
жи шту или мо гућ но сти ку по ви не од ре ђе ног про из во да на
тр жи шту, с ци љем да се по тро шач на ве де да про из вод ку -
пи под усло ви ма ко ји су не по вољ ни ји од уоби ча је них тр -
жи шних усло ва,

о) тврд ња да се рас пи су је на град на или про мо тив на
игра ако се на кон то га не до ди је ли обе ћа на на гра да или од -
го ва ра ју ћа за мје на за њу,

п) опи си ва ње про из во да ри је чи ма гра тис, бес плат но,
без на кна де или дру гим ри је чи ма слич ног зна че ња, ако је
по тро шач ду жан да сно си би ло ка кав тро шак, осим не из -
бје жног тро шка ја вља ња на оглас и пре у зи ма ња, од но сно
до ста ве про из во да,

р) ста вља ње ра чу на или слич ног до ку мен та ко јим се
зах ти је ва пла ћа ње у огла сни ма те ри јал, чи ме се код по тро -
ша ча ства ра по гре шан ути сак да је већ на ру чио огла ша ва -
ни про из вод и

с) не и сти ни та тврд ња или ства ра ње по гре шног ути ска
да тр го вац не по сту па у окви ру сво је по слов не дје лат но -
сти, про фе си је или за на та или ла жно пред ста вља ње тр гов -
ца као по тро ша ча.

Члан 42.

По слов на прак са тр гов ца сма тра се агре сив ном ако у
кон крет ном слу ча ју, узи ма ју ћи у об зир сва оби љеж ја и
окол но сти слу ча ја, ко ри шће њем уз не ми ра ва ња, при ну де,
укљу чу ју ћи фи зич ку си лу или при јет њу, те не до пу штен
ути цај, у бит ној ме ри ума њу је или мо же да ума њи сло бо ду
из бо ра или по сту па ња про сјеч ног по тро ша ча у по гле ду
про из во да, те га ти ме на во ди или га мо же на ве сти да до не -
се од лу ку ко ју ина че не би до нио.

Члан 43.

При ли ком од лу чи ва ња о то ме да ли је у по слов ној
прак си ко ри шће но уз не ми ра ва ње, при си ла, укљу чу ју ћи
фи зич ку си лу или при јет њу, или не до зво ље ни ути цај, узи -
ма ју се у об зир сље де ћи кри те ри ју ми:

а) ври је ме, мје сто, при ро да и тра ја ње агре сив не прак се,

б) упо тре ба при је те ћег или увре дљи вог је зи ка или по -
на ша ња,

в) чи ње ни ца да тр го вац свје сно, у на мје ри да ути че на
од лу ку по тро ша ча у ве зи са про из во дом, ко ри сти не срет не
или дру ге те шке окол но сти у ко ји ма се по тро шач на ла зи, а
ко је ути чу на спо соб ност ра су ђи ва ња по тро ша ча,

г) те шка или не сра змјер на ва ну го вор на пре пре ка ко ју
тр го вац по ста вља по тро ша чу ко ји же ли да оства ри сво је
уго вор но пра во, укљу чу ју ћи пра во да рас ки не или по ни -
шти уго вор или иза бе ре дру ги про из вод или дру гог тр гов -
ца и

д) при јет ња тр гов ца да ће пре ма по тро ша чу пред у зе ти
од ре ђе ну рад њу ко ја ни је у скла ду са за ко ном.

Члан 44.

(1) Агре сив ном по слов ном прак сом сма тра се:

а) ства ра ње ути ска код по тро ша ча да не мо же на пу сти -
ти по слов не про сто ри је док не за кљу чи уго вор,

б) по сје та тр гов ца по тро ша чу у ње го вом до му, без
прет ход не са гла сно сти по тро ша ча, осим у слу ча је ви ма
оства ри ва ња по тра жи ва ња из уго во ра,

в) ви ше стру ко обра ћа ње по тро ша чу, про тив но ње го вој
во љи, те ле фо ном, фак сом, елек трон ском по штом или дру -
гим сред ством за да љин ску ко му ни ка ци ју, осим у слу ча је -
ви ма оства ри ва ња по тра жи ва ња из уго во ра,

г) за хтјев да по тро шач, ко ји на мје ра ва да оства ри сво ја
пра ва из по ли се оси гу ра ња, до ста ви до ку мен та ко ји се не
мо гу сма тра ти зна чај ним за оцје ну осно ва но сти ње го вог
за хтје ва или упор но из бје га ва ње да се од го во ри на за хтјев
по тро ша ча ра ди од вра ћа ња од оства ри ва ња ње го вих уго -
вор них пра ва,

д) ди рект но под сти ца ње дје це по сред ством огла са да
ку пе или ути чу на ро ди те ље или дру га од ра сла ли ца да за
њих ку пе про из вод ко ји је пред мет огла ша ва ња,

ђ) зах ти је ва ње пла ћа ња про из во да, од мах или са од га -
ђа њем, или вра ћа ње или чу ва ње про из во да ко ји је тр го вац
на ба вио, а по тро шач га уоп ште ни је на ру чио,

е) ди рект но оба вје шта ва ње по тро ша ча да ће по сао или
оп ста нак тр гов ца би ти угро жен ако по тро шач не ку пи од -
ре ђе ни про из вод или услу гу и

ж) ства ра ње по гре шног ути ска код по тро ша ча да је
осво јио или да ће пред у зи ма њем од ре ђе не рад ње осво ји ти
на гра ду или не ку дру гу ко рист, ка да на гра да или ко рист не
по сто ји или ако је пред у зи ма ње би ло ко је рад ње у ци љу
осва ја ња на гра де или ко ри сти усло вље но ти ме да по тро -
шач пла ти од ре ђе ни из нос нов ца или пре тр пи од ре ђе не
тро шко ве.

(2) Од ред ба из ста ва 1. тач ке в) овог чла на не ути че на
при мје ну пра ви ла овог за ко на или дру гих про пи са о огра -
ни че њу или за бра ни ко ри шће ња од ре ђе них сред ста ва за
да љин ску ко му ни ка ци ју у од ре ђе ним окол но сти ма.

Члан 45.

(1) Тр гов ци мо гу до ни је ти ко декс по на ша ња и од го вор -
ни су за по што ва ње пра ви ла по на ша ња из ко дек са.

(2) Ми ни стар ство тр го ви не и ту ри зма (у да љем тек сту:
Ми ни стар ство) ће под сти ца ти тр гов ца или гру пу тр го ва ца
ко ји су при сту пи ли ко дек су по на ша ња да кон тро ли шу по -
ја ву по слов не прак се тр го ва ца и да оба вје шта ва по тро ша че
о по сто ја њу и са др жи ни ко дек са по на ша ња.

(3) Од ред бе ко дек са по на ша ња не мо гу би ти у су прот -
но сти са ва же ћим про пи си ма ко ји се од но се на за шти ту по -
тро ша ча.

VI II - УСЛУ ГЕ ОД ОП ШТЕГ ЕКО НОМ СКОГ 

ИН ТЕ РЕ СА

Члан 46.

(1) Услу га од оп штег еко ном ског ин те ре са (у да љем
тек сту: еко ном ска услу га) је услу га снаб ди је ва ња: елек -
трич ном енер ги јом, га сом, то плот ном енер ги јом, во дом,
услу га од во да от пад них во да, услу га те ле ко му ни ка ци ја,
по штан ска услу га, услу га јав ног пре во за пут ни ка у град -
ском, при град ском и ме ђу град ском са о бра ћа ју, услу га ауто -
бу ских ста ни ца, услу га пре во за пут ни ка у же ље знич ком
са о бра ћа ју, услу га одр жа ва ња чи сто ће и дру га јав на услу га
про пи са на за ко ном, од ко јих се од ре ђе не услу ге пру жа ју
по сред ством ди стри бу тив не мре же, чи ји ква ли тет, усло ве
пру жа ња, од но сно ци је ну уре ђу ју или кон тро ли шу ре пу -
блич ки ор ган упра ве или ор ган на ни воу БиХ или дру ги
но си лац јав ног овла шће ња, а ра ди за до во ље ња оп штег
дру штве ног ин те ре са.

(2) Пру жа ње еко ном ске услу ге по тро ша чу за сни ва се
на уго вор ном од но су из ме ђу по тро ша ча и тр гов ца.
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(3) Тр го вац ко ји пру жа еко ном ску услу гу оба ве зан је да
омо гу ћи по тро ша чу ко ри шће ње еко ном ске услу ге под јед -
на ким усло ви ма, без дис кри ми на ци је.

(4) За пру же ну еко ном ску услу гу тр го вац је ду жан да
по тро ша чу бла го вре ме но и без на кна де из да од го ва ра ју ћи
ра чун, ко ји са др жи све по треб не по дат ке и ко ји омо гу ћа ва -
ју по тро ша чу про вје ру об ра чу на пру же не услу ге.

(5) Тр го вац је ду жан да по тро ша чу, без на кна де, до ста -
ви де таљ ну спе ци фи ка ци ју ра чу на.

Члан 47.

(1) Тр го вац ко ји пру жа еко ном ску услу гу по сред ством
ди стри бу тив не мре же ду жан је да омо гу ћи по тро ша чи ма
при кљу чак на ди стри бу тив ну мре жу и упо тре бу при кључ -
ка, мре же и услу ге под уна при јед по зна тим и уго во ре ним
усло ви ма про пи са ним од тр гов ца или дру гог овла шће ног
ор га на, уко ли ко за то по сто ји тех нич ка мо гућ ност.

(2) Усло ве и про мје не усло ва из ста ва 1. овог чла на тр -
го вац или дру ги овла шће ни ор ган ду жни су да об ја ве у нај -
ма ње јед ном днев ном ли сту ко ји се ди стри бу и ра на те ри то -
ри ји Ре пу бли ке.

(3) За пру жа ње услу га из ста ва 1. овог чла на тр го вац је
ду жан да са по тро ша чем за кљу чи уго вор у пи са ној фор ми.

(4) Тр го вац из ста ва 1. овог чла на ду жан је да из да ра -
чун за об ра чун ски пе ри од ко ји не мо же би ти ду жи од 30
дана.

Члан 48.

(1) По тро шач ко ји за кљу чу је но ви уго вор или му се, на
ње гов за хтјев, пру жа ју еко ном ске услу ге мо ра до би ти, без
на пла те, обра зац уго во ра ко ји ће са др жа ва ти усло ве уго -
вора.

(2) Оба ве за пла ћа ња услу га мо ра се од но си ти са мо на
ствар ног ко ри сни ка и/или на стра ну ко ја је пот пи са ла уго -
вор.

(3) Тр го вац је ду жан да се при др жа ва про пи са них стан -
дар да и ква ли те та еко ном ске услу ге ко ју пру жа, у скла ду
са за ко ном и уго во ром.

(4) Од го вор ност за ис пу ње ње оба ве за из ста ва 3. овог
чла на има ју ти је ла, од но сно ор га ни ко ји до дје љу ју овла -
шће ња за оба вља ње еко ном ских услу га.

Члан 49.

(1) По тро шња елек трич не енер ги је, то плот не енер ги је,
га са, во де и слич но тре ба да бу де об ра чу на та по тро ша чу на
осно ву ствар них ис по ру ка, очи та них на мјер ном уре ђа ју
по тро ша ча.

(2) Ако се по тро шња из ста ва 1. овог чла на не об ра чу -
на ва на осно ву мје ре ња на мјер ном уре ђа ју, на за хтјев по -
тро ша ча ис по ру чи лац услу ге је ду жан да по тро ша чу омо -
гу ћи уград њу од го ва ра ју ћег мјер ног уре ђа ја, на осно ву
про јек та о тех нич кој из во дљи во сти и у скла ду са оп штим
усло ви ма за ис по ру ку и снаб ди је ва ње.

(3) Про је кат о тех нич кој из во дљи во сти уград ње од го -
ва ра ју ћег мјер ног уре ђа ја из ра ђу је и овје ра ва овла шће но
струч но прав но или фи зич ко ли це, у скла ду са за ко ном.

(4) На чин на док на ђи ва ња тро шко ва на бав ке и уград ње
од го ва ра ју ћег мјер ног уре ђа ја и опре ма ња мјер ног мје ста
из ста ва 2. овог чла на ре гу ли ше се оп штим усло ви ма или
по себ ним ак том ко ји до но си пру жа лац услу ге.

(5) Крај њи по тро шач ко ји се на ла зи на мје сти ма за јед -
нич ке по тро шње, као што је: за јед ни ца ета жних вла сни ка,
има пра во да за хтије ва ис по ру ку елек трич не енер ги је и во -
де у скла ду са ст. 1. и 2. овог чла на.

Члан 50.

(1) Ра чун за пру же не те ле ко му ни ка циј ске услу ге тре ба да
са др жи све по треб не по дат ке ко ји по тро ша чу омо гу ћа ва ју
про вје ру ис прав но сти об ра чу на пру же них услу га, као што
су: по зи ва ни број са ко јим је оства ре на ве за, ври је ме тра ја ња
по зи ва, број им пул са и из нос у об ра чун ском пе ри о ду.

(2) Ра чун за пру жа ње еко ном ске услу ге по тро ша чу мо -
ра се до ста ви ти по себ но за сва ку услу гу.

(3) Тро шко ви из да ва ња ра чу на из ста ва 1. овог чла на су
бес плат ни.

Члан 51.

(1) Тр го вац ко ји пру жа еко ном ску услу гу ду жан је да
ус по ста ви бес плат ну и ла ко до ступ ну кон такт ли ни ју за
по моћ по тро ша чи ма у ве зи са ко ри шће њем еко ном ске
услу ге.

(2) По тро шач ко ји је не за до во љан ква ли те том и об ра -
чу ном пру же не еко ном ске услу ге има пра во да тр гов цу
под не се при го вор у пи са ној или елек трон ској фор ми у ро -
ку ко ји је про пи сан у уго во ру из чла на 46. став 2. овог за -
ко на.

(3) Тр го вац ко ји пру жа еко ном ску услу гу ду жан је да
фор ми ра ко ми си ју за рје ша ва ње ре кла ма ци ја по тро ша ча у
чи јем ра ду мо ра ју уче ство ва ти пред став ни ци удру же ња за
за шти ту по тро ша ча.

(4) Ко ми си ја из ста ва 3. овог чла на оба ве зна је да на ре -
кла ма ци ју по тро ша ча од го во ри у пи са ној фор ми у ро ку од
30 да на од да на при је ма при го во ра, о че му во ди по себ ну
еви ден ци ју.

Члан 52.

(1) Над ле жни ор га ни ко ји од лу чу ју о пра ви ма и оба ве -
за ма по тро ша ча - еко ном ских услу га оба ве зни су да фор -
ми ра ју Са вје то дав но ти је ло у чи јем ра ду уче ству ју пред -
став ни ци удру же ња по тро ша ча, а то ти је ло сво је од лу ке
до но си без дис кри ми на ци је, на тран спа рен тан и објек ти -
ван на чин.

(2) Над ле жни ор га ни из ста ва 1. овог чла на сво је од лу -
ке до но се на кон при ба вља ња ми шље ња Са вје то дав ног ти -
је ла из ста ва 1. овог чла на.

Члан 53.

(1) Ако се ра чун за пру же ну еко ном ску услу гу оспо ра -
ва у суд ском или ван суд ском по ступ ку, а по тро шач уред но
пла ћа све сље де ће не спор не ра чу не, тр го вац не сми је по -
тро ша чу об у ста ви ти пру жа ње услу ге до окон ча ња суд ског
или ван суд ског по ступ ка.

(2) Ако је тр го вац об у ста вио пру жа ње услу ге при је не -
го што је од над ле жног ор га на оба ви је штен о по кре та њу
по ступ ка из ста ва 1. овог чла на, ду жан је да на ста ви пру -
жа ње услу ге по тро ша чу до окон ча ња суд ског или ван суд -
ског по ступ ка.

(3) Оба ве за из ст. 1. и 2. овог чла на од но си се и на слу -
чај ка да тр го вац по кре не по сту пак при сил не на пла те про -
тив по тро ша ча.

(4) Суд ским или ван суд ским по ступ ком у сми слу ст. 1.
и 2. овог чла на сма тра се сва ки по сту пак пред ви ђен ва же -
ћим про пи си ма, као и сва ки по сту пак пред ви ђен оп штим
усло ви ма или дру гим пра ви ли ма пру жа о ца еко ном ске
услу ге.

Члан 54.

(1) Ако тр го вац зах ти је ва или из ри чи то усло вља ва ку -
по ви ну про из во да или пру жа ње услу ге са дје ли мич ним
или укуп ним аван сом (пред уј мом) и ис по ру чи про из вод
или пру жи услу гу на кон при је ма аван са, ду жан је да по тро -
ша чу на кон ис по ру ке про из во да или пру же не услу ге об ра -
чу на и ис пла ти ка ма те по сто пи по слов не бан ке тр гов ца за
оро че не штед не уло ге на три мје се ца, ако је рок ис по ру ке
ду жи од 30 да на.

(2) Од ред ба ста ва 1. овог чла на при мје њу је се и у слу -
ча ју ка да тр го вац не мо же да ис по ру чи уго во ре ни про из вод
или оба ви услу гу.

(3) Оба ве за из ста ва 1. овог чла на при мје њу је се на све
тр гов це ко ји по слу ју у скла ду са овим за ко ном.

IX - УГО ВО РИ ЗА КЉУ ЧЕ НИ ИЗ ВАН ПО СЛОВ НИХ
ПРО СТО РИ ЈА

Члан 55.

(1) Уго во ри за кљу че ни из ван по слов них про сто ри ја су
уго во ри на осно ву ко јих тр го вац про да је ро бу или услу ге
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по тро ша чу и ко ји се за кљу чу ју из ван ње го вих по слов них
про сто ри ја, и то:

а) у то ку по сје те тр гов ца до му по тро ша ча или ње го вом
рад ном мје сту без об зи ра да ли се та по сје та де ша ва на за -
хтјев по тро ша ча и

б) као ре зул тат нео че ки ва ног при сту па тр гов ца по тро -
ша чу у сред стви ма јав ног пре во за или на би ло ко јем дру -
гом јав ном мје сту.

(2) Тр го вац ко ји скла па уго вор на на чин из ста ва 1. овог
чла на мо ра се по тро ша чу ле ги ти ми са ти иден ти фи ка ци о -
ном кар ти цом.

Члан 56.

Од ред бе уго во ра за кљу че ног из ван по слов них про сто -
ра тр гов ца не при мје њу ју се на:

а) уго вор о гра ђе њу, про да ји, за ку пу или дру гом пра ву
на не по крет но сти, осим на уго вор о про да ји ро бе и ње ној
уград њи у не по крет ност и на уго вор о гра ђе њу ко ји се од -
но си на адап та ци ју, од но сно по прав ку не по крет но сти,

б) уго вор о ис по ру ци на адре су по тро ша ча пре храм бе -
них про из во да, пи ћа или дру гих про из во да на ми је ње них
днев ној упо тре би у до ма ћин ству,

в) уго вор скло пљен на осно ву ка та ло га тр гов ца, ако га
је по тро шач мо гао про чи та ти без при су ства тр гов ца или
ње го вог пред став ни ка, а ко ји пред ви ђа ју кон ти ну и тет по -
слов ног од но са тр гов ца и по тро ша ча и ако је и у ка та ло гу
и у уго во ру по тро шач био ја сно оба ви је штен о пра ву на
рас кид уго во ра из чла на 58. овог за ко на,

г) уго вор о оси гу ра њу и

д) уго вор о про да ји хар ти ја од ври јед но сти.

Члан 57.

(1) Тр го вац је оба ве зан да нај ка сни је до за кљу че ња уго -
во ра из чла на 55. овог за ко на по тро ша чу до ста ви пи са но
оба вје ште ње о пра ву на јед но стра ни рас кид уго во ра из
чла на 58. овог за ко на.

(2) Оба вје ште ње из ста ва 1. овог чла на мо ра са др жа ва -
ти име, од но сно фир му тр гов ца, ње го ву адре су, да тум сла -
ња оба вје ште ња, по дат ке по треб не ра ди иден ти фи ка ци је
уго во ра, уго вор не стра не, те пред мет уго во ра и ње го ву ци -
је ну, као и рок за рас кид уго во ра.

(3) Уко ли ко је оба вје ште ње о пра ву на рас кид са став ни
дио уго во ра, у том слу ча ју оба вје ште ње мо ра би ти ис так -
ну то и на пи са но на исти на чин као и оста ле од ред бе уго во -
ра, као што су: фонт, ве ли чи на сло ва, бо ја, об лик и слич но.

(4) У слу ча ју спо ра, тр го вац је ду жан да до ка же да је
по тро ша чу на ври је ме пре дао оба вје ште ње о пра ву на јед -
но стра ни рас кид уго во ра.

Члан 58.

(1) По тро шач има пра во на јед но стра ни рас кид уго во -
ра у ро ку од 15 да на од да на за кљу че ња уго во ра.

(2) По тро шач ни је оба ве зан да на ве де раз лог за рас кид
уго во ра ни ти да пла ти би ло ка кве тро шко ве, из у зев тро -
шко ве вра ћа ња про из во да.

(3) Оба вје ште ње о јед но стра ном рас ки ду уго во ра до -
ста вља се у пи са ној фор ми.

(4) У слу ча ју до ста вља ња оба вје ште ња о јед но стра ном
рас ки ду уго во ра, по тро шач је осло бо ђен свих оба ве за из
уго во ра, из у зев оба ве зе вра ћа ња про из во да ко ји му је ис по -
ру чен.

(5) Уго вор је рас ки нут у тре нут ку ка да је тр го вац при -
мио оба вје ште ње о рас ки ду.

(6) Уго вор је рас ки нут на ври је ме ако је оба вје ште ње о
рас ки ду упу ће но до ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на.

(7) Ако по тро шач ни је при мио пи са но оба вје ште ње о
јед но стра ном рас ки ду уго во ра, ње го во пра во на рас кид ни -
је вре мен ски огра ни че но.

(8) Ка да по тро шач ис ко ри сти сво је пра во да рас ки не
уго вор, тр го вац је ду жан да вра ти упла ће ни но вац у ро ку

од 15 да на од да на ка да је при мио оба вје ште ње о рас ки ду
уго во ра.

X - ПРО ДА ЈА НА ОСНО ВУ УГО ВО РА НА ДА ЉИ НУ

Члан 59.

(1) Уго вор о про да ји на да љи ну је сва ки уго вор ко ји се
од но си на про да ју про из во да или услу га, ко ју ор га ни зу је
тр го вац пу тем не ког сред ства за про да ју на да љи ну, а за -
кљу чу је се из ме ђу тр гов ца и по тро ша ча.

(2) До ко нач ног за кљу че ња уго во ра мо же се ко ри сти ти
јед но или ви ше сред ста ва за ко му ни ка ци ју на да љи ну.

(3) Сред ства за ко му ни ка ци ју на да љи ну у сми слу овог
за ко на су сва сред ства ко ја без ствар ног фи зич ког при су -
ства тр гов ца и по тро ша ча мо гу би ти ко ри шће на за за кљу -
чи ва ње уго во ра из ме ђу дви ју стра на, као што су: на сло -
вље ни и не на сло вље ни штам па ни ма те ри јал, стан дард на
пи сма, огла си у штам пи са на руџ бе ни цом, ка та лог, те ле -
фон са уче шћем љу ди или без њих, ра дио, ви део-те ле фо -
ни ја, ви део-текст са та ста ту ром или екра ном осје тљи вим
на до дир, елек трон ска по шта, ин тер нет, те ле факс, те ле ви -
зи ја и дру го.

Члан 60.

(1) Опе ра тер сред ста ва да љин ске ко му ни ка ци је је би ло
ко је ли це чи ји по сао, за ни ма ње или дје лат ност укљу чу је и
омо гу ћа ва ње тр гов цу упо тре бу јед ног или ви ше сред ста ва
да љин ске ко му ни ка ци је.

(2) За бра њу је се об ја вљи ва ње огла са у јав ним сред -
стви ма ин фор ми са ња за услу ге са до дат ном ври јед но шћу,
ако се уз сва ки та кав об ја вље ни оглас не ис так не ја сно, ви -
дљи во и чит ко на зив и пу на адре са тр гов ца, као и те ле фон -
ски број ко ји не сми је би ти из ну ме ра ци је бро је ва са до дат -
ном ври јед но шћу и ма тич ни број ли ца ко је пру жа на ве де -
не услу ге.

(3) Опе ра те ри ко ји пру жа ју услу ге са до дат ном ври јед -
но шћу у Ре пу бли ци ду жни су да фор ми ра ју јав ни те ле фон -
ски име ник тих бро је ва са на зна ком услу ге и ци је не те
услу ге, ко ји са др жи по дат ке о вла сни ку бро ја, по дат ке о да -
ва о цу са др жа ја услу га, ма тич ни број опе ра те ра и да ва о ца
са др жа ја услу га, пу ну адре су и те ле фон ски бро ј ко ји не
сми је би ти из ну ме ра ци је бро је ва са до дат ном ври јед но -
шћу.

(4) Услу ге са до дат ном ври јед но шћу не мо гу се пру жа -
ти без об ја ве и до ступ но сти по да та ка из ст. 2. и 3. овог чла -
на.

Члан 61.

(1) Од ред бе о за шти ти по тро ша ча у уго во ри ма о про да -
ји на да љи ну не од но се се на:

а) уго во ре за кљу че не упо тре бом ауто ма та за про да ју
или у по слов ним про сто ри ја ма ко је су опре мље не ауто ма -
ти ма,

б) уго во ре за кљу че не са опе ра те ри ма те ле ко му ни ка ци -
ја упо тре бом јав них те ле фон ских го вор ни ца,

в) уго во ре за кљу че не ра ди из град ње и про да је не по -
крет но сти или ко ји се ти чу дру гих пра ва на не по крет но -
сти ма, осим за ку па,

г) уго во ре за кљу че не на аук ци ја ма и

д) уго во ре у ве зи са фи нан сиј ским услу га ма, кao што
су: бан кар ске услу ге, услу ге кре ди ти ра ња, услу ге оси гу ра -
ња, ин ве сти ци о не услу ге, услу ге стам бе не штед ње, услу ге
плат ног про ме та и дру го.

(2) Код уго во ра о сло бод ним ак тив но сти ма на отво ре -
ном тр го вац мо же да за др жи пра во да под од ре ђе ним окол -
но сти ма не при ми је ни члан 66. став 2. овог за ко на.

Члан 62.

(1) Тр го вац је оба ве зан да бла го вре ме но, при је за кљу -
че ња уго во ра на да љи ну, по тро ша ча оба ви је сти о:

a) име ну, ма тич ном бро ју и пу ној адре си тр гов ца на ко -
ју по тро шач мо же упу ти ти при го вор, по ре ском бро ју, бро -
је ви ма те ле фо на, фак са и имејл адре си,
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б) име ну про из во да или услу ге, име ну под ко јим се
про из вод про да је,

в) глав ним осо би на ма и упо треб ним ври јед но сти ма
про из во да, од но сно услу ге,

г) про дај ној ци је ни и свим до дат ним тро шко ви ма за по -
тро ша ча,

д) усло ви ма пла ћа ња, ис по ру ке или из вр ше ња уго во ра,

ђ) по дацима о га ран ци ја ма и услу га ма по сли је про да је,
као што су: сер ви си ра ње и про да ја ре зер вних ди је ло ва за
ври је ме и по сли је га рант ног ро ка,

е) пра ву и ро ку за рас кид уго во ра,

ж) усло ви ма за от ка зи ва ње уго во ра за кљу че ног на нео -
д ре ђе но ври је ме или на пе ри од ду жи од го ди ну да на,

з) тро шко ви ма упо тре бе сред ста ва да љин ске ко му ни ка -
ци је ка да се тај тро шак не за ра чу на ва по основ ној та ри фи,

и) пе ри о ду, од но сно оп ци ји за ко ји ври је ди по ну да или
ци је на,

ј) нај кра ћем ро ку тра ја ња уго во ра у слу ча ју уго во ра о
ис по ру ци ро бе или пру жа њу услу га, ко ји се из вр ша ва стал -
но или пе ри о дич но и

к) суд ској над ле жно сти и при мје ни од ре ђе ног ма те ри -
јал ног пра ва у слу ча ју спо ра.

(2) Оба вје ште ње из ста ва 1. овог чла на тре ба би ти јед -
но знач но, ја сно, ла ко ра зу мљи во и при ла го ђе но сред ству за
ко му ни ка ци ју на да љи ну.

(3) Оба вје ште ње из ста ва 1. овог чла на мо ра са др жа ва -
ти упо зо ре ње да уго вор у име и за ра чун ма ло љет ни ка или
пот пу но по слов но не спо соб ног ли ца мо гу скло пи ти са мо
њи хо ви за кон ски за ступ ни ци, од но сно упо зо ре ње да ли ца
са огра ни че ном по слов ном спо соб но шћу мо гу скло пи ти
уго вор са мо уз са гла сност њи хо вог за кон ског за ступ ни ка.

(4) При ли ком про да је на да љи ну пу тем сред ста ва за ко -
му ни ка ци ју на да љи ну, на по чет ку сва ке ко му ни ка ци је тр -
го вац тре ба да са оп шти свој иден ти тет и ја сну тр го вач ку
на мје ру.

Члан 63.

(1) За ври је ме уго ва ра ња, а нај ка сни је при је ис по ру ке,
по тро шач тре ба да до би је оба вје ште ње у пи са ној или дру -
гој трај ној фор ми са свим по да ци ма из чла на 62. овог за ко -
на.

(2) Не по сред но на кон от пре ме про из во да тр го вац је ду -
жан да на при кла дан на чин оба ви је сти по тро ша ча о вре ме -
ну и на чи ну от пре ме.

(3) У слу ча ју скла па ња уго во ра о услу зи ко ја се пру жа
јед но крат ном упо тре бом сред ста ва ко му ни ка ци је на да љи -
ну и ко ју на пла ћу је опе ра тер сред ста ва ко му ни ка ци је на
да љи ну, тр го вац ни је ду жан да из да оба вје ште ње из ста ва
1. овог чла на, осим ин фор ма ци је о сје ди шту тр гов ца или
дру гој адре си на ко ју по тро шач мо же упу ти ти при го вор.

Члан 64.

(1) По тро шач има пра во да рас ки не уго вор на да љи ну
без обра зло же ња и без тро шко ва у ро ку од 15 да на.

(2) Рок за рас кид те че од да на ка да је по тро шач при мио
про из вод.

(3) Код услу га рок за рас кид по чи ње да те че од да на за -
кљу че ња уго во ра.

(4) Ако тр го вац по тро ша чу ни је до ста вио оба вје ште ње
из чла на 63. овог за ко на, по тро шач има пра во да рас ки не
уго вор у ро ку од три мје се ца, и то:

а) ка да је ри јеч о про из во ду - од да на ка да је по тро шач
при мио про из вод и

б) ка да је ри јеч о услу зи - од да на за кљу че ња уго во ра.

(5) Ако тр го вац по тро ша чу до ста ви оба вје ште ње из
чла на 63. овог за ко на у ро ку од три мје се ца, рок из ста ва 1.
овог чла на по чи ње те ћи од да на при је ма пи са ног оба вје -
ште ња.

(6) Ако по тро шач ко ри сти пра во из ста ва 1. овог чла на,
ду жан је да о то ме тр гов цу до ста ви пи са но оба вје ште ње.

(7) У слу ча ју рас ки да уго во ра на да љи ну по ко јем је по -
тро шач при мио про из вод, по тро шач на док на ђу је са мо тро -
шак вра ћа ња про из во да.

(8) Ка да по тро шач рас ки не уго вор о про да ји на да љи -
ну, тр го вац је ду жан да му без од га ђа ња вра ти пла ће ни из -
нос нов ца, а нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на ка да је
при мио пи са но оба вје ште ње од по тро ша ча.

(9) Ако тр го вац не вра ти пла ће ни из нос, ду жан је да
осим ци је не, за јед но са за кон ским за те зним ка ма та ма, пла -
ти и до дат них 10% из но са за сва ких 30 да на ка шње ња.

(10) Уго вор је рас ки нут у тре нут ку ка да је тр го вац при -
мио оба вје ште ње о рас ки ду.

(11) По тро шач не од го ва ра за ште ту ко ју је тр го вац пре -
тр пио због рас ки да уго во ра.

Члан 65.

(1) По тро шач не ма пра во на рас кид уго во ра на да љи ну,
уко ли ко се стра не ни су дру га чи је до го во ри ле, ако је ри јеч
о:

а) уго во ру о пру жа њу услу ге, ако је пру жа ње услу ге по -
че ло уз из ри чит при ста нак по тро ша ча при је ис те ка ро ка од
15 да на из чла на 64. овог за ко на,

б) уго во ру о игра ма на сре ћу,

в) уго во ру о про да ји ро бе или услу га, ако ци је на про из -
во да или услу ге за ви си од про мје на на фи нан сиј ском тр жи -
шту на ко је тр го вац не мо же ути ца ти,

г) уго во ру о про да ји про из во да из ра ђе ног по спе ци фи -
ка ци ји по тро ша ча или при ла го ђе ног лич ним по тре ба ма по -
тро ша ча или про из во да ко ји због сво је при ро де не мо же
би ти вра ћен или је под ло жан бр зом про па да њу,

д) уго во ру о про да ји аудио и ви део-за пи са и ком пју тер -
ских про гра ма ко је је по тро шач от па ко вао и

ђ) уго во ру о про да ји но ви на, пе ри о дич них пу бли ка ци ја
и ма га зи на.

(2) Ако тр го вац уго во ром о про да ји на да љи ну обез бје -
ђу је по тро ша чу кре дит сам или по сред ством тре ћег ли ца,
не мо же у слу ча ју од у ста ја ња од уго во ра зах ти је ва ти за те -
зне ка ма те или дру ге тро шко ве, ка да по тро шач ко ри сти
сво је пра во из чла на 64. овог за ко на.

(3) Ако је до шло до пре ва ре у упо тре би плат не кар ти це
у ве зи са уго во ром на да љи ну, по тро шач има пра во на по -
врат цје ло куп них сред ста ва.

Члан 66.

(1) Тр го вац тре ба да ис по ру чи про из вод или да пру жи
услу гу у ро ку од 15 да на од да на ка да му је по тро шач по -
слао на руџ бу.

(2) Ка да тр го вац не из вр ши сво ју оба ве зу ис по ру ке на -
ру че не ро бе или услу ге због то га што је не ма или му ни је
на рас по ла га њу, по тро шач мо ра да бу де ин фор ми сан о то -
ме и мо ра му би ти вра ћен упла ће ни из нос нај ка сни је у ро -
ку од 15 да на од да на ка да је при мио ин фор ма ци ју о не мо -
гућ но сти ис по ру ке.

(3) Чл. 62, 63. и 64. овог за ко на, као и став 1. овог чла -
на не при мје њу ју се на уго во ре:

а) о ис по ру ци пре храм бе них про из во да, пи ћа или дру -
гих про из во да на ми је ње них днев ној упо тре би у до ма ћин -
ству, на адре су по тро ша ча, ње го во бо ра ви ште или рад но
мје сто и

б) ко ји ма се обез бје ђу је смје штај, пре воз, уго сти тељ ске
услу ге или услу ге за сло бод но ври је ме, а ко ји ма се пру жа -
лац услу га оба ве зу је да на кон што је уго вор скло пљен
услу гу пру жи тач но од ре ђе ног да на или то ком од ре ђе ног
пе ри о да.

Члан 67.

(1) За бра њу је се ис по ру ка по тро ша чу про из во да или
услу ге ко ју по тро шач ни је на ру чио, ако та ква ис по ру ка
зах ти је ва пла ћа ње.
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(2) По тро шач има пра во да при мље ни про из вод или
услу гу ко ју ни је на ру чио за др жи, без оба ве зе пла ћа ња или
оба вје шта ва ња тр гов ца о то ме.

(3) Ћут ња по тро ша ча се не сма тра при стан ком на уго -
вор.

(4) Ни штав не су од ред бе у усло ви ма по сло ва ња тр гов -
ца или по ну ди по сла без прет ход не на руџ бе по тро ша ча
пре ма ко јој би ћу та ње по тро ша ча зна чи ло при хва та ње по -
ну де.

Члан 68.

Тр го вац не сми је пре ма по тро ша чу упо три је би ти сред -
ства за ко му ни ка ци ју на да љи ну, као што су: те ле фон, те -
ле факс, елек трон ска по шта и дру го, без ње го вог прет ход -
ног при стан ка.

Члан 69.

У слу ча ју спо ра про тив тр гов ца или опе ра те ра сред ста -
ва да љин ске ко му ни ка ци је због по вре де пра ва по тро ша ча
из уго во ра о про да ји на да љи ну, те рет до ка зи ва ња у по гле -
ду по сто ја ња прет ход ног оба вје ште ња, пи са не по твр де
прет ход ног оба вје ште ња и при др жа ва ња ро ко ва ис пу ње ња
уго во ра скло пље ног сред стви ма за ко му ни ка ци ју на да љи -
ну је на тр гов цу.

XI - НЕ ПО ШТЕ НЕ ОД РЕД БЕ У ПО ТРО ШАЧ КИМ 
УГО ВО РИ МА

Члан 70.

(1) Не по ште на од ред ба у по тро шач ком уго во ру је од -
ред ба о ко јој се ни је по је ди нач но пре го ва ра ло и ко ја, су -
прот но на че лу са вје сно сти и по ште ња, на ру ша ва рав но те -
жу пра ва и оба ве за на ште ту по тро ша ча или чи јим би се
ис пу ње њем зна чај но од сту пи ло од оправ да ног оче ки ва ња
по тро ша ча.

(2) Сма тра се да се о по је ди ној уго вор ној од ред би ни је
по је ди нач но пре го ва ра ло ако је ту од ред бу уна при јед фор -
му ли сао тр го вац, а по тро шач ни је имао ути цај на њен са -
др жај, а на ро чи то ако је ри јеч о од ред би уна при јед са чи ње -
ног тип ског уго во ра.

(3) Ако се по је ди нач но пре го ва ра ло о по је ди ној уго вор -
ној од ред би или по је ди ним аспек ти ма уго вор не од ред бе, то
не ути че на мо гућ ност да се оста ле од ред бе уго во ра оци је -
не као не по ште не, ако цје ло куп на оцје на уго во ра ука зу је
на то да је ри јеч о тип ском уго во ру.

(4) Ка да тр го вац твр ди да се о по је ди ној уго вор ној од -
ред би у уна при јед фор му ли са ном тип ском уго во ру по је ди -
нач но пре го ва ра ло, ду жан је да то до ка же.

Члан 71.

(1) Уго вор не од ред бе оба ве зу ју по тро ша ча са мо ако је
при је за кљу че ња уго во ра био упо знат са ње го вим са др жа -
јем, од но сно ако су му уго вор ни усло ви би ли по зна ти у
ври је ме за кљу че ња уго во ра.

(2) Уго вор не од ред бе тре ба да бу ду ра зу мљи ве и у ве зи
са дру гим од ред ба ма у истом или дру гом уго во ру из ме ђу
истих стра на, узи ма ју ћи у об зир при ро ду про из во да или
услу ге и свих дру гих уче сни ка у ве зи са за кљу че њем уго -
во ра.

(3) У слу ча ју не до у ми це у ве зи са зна че њем по је ди них
од ре да ба у уго во ру, ва жи зна че ње ко је је по вољ ни је за по -
тро ша ча.

(4) Сма тра се да је по тро шач био упо знат са уго вор ним
од ред ба ма ако га је тр го вац упо зо рио и ако су му оне би ле
до ступ не.

Члан 72.

(1) Тр го вац не сми је зах ти је ва ти уго вор не од ред бе ко је
су не пра вед не или ко је би про у зро ко ва ле ште ту по тро ша -
чу.

(2) Уго вор не од ред бе из ста ва 1. овог чла на ни штав не
су.

(3) Ни штав ност по је ди не од ред бе уго во ра не по вла чи
ни штав ност и са мог уго во ра уко ли ко мо же оп ста ти без ни -

штав не од ред бе, ако она ни је би ла услов и од лу чу ју ћа по -
бу да у ње го вом за кљу чи ва њу.

Члан 73.

(1) Не по ште ним уго вор ним од ред ба ма на ро чи то се
сма тра ју од ред бе ко ји ма се:

а) ис кљу чу је или огра ни ча ва од го вор ност тр гов ца за
слу чај смр ти или по вре де по тро ша ча иза зва них чи ње њем
или не чи ње њем тр гов ца,

б) ис кљу чу ју или огра ни ча ва ју пра ва по тро ша ча за
слу чај пот пу ног или дје ли мич ног не из вр ше ња уго во р них
оба ве за од тр гов ца,

в) уго ва ра фа кул та тив но пра во тр гов ца у по гле ду из вр -
ше ња уго во ре не услу ге, а по тро шач оба ве зу је на из вр ше ње
уго во ре не оба ве зе,

г) утвр ђу је пра во тр гов ца да за др жи сред ства ко ја је
пла тио по тро шач ко ји је од у стао од за кљу че ња или из вр -
ше ња уго во ра, при че му исто пра во ни је утвр ђе но за по -
тро ша ча уко ли ко тр го вац од у ста не од за кљу че ња или из вр -
ше ња уго во ра,

д) оба ве зу је по тро ша ча да пла ти не сра змјер но ви со ку
ка зну у од но су на ствар ну ште ту у слу ча ју не из вр ше ња
уго во ре не оба ве зе,

ђ) утвр ђу је дис кре ци о но пра во тр гов ца на јед но стра ни
рас кид уго во ра без утвр ђи ва ња истог пра ва за по тро ша ча,

е) утвр ђу је пра во тр гов ца да за др жи сред ства пла ће на
за услу ге ко је ни је из вр шио, а уго вор је рас ки нут на ње го -
ву ини ци ја ти ву,

ж) утвр ђу је пра во тр гов ца на рас кид уго во ра за кљу че -
ног на нео д ре ђе но ври је ме без бла го вре ме ног оба вје ште ња
по тро ша ча, осим у из у зет но оправ да ним окол но сти ма,

з) утвр ђу је пра во тр гов ца на ауто мат ско про ду же ње
уго во ра за кљу че ног на од ре ђе но врије ме, ако по тро шач не
из ја ви да рас ки да уго вор, а уго во ре ни рок за из ја ву о ра -
ски ду је не ра зум но кра так,

и) оба ве зу је по тро ша ча на при хва та ње оба ве за са ко јим
ни је имао при ли ку да бу де упо знат при је за кљу че ња уго во -
ра,

ј) утвр ђу је пра во тр гов ца да јед но стра но из ми је ни уго -
вор не од ред бе без оправ да ног, уго во ром пред ви ђе ног ра -
зло га,

к) утвр ђу је пра во тр гов ца да без оправ да ног раз ло га
јед но стра но из ми је ни осо би не про из во да ко ји је пред мет
уго во ра,

л) утвр ђу је пра во тр гов ца да ви си ну ци је не про из во да
од ре ди у мо мен ту ис по ру ке или по ве ћа ци је ну про из во да
без утвр ђи ва ња пра ва по тро ша ча на рас кид уго во ра уко ли -
ко је ко нач на ци је на ве ћа од пр во бит но уго во ре не,

љ) утвр ђу је пра во тр гов ца да оцје њу је да ли ис по ру че -
ни про из вод од го ва ра уго во ре ном ква ли те ту,

м) утвр ђу је ис кљу чи во пра во тр го ва ца да ту ма чи уго -
вор не од ред бе,

н) оба ве зу је по тро ша ча на из вр ше ње свих уго вор них
оба ве за, без об зи ра на то да ли је тр го вац ис пу нио сво је
уго вор не оба ве зе,

њ) ис кљу чу је или огра ни ча ва од го вор ност тр гов ца за
оба ве зе ко је су за ње га пре у зе ли ње го ви за ступ ни ци, да по -
шту је уго вор не оба ве зе ко је су у ње го во име пре у зе ли ње -
го ви аген ти или усло вља ва по што ва ње тих оба ве за ис пу -
ње њем од ре ђе них фор мал но сти од стра не по тро ша ча,

о) утвр ђу је пра во тр гов ца да без прет ход ног при стан ка
по тро ша ча вр ши пре нос уго вор них пра ва и оба ве за на тре -
ће ли це, чи ме се по тро шач до во ди у не по вољ ни ји по ло жај,

п) по тро шач од ри че пра ва утвр ђе них овим за ко ном и

р) ис кљу чу је или огра ни ча ва пра во по тро ша ча на за -
шти ту пра ва пред су дом.

(2) Од ред ба ста ва 1. тач ка л) овог чла на не од но си се на
ци је не про из во да ко је се утвр ђу ју на осно ву про пи са ног
ме то да, уко ли ко је тај ме тод из ри чи то опи сан.
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Члан 74.

(1) За уго во ре за кљу че не у Ре пу бли ци из ме ђу до ма ћег
по тро ша ча и стра ног прав ног или фи зич ког ли ца оба ве зно
се као прав на за шти та по тро ша ча уго ва ра над ле жност су да
из Ре пу бли ке.

(2) Од ред ба ко ја је у су прот но сти са ста вом 1. овог чла -
на ни штав на је.

(3) Уго вор из ме ђу до ма ћег по тро ша ча и ино стра ног
прав ног или фи зич ког ли ца и сва ки уго вор о про да ји на да -
љи ну, без об зи ра на сје ди ште тр гов ца, сма тра ће се уго во -
ром за кљу че ним у Ре пу бли ци.

XII - ЕЛЕК ТРОН СКИ ИН СТРУ МЕН ТИ ПЛА ЋА ЊА

Члан 75.

(1) Елек трон ским ин стру мен ти ма пла ћа ња (у да љем
тек сту: ЕИП) су ин стру мен ти пла ћа ња на да љи ну ко ји ко -
ри сни ку и вла сни ку, од но сно по тро ша чу омо гу ћа ва ју при -
ступ фи нан сиј ским сред стви ма на њи хо вом ра чу ну код фи -
нан сиј ске ин сти ту ци је, ра ди оба вља ња пре но са нов ча не
ври јед но сти (тран сак ци је) у ко јем се тра жи иден ти фи ка ци -
о ни број и/или сли чан до каз иден ти те та.

(2) Под ЕИП-ом сма тра ју се кар ти це за пла ћа ње, као
што су: кре дит не и де бит не кар ти це, про дај не кар ти це, кар -
ти це тр го вач ких дру шта ва по мо ћу ко јих се вр ши од га ђа ње
те ре ће ња ра чу на, као и при мје на те ле ко му ни ка ци о ног и
кућ ног бан кар ства.

(3) Елек трон ски но вац (у да љем тек сту: е-но вац) је ин -
стру мент ко ји об у хва та кар ти цу за пам ће ње нов ча них ври -
јед но сти или ме мо ри ју ра чу на ра у ко ји се нов ча не ври јед -
но сне је ди ни це по хра њу ју елек трон ски, омо гу ћа ва ју ћи ње -
го вом вла сни ку или ко ри сни ку, од но сно по тро ша чу пре нос
нов ча не ври јед но сти.

(4) Е-но вац не сма тра се ин стру мен том пла ћа ња на да -
љи ну.

(5) Од ред бе о ЕИП-у од но се се на:

a) до зна ча ва ње нов ца по сред ством ЕИП-а, осим пла ћа -
ња на ру че них или оства ре них до зна ка по сред ством фи нан -
сиј ских ин сти ту ци ја и

б) ула га ње и по вла че ње го то ви не по мо ћу ЕИП-а из уре -
ђа ја, као што су бан ко ма ти, у про сто ри ја ма или из ван про -
сто ри ја из да ва о ца ЕИП-а или дру гих прав них ли ца, ко ји на
осно ву уго во ра при хва та ју ЕИП.

(6) Од ред бе о ЕИП-у не од но се се на пла ћа ња че ком и
на га рант не функ ци је ЕИП-а код од ре ђе них кар ти ца ЕИП-
а у ве зи са пла ћа њем че ком.

Члан 76.

(1) Из да ва лац ЕИП-а, у окви ру свог по сло ва ња, ста вља
на рас по ла га ње ЕИП на осно ву ме ђу соб но за кљу че ног уго -
во ра у пи са ној фор ми.

(2) Вла сник ЕИП-а је ли це ко је је на осно ву уго во ра са
из да ва о цем за кљу чи ло уго вор из ста ва 1. овог чла на.

(3) Ко ри сник ЕИП-а на осно ву уго во ра за кљу че ног са
вла сни ком ЕИП-а у пи са ној фор ми рас по ла же ЕИП-ом.

(4) Ко ри сник ЕИП-а мо же би ти и сам вла сник ЕИП-а.

Члан 77.

(1) Из да ва лац ЕИП-а оба ве зан је да при ли ком за кљу че -
ња уго во ра, а при је ис по ру ке ЕИП-а, у пи са ном или елек -
трон ском об ли ку, за ин те ре со ва ном ко ри сни ку, од но сно по -
тро ша чу са оп шти сље де ће по дат ке:

a) опис ЕИП-а, а по по тре би и тех нич ке за хтје ве ко ји се
од но се на при мје ну од го ва ра ју ће ко му ни ка ци о не опре ме
вла сни ка и ко ри сни ка ЕИП-а, вр сту и на чин упо тре бе
ЕИП-а, укљу чу ју ћи и гор њу фи нан сиј ску гра ни цу пла ћа -
ња, уко ли ко по сто ји,

б) пре глед оба ве за и од го вор но сти вла сни ка и/или ко -
ри сни ка и из да ва о ца ЕИП-а, а на ро чи то опис мје ра ко је из -
да ва лац ЕИП-а тре ба да пре у зме да би учи нио без бјед ним

ЕИП и сред ства ко ја омо гу ћа ва ју ње го ву упо тре бу, као што
је: уно ше ње и упо тре ба ши фре у ЕИП у фор ми лич ног
иден ти фи ка ци о ног бро ја или не ке дру ге ши фре,

в) уоби ча је но ври је ме у ко јем се де би ту је или кре ди ти -
ра ра чун вла сни ка или ко ри сни ка ЕИП-а, укљу чу ју ћи и да -
тум пре тва ра ња, од но сно уоби ча је но ври је ме у ко јем ће
при ма ти ра чу не ако вла сник или ко ри сник ЕИП-а не ма ра -
чун код из да ва о ца ЕИП-а,

г) све тро шко ве ко ји те ре те вла сни ка ЕИП-а, а по себ но
ви си ну по чет них и го ди шњих так са, про ви зи је и тро шко ве
ко је вла сник или ко ри сник ЕИП-а пла ћа из да ва о цу ЕИП-а
за оба вље не по сло ве, а по по тре би и ка ма те и на чин њи хо -
вог об ра чу на,

д) ври је ме у ко јем вла сник или ко ри сник ЕИП-а мо же
ста ви ти при го вор на од ре ђе ни пре нос нов ча не ври јед но -
сти, као и упут ство о по ступ ку за по моћ и од ште ту ко ји су
вла сни ку или ко ри сни ку ЕИП-а на рас по ла га њу и на чин
под но ше ња при го во ра и

ђ) пра во ко је се при мје њу је на уго вор.

(2) Ако се ЕИП мо же упо три је би ти за по сло ве са ино -
стран ством, од но сно ван зе мље из да ва о ца ЕИП-а, од но сно
при кљу че ња, из да ва лац ЕИП-а ће вла сни ку или ко ри сни ку
ЕИП-а са оп шти ти:

a) из нос свих так са и ци је ну за за мје ну стра ног сред -
ства пла ћа ња, а по по тре би и де ви зни курс и

б) ре фе рент ни курс за об ра чун по сла, укљу чу ју ћи и да -
тум де ви зног кур са.

Члан 78.

(1) На кон оба вље ног пре но са нов ча не ври јед но сти, из -
да ва лац ЕИП-а оба ве зан је да ко ри сни ку ЕИП-а у пи са ном
или елек трон ском об ли ку до ста ви оба вје ште ње ко је са др -
жи нај ма ње:

a) по дат ке по мо ћу ко јих ко ри сник ЕИП-а мо же иден ти -
фи ко ва ти пре нос нов ча не ври јед но сти и по дат ке о при хва -
ти о цу пре но са,

б) из нос пре но са ко ји ће у об ра чун ској ври јед но сти те -
ре ти ти вла сни ка,

в) ва лу ту у ко јој ће из нос пре но са те ре ти ти ко ри сни ка
ЕИП-а и

г) из нос так се и тро шко ва за оба вље ни пре нос.

(2) Из да ва лац ЕИП-а ду жан је да вла сни ку и ко ри сни -
ку ЕИП-а омо гу ћи про вје ру нај ма ње пет по сљед њих пре -
но са нов ча них ври јед но сти, као и пре о ста ли из нос нов ча -
них сред ста ва на том ра чу ну.

Члан 79.

(1) Вла сник и ко ри сник ЕИП-а тре ба да упо три је бе
ЕИП у скла ду са усло ви ма ко ји ва же за из да ва ње и упо тре -
бу ЕИП-а и да пре ду зму све мје ре да би се ЕИП и ње го ва
упо тре ба учи ни ла без бјед ним, а по себ но по дат ке ко ји омо -
гу ћа ва ју ње го ву упо тре бу, као што су: лич ни иден ти фи ка -
ци о ни број или дру га ши фра.

(2) Ко ри сник ЕИП-а ду жан је да из да ва о цу ЕИП-а или
уста но ви ко ју он на зна чи, без од га ђа ња, са оп шти:

a) гу би так или кра ђу ЕИП-а или сред ства ко је омо гу ћа -
ва ње го ву упо тре бу,

б) про књи же ње нео до бре ног пре но са нов ча не ври јед -
но сти на ње го вом ра чу ну и

в) сва ку гре шку и сва ку не пра вил ност во ђе ња ра чу на
код из да ва о ца ЕИП-а.

(3) Ко ри сник ЕИП-а не сми је за би ље жи ти у пре по зна -
тљи вом об ли ку свој лич ни иден ти фи ка ци о ни број или дру -
гу ши фру, а на ро чи то не на ЕИП-у, ни ти на би ло ко јем
пред ме ту ко ји са ЕИП-ом но си са со бом.

(4) Ко ри сник ЕИП-а мо же по ни шти ти на руџ бу ко ју је
ис по ста вио по сред ством свог ЕИП-а.

(5) Ка да ко ри сник ЕИП-а оба ви је сти из да ва о ца ЕИП-а
о гу бит ку или кра ђи ЕИП-а или ли це ко је из да ва лац од ре -
ди, ко ри сник ЕИП-а ни је ви ше од го во ран за по сље ди це гу -
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бит ка или кра ђе ЕИП-а, осим у слу ча ју крај ње не па жње,
пре ва ре или кр ше ња од ре да ба овог за ко на од ко ри сни ка
ЕИП-а.

Члан 80.

(1) До тре нут ка при ја ве гу бит ка или кра ђе, ко ри сник
ЕИП-а сам на док на ђу је на ста ле тро шко ве нај ви ше до из -
но са од 300 КМ, осим ако је гу би так на стао крај њом не па -
жњом ко ри сни ка ЕИП-а, пре ва ром или по сту па њем у су -
прот но сти са чла ном 79. став 2. овог за ко на.

(2) Ко ри сник ЕИП-а ни је од го во ран ако је ЕИП упо три -
је бљен без ње го вог при су ства или без ње го ве иден ти фи ка -
ци о не кар ти це.

(3) При мје на по вјер љи ве ши фре или дру гог иден ти фи -
ка ци о ног сред ства ни је до вољ на за од го вор ност ко ри сни ка
ЕИП-а.

Члан 81.

(1) Из да ва лац ЕИП-а мо же ми је ња ти усло ве уго во ра,
ако су те про мје не бла го вре ме но са оп ште не вла сни ку или
ко ри сни ку ЕИП-а лич но, та ко да вла сник мо же због про -
мје не усло ва од у ста ти од уго во ра у ро ку од мје сец да на од
да на при је ма та квог оба вје ште ња.

(2) Од ред бе ста ва 1. овог чла на не од но се се на про мје -
ну ка мат не сто пе ко ја ва жи од да на ње ног об ја вљи ва ња ако
из да ва лац ЕИП-а о то ме без од га ђа ња лич но оба ви је сти
вла сни ка или ко ри сни ка ЕИП-а, што не ути че на пра во вла -
сни ка ЕИП-а да од у ста не од уго во ра.

(3) Из да ва лац ЕИП-а:

a) не сми је от кри ти лич ни иден ти фи ка ци о ни број вла -
сни ка ЕИП-а или би ло ко ју ши фру вла сни ка ЕИП-а, осим
вла сни ку ЕИП-а,

б) не сми је по сла ти не за тра же ни ЕИП, осим ако је ри -
јеч о за мјен ском ЕИП-у за ЕИП ко ји вла сник или ко ри сник
ЕИП-а већ по сје ду је,

в) је ду жан да чу ва ин тер не за пи се ра ди омо гу ћа ва ња
про вје ре и ис прав ке гре ша ка у пре но си ма нов ча них ври -
јед но сти из чла на 75. овог за ко на и

г) је ду жан да вла сни ку и ко ри сни ку ЕИП-а обез би је ди
при клад но сред ство ра ди до ста вља ња по треб них са оп ште -
ња, с тим да ка да ко ри сник ЕИП-а оба вје ште ње пре да је по -
сред ством те ле фо на, из да ва лац ЕИП-а је ду жан да ко ри -
сни ку ЕИП-а по твр ди при јем оба вје ште ња у пи са ној фор -
ми.

(4) У слу ча ју спо ра са вла сни ком ЕИП-а у ве зи са пре -
но сом нов ча них ври јед но сти из чла на 75. овог за ко на, из -
да ва лац ЕИП-а, уз за др жа ва ње пра ва до ка за дру ге стра не,
тре ба да до ка же и да је:

a) пре нос уред но за би ље жен и про књи жен и

б) да на пре нос ни је ути цао тех нич ки квар или сли чан
не до ста так.

Члан 82.

(1) Из да ва лац ЕИП-а од го во ран је за:

a) нео ба вљен или по гре шно оба вљен пре нос нов ча не
ври јед но сти вла сни ка или ко ри сни ка ЕИП-а и ка да је пре -
нос оба вљен по сред ством уре ђа ја/тер ми на ла ко ји ни је под
ди рект ним и ис кљу чи вим над зо ром из да ва о ца ЕИП-а, под
усло вом да пре нос ни је оба вљен пре ко уре ђа ја чи ју упо -
тре бу из да ва лац ЕИП-а ни је одо брио,

б) пре но се ко је вла сник или ко ри сник ЕИП-а ни је одо -
брио и за сва ку гре шку или не ис прав ност во ђе ња ра чу на
вла сни ка или ко ри сни ка ЕИП-а,

в) из нос нео ба вље ног или дје ли мич но оба вље ног пре -
но са нов ча них ври јед но сти са об ра чу на тим ка ма та ма,

г) из нос ко ји је по тре бан да би ра чун вла сни ка или ко -
ри сни ка ЕИП-а био вра ћен у ста ње у ко јем се на ла зио при -
је про књи же ног из но са ко ји ни је одо брен и

д) фи нан сиј ске по сље ди це, а по себ но оне ко је се од но -
се на обим и на кна ду ште те пре ма од ред ба ма за кљу че ног
уго во ра из ме ђу из да ва о ца ЕИП-а и вла сни ка ЕИП-а.

(2) Из да ва лац ЕИП-а од го ва ра вла сни ку ЕИП-а за гу би -
так упи са не ври јед но сти или за мањ ка во оба вља ње пре но -
са нов ча них ври јед но сти због функ ци о нал не гре шке уре -
ђа ја или ЕИП-а, све док гу би так или мањ ка вост не бу ду по -
но во ис пра вље ни под усло вом да функ ци о нал ну гре шку
ни је про у зро ко вао ко ри сник ЕИП-а на мјер но или у су прот -
но сти са од ред бом чла на 78. став 1. тач ка а) овог за ко на.

(3) Функ ци о нал не гре шке уре ђа ја или ЕИП-а не сми ју
за вла сни ка или ко ри сни ка ЕИП-а про у зро ко ва ти ште ту ко -
ју из да ва лац ЕИП-а не би мо гао ра зум но на док на ди ти.

Члан 83.

(1) Из да ва лац ЕИП-а ду жан је да обез би је ди да ко ри -
сник ЕИП-а мо же у сва ко до ба при ја ви ти гу би так или кра -
ђу ЕИП-а.

(2) Из да ва лац ЕИП-а ду жан је да на кон при је ма оба вје -
ште ња од ко ри сни ка ЕИП-а о гу бит ку или кра ђи ЕИП-а
пре ду зме мје ре ра ди спре ча ва ња да ље упо тре бе ЕИП-а.

XI II - ТУ РИ СТИЧ КИ ПА КЕТ-АРАН ЖМА НИ

Члан 84.

(1) Ту ри стич ка аген ци ја ко ја оба вља по сло ве ор га ни за -
то ра пу то ва ња (у да љем тек сту: ор га ни за тор пу то ва ња) и
ту ри стич ка аген ци ја ко ја по сре ду је у ор га ни за ци ји ту ри -
стич ког пу то ва ња (у да љем тек сту: су ба гент) оба ве зна је да
са сва ким по тро ша чем за кљу чи уго вор о ту ри стич ком па -
кет-аран жма ну, уко ли ко овим за ко ном или за ко ном ко ји
уре ђу је област ту ри зма ни је дру га чи је про пи са но.

(2) Уго во ром о ту ри стич ком па кет-аран жма ну оба ве зу -
је се ор га ни за тор пу то ва ња и су ба гент (у да љем тек сту:
аген ци ја) да пру жи по тро ша чу нај ма ње дви је услу ге којe је
утвр ди ла аген ци ја са мо стал но или по за хтје ву по тро ша ча,
и то услу ге пре во за и смје шта ја, као и дру ге ту ри стич ке
услу ге ко је ни су спо ред не услу ге пре во за и/или смје шта ја,
а чи не зна ча јан дио укуп не ци је не, с тим да је по тро шач
ду жан да пла ти аген ци ји је дин стве ну ци је ну.

(3) Уго во ром из ста ва 1. аген ци ја се оба ве зу је да по тро -
ша чу пру жи и услу гу ви ше днев ног бо рав ка ко ји укљу чу је
са мо услу гу смје шта ја у од ре ђе ним тер ми ни ма или од ре ђе -
ном тра ја њу без об зи ра на из дво је ни об ра чун или на пла ту
по је ди нач них услу га.

(4) Уго вор о ту ри стич ком па кет-аран жма ну ис кљу чи во
се од но си на ту ри стич ка пу то ва ња ко ја тра ју ду же од 24 ча -
са или укљу чу ју ба рем јед но но ће ње.

(5) Из ја ва ор га ни за то ра пу то ва ња да је он је ди ни по -
сред ник (су ба гент) при ли ком за кљу чи ва ња уго во ра о ту ри -
стич ком па кет-аран жма ну са су бјек ти ма ко ји пру жа ју
услу ге пу то ва ња (да ва о ци услу га) не ће се сма тра ти ва лид -
ном ако је по тро шач, с об зи ром на оста ле окол но сти ко је
пра те уго вор, мо гао има ти ути сак да је ор га ни за тор пу то -
ва ња лич но од го во ран за из вр ше ње уго во ре них услу га.

Члан 85.

(1) Уго вор о ту ри стич ком па кет-аран жма ну за кљу чу је
се у пи са ној фор ми или на трај ном но са чу за пи са.

(2) Осим по да та ка из чла на 84. овог за ко на, уго вор о ту -
ри стич ком па кет-аран жма ну мо ра да са др жи и:

а) по себ не за хтје ве по тро ша ча са ко ји ма се аген ци ја са -
гла си ла,

б) адре су, по сту пак и рок за ула га ње при ту жби по тро -
ша ча, као и рок за рје ша ва ње при ту жби по тро ша ча,

в) по слов но име и адре су аген ци је и по тро ша ча,

г) да тум и мје сто за кљу че ња уго во ра о ту ри стич ком па -
кет-аран жма ну и пот пи се уго вор них стра на,

д) усло ве под ко ји ма по тро шач има пра во да рас ки не
уго вор о ту ри стич ком па кет-аран жма ну,

ђ) ци је ну, рок и усло ве пла ћа ња, ка па ру и слич но и

е) пра во по тро ша ча да у пи са ној или дру гој фор ми
аген ци ји или дру гом ли цу ука же на про пу сте у из вр ше њу
уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну.
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(3) Ако ор га ни за тор пу то ва ња за кљу чу је уго вор о ту ри -
стич ком па кет-аран жма ну по сред ством су ба ген та, по слов -
но име и адре са су ба ген та мо ра ју да бу ду из ри чи то на ве де -
ни у уго во ру.

Члан 86.

(1) За ре а ли за ци ју по је ди нач ног ту ри стич ког па кет-
аран жма на или из ле та аген ци ја је ду жна да обез би је ди
про грам пу то ва ња у пи са ној штам па ној или елек трон ској
фор ми, ко ји са др жи ра зу мљи ве, тач не и ја сне ин фор ма ци -
је о ци је ни пу то ва ња, ка па ри, ро ку за пла ћа ње пре о ста лог
из но са, као и дру ге по дат ке у скла ду са за ко ном ко ји уре -
ђу је област ту ри зма.

(2) По да ци об ја вље ни у про гра му пу то ва ња оба ве зу ју -
ћи су за аген ци ју.

(3) При је за кљу че ња уго во ра о ту ри стич ком па кет-
аран жма ну, аген ци ја мо же да из вр ши из мје не под усло вом
да је то ње но пра во на зна че но у про гра му пу то ва ња.

(4) Аген ци ја и по тро шач мо гу се до го во ри ти о усло ви -
ма аран жма на ко ји су дру га чи ји од оних на ве де них у про -
гра му пу то ва ња.

(5) Аген ци ја је ду жна да про грам пу то ва ња уру чи ко ри -
сни ку ту ри стич ке услу ге при је за кљу че ња уго во ра о ту ри -
стич ком па кет-аран жма ну.

(6) Елек трон ска фор ма про гра ма пу то ва ња из ста ва 1.
овог чла на под ра зу ми је ва ин фор ма ци је о ту ри стич ком
аран жма ну ко је се на ла зе на но са чу сли ке или зву ка ко је
ну ди аген ци ја.

Члан 87.

(1) При је за кљу че ња уго во ра о ту ри стич ком па кет-
аран жма ну аген ци ја је оба ве зна да ин фор ми ше по тро ша ча
о:

a) за хтје ву за ви зи ра ње па со ша, а по себ но о вре ме ну за
до би ја ње ви зе, с тим да се ова оба ве за од но си на фор мал -
но сти ко је се ти чу гра ђа на Ре пу бли ке,

б) ме ди цин ској и по ли циј ској фор мал но сти, ако ти
усло ви ни су већ на ве де ни у про гра му пу то ва ња ко је се ор -
га ни зу је и учи ње ни до ступ ним по тро ша чу, уз услов да у
ме ђу вре ме ну ни је би ло из мје на про гра ма,

в) укуп ној ци је ни аран жма на, укљу чу ју ћи све по ре зе и
до дат не тро шко ве, као што су луч ке и аеро дром ске так се за
укр ца ва ње или ис кр ца ва ње или бо ра ви шне так се,

г) укуп ном из но су сред ста ва ко ји је по тро шач ду жан да
пла ти при је по чи ња ња пу то ва ња, рас по ре ду до спи је ћа и
из но су ра та,

д) од ре ди шту, сред стви ма, ка рак те ри сти ка ма и ка те го -
ри ја ма пре во за, да ту ми ма, вре ме ну и мје сту по ла ска и по -
врат ка са пу то ва ња,

ђ) вре ме ну и мје сту при вре ме ног за у ста вља ња, вр сти
пре во за и свој стви ма пре во зног сред ства, опре мље но сти,
сте пе ну удоб но сти пре во зног сред ства и услу га у пре во -
зном сред ству,

е) смје штај ном објек ту (ло ка ци ја, вр ста, ка те го ри ја и
са др жај објек та пре ма ва же ћим про пи си ма др жа ве у ко јој
се обје кат на ла зи), смје штај ној је ди ни ци (со ба, апарт ман,
сту дио, опре мље ност, ни во удоб но сти и дру ге ка рак те ри -
сти ке),

ж) бро ју, рас по ре ду, вр сти, ка рак те ри сти ка ма и на чи ну
услу жи ва ња је ла,

з) по сје та ма, из ле ти ма и дру гим услу га ма ко је су укљу -
че не у укуп ну ци је ну аран жма на,

и) мо гућ но сти за уго ва ра ње по ли се оси гу ра ња ко ја по -
кри ва тро шко ве от ка за уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран -
жма ну од стра не по тро ша ча у слу ча ју не сре ће или бо ле сти
или тро шко ве по мо ћи и по врат ка са пу то ва ња,

ј) по да ци ма о ца рин ским, гра нич ним и ад ми ни стра тив -
ним фор мал но сти ма,

к) усло вља ва њу ре а ли за ци је уго во ра о ту ри стич ком па -
кет-аран жма ну са бро јем при ја вље них пут ни ка и ро ку за
оба вје шта ва ње по тро ша ча о рас ки ду уго во ра о ту ри стич -

ком па кет-аран жма ну у слу ча ју не до вољ ног бро ја при ја -
вље них пут ни ка и

л) на зи ву, по слов ном име ну и сје ди шту аген ци је ра ди
до ста вља ња пи сме на у суд ском по ступ ку.

(2) По тро ша чу тре ба да бу ду са оп ште не све уго вор не
од ред бе при је за кљу че ња уго во ра о ту ри стич ком па кет-
аран жма ну, као и да му се уру чи нај ма ње је дан при мје рак
уго во ра.

(3) Уго вор о ту ри стич ком па кет-аран жма ну оба ве зно
са др жи све од ред бе из про гра ма пу то ва ња ко ји је лич но
уру чен по тро ша чу.

(4) Аген ци ја је оба ве зна да по тро ша ча на ја сан и ра зу -
мљив на чин оба ви је сти о по да ци ма из ста ва 1. овог чла на
без на пла те по себ не на кна де, у пи са ној фор ми или дру гом
трај ном но са чу за пи са ко ји је ла ко до сту пан по тро ша чу,
тек стом ко ји је ис пи сан сим бо ли ма и исте ве ли чи не као у
уго во ру о ту ри стич ком па кет-аран жма ну.

Члан 88.

(1) У слу ча ју за кљу че ња уго во ра о ту ри стич ком па кет-
аран жма ну, по да ци из чла на 87. овог за ко на по ста ју ње гов
са став ни дио, оба ве зу ју аген ци ју и не мо гу се ми је ња ти,
осим ако уго вор не стра не из ри чи то уго во ре дру га чи је или
ако про мје не на ста ну усљед ви ше си ле.

(2) Аген ци ја је ду жна да оба ви је сти по тро ша ча о сва кој
про мје ни по да та ка из чла на 86. овог за ко на у при мје ре ном
ро ку при је за кљу че ња уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран -
жма ну, у пи са ној фор ми или на трај ном но са чу за пи са ко -
ји је ла ко до сту пан по тро ша чу.

(3) Ако је по тро шач пу тем сред ства ко му ни ка ци је на
да љи ну ре зер ви сао аран жман, аген ци ја је ду жна да оба ви -
је сти по тро ша ча о сва кој про мје ни по да та ка из чла на 86.
овог за ко на у при мје ре ном ро ку при је за кљу че ња уго во ра
о ту ри стич ком па кет-аран жма ну, сред ством ко му ни ка ци је
на да љи ну ко јим је по тро шач из вр шио ре зер ва ци ју.

(4) Аген ци ја је оба ве зна да у уго во ру о ту ри стич ком па -
кет-аран жма ну из ри чи то на ве де сва ку про мје ну у по да ци -
ма из чла на 86. овог за ко на ко ја на ста не у пе ри о ду од оба -
вје шта ва ња по тро ша ча о по је ди но сти ма до за кљу че ња уго -
во ра.

Члан 89.

(1) У тре нут ку за кљу че ња уго во ра о ту ри стич ком па -
кет-аран жма ну или не по сред но на кон ње го вог за кљу че ња,
осим ако овим за ко ном ни је дру га чи је про пи са но, аген ци ја
је оба ве зна да по тро ша чу из да по твр ду о пу то ва њу.

(2) По твр да о пу то ва њу, осим ци је не, усло ва пла ћа ња
из чла на 85. став 2. тач ка ђ) овог за ко на, мо ра са др жа ва ти
и по дат ке о:

a) ко нач ном од ре ди шту, а уко ли ко пу то ва ње под ра зу -
ми је ва ви ше од ре ди шта, по треб но их је по себ но на ве сти са
вре ме ном бо рав ка и да ту ми ма,

б) да ту му и пла ни ра ном вре ме ну од ла ска на пу то ва ње
и по врат ка са пу то ва ња,

в) по сје та ма, екс кур зи ја ма, дру гим услу га ма или фа -
кул та тив ним из ле ти ма ко ји су укљу че ни у ци је ну аран -
жма на,

г) оба вје ште њу о за др жа ном пра ву на из мје ну ци је на и
еле ме на та ко ји ути чу на фор ми ра ње ци је на, као и о чи ње -
ни ца ма ко је ни су укљу че не у ци је ну пу то ва ња,

д) уго во ре ним по себ ним за хтје ви ма по тро ша ча,

ђ) по слов ном име ну и адре си аген ци је,

е) име ну, адре си и бро ју те ле фо на ло кал ног пред став -
ни ка аген ци је ко јем се по тро шач мо же обра ти ти за по моћ
по по тре би, а уко ли ко аген ци ја ни је обез би је ди ла пред -
став ни ка, број те ле фо на аген ци је за хит не по зи ве,

ж) ин фор ма ци ја ма о мо гу ћој упла ти су ме оси гу ра ња за
по кри ће тро шко ва у слу ча ју по тро ша че вог от ка зи ва ња уго -
во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну, по вре де, бо ле сти,
смрт ног слу ча ја, по врат ка у Ре пу бли ку, од но сно БиХ,
укљу чу ју ћи име и адре су оси гу ра ва о ца и
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з) усло ви ма и за хтје ви ма ко ји се ти чу уго во ра о ту ри -
стич ком па кет-аран жма ну.

(3) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, по твр да тре ба да
са др жи и оба вје ште ње о ло кал ном пред став ни ку аген ци је,
бро ју те ле фо на аген ци је за хит не по зи ве, аген ци ја је оба ве -
зна да по тро ша чу до ста ви при ли ком за кљу че ња уго во ра о
ту ри стич ком па кет-аран жма ну, а нај ка сни је при је по чи ња -
ња пу то ва ња.

(4) Оба вје ште ње о оба ве зи до ста вља ња по да та ка ко ји
омо гу ћа ва ју не по сре дан кон такт са ма ло љет ни ком ко ји пу -
ту је или бо ра ви у ино стран ству без прат ње ро ди те ља или
ста ра те ља, као и о име ну, адре си и бро ју те ле фо на ли ца од -
го вор ног за ма ло љет ни ка у мје сту бо рав ка у ино стран ству
аген ци ја је ду жна да по тро ша чу до ста ви при је за кљу че ња
уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну, а нај ка сни је 14
да на при је по чи ња ња пу то ва ња.

Члан 90.

(1) У уго во ру о ту ри стич ком па кет-аран жма ну ци је на
аран жма на се не мо же ми је ња ти, осим уко ли ко је то у уго -
во ру из ри чи то пред ви ђе но и ако уго вор са др жи по дат ке за
из ра чу на ва ње но ве ци је не.

(2) У скла ду са овим за ко ном, на кнад на про мје на об ра -
чу на ци је не аран жма на мо же се утвр ди ти у слу ча ју:

a) про мје не тро шко ва пре во за за ви ше од 5% од уго во -
ре не ци је не, а ко ја је про у зро ко ва на про мје ном ци је на наф -
те и де ри ва та наф те (го ри во),

б) про мје не так се за од ре ђе не услу ге, као што су: при -
ста ја ње на лу ка ма и аеро дро ми ма, пе ља ре ње и пут нич ке
так се на аеро дро ми ма и

в) ути ца ја про мје не де ви зног кур са, ако та про мје на
ути че на по ве ћа ње ци је не аран жма на ви ше од 5%.

(3) Аген ци ја је оба ве зна да ин фор ми ше по тро ша ча о
по ве ћа њу ци је не ка да са зна за окол но сти из ста ва 2. овог
чла на.

(4) Ако аген ци ја зах ти је ва по ве ћа ње ци је не, по тро шач
има пра во да од у ста не од уго во ра о ту ри стич ком па кет-
аран жма ну под усло вом да то од мах са оп шти аген ци ји.

(5) Уго во ре на ци је на не сми је се по ве ћа ти ни у ко јем
слу ча ју у пе ри о ду од 20 рад них да на при је уго во ре ног да -
ту ма по ла ска на пу то ва ње.

Члан 91.

(1) При је не го што поч не пу то ва ње, по тро шач мо же
пре ни је ти свој аран жман на дру гог по тро ша ча ко ји ис пу -
ња ва све усло ве за пу то ва ње, с тим да је оба ве зан да о то -
ме у при мје ре ном ро ку оба ви је сти аген ци ју.

(2) Дру ги по тро шач ко ји пре у зи ма аран жман и ње гов
прет ход ник со ли дар но су од го вор ни аген ци ји за пла ћа ње
ци је не и тро шко ва пре но ше ња уго вор них оба ве за.

(3) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, аген ци ја мо же зах -
ти је ва ти на кна ду са мо тро шко ва ко ји на ста ну за мје ном по -
тро ша ча.

Члан 92.

(1) По тро шач мо же пот пу но или дје ли мич но од у ста ти
од уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну у би ло ко је
ври је ме при је по ла ска на пу то ва ње.

(2) Ако по тро шач од у ста не од уго во ра о ту ри стич ком
па кет-аран жма ну, аген ци ја гу би пра во на на пла ту уго во ре -
не ци је не.

(3) Ако по тро шач при је по чи ња ња пу то ва ња од у ста не
од уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну у при мје ре ном
ро ку ко ји се од ре ђу је с об зи ром на вр сту пу то ва ња у оп -
штим усло ви ма пу то ва ња аген ци је, аген ци ја има пра во на
на кна ду ад ми ни стра тив них тро шко ва, ко ји не мо гу би ти
ве ћи од 5% од ври јед но сти аран жма на.

(4) У слу ча ју не бла го вре ме ног од у ста ја ња од уго во ра о
ту ри стич ком па кет-аран жма ну, аген ци ја мо же од по тро ша -
ча зах ти је ва ти на кна ду у од ре ђе ном про цен ту од уго во ре не

ци је не, а про це нат се утвр ђу је сра змјер но пе ри о ду пре о -
ста лом до по чи ња ња пу то ва ња и ко ји мо ра би ти еко ном ски
оправ дан.

(5) Ако по тро шач од у ста не од уго во ра о ту ри стич ком
па кет-аран жма ну због окол но сти ко је ни је мо гао из бје ћи
или от кло ни ти и ко је би да су по сто ја ле у ври је ме за кљу -
че ња уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну пред ста вља -
ле оправ дан раз лог да не за кљу чи уго вор, као и у слу ча ју
ако по тро шач обез би је ди од го ва ра ју ћу за мје ну или за мје ну
про на ђе аген ци ја, аген ци ја има пра во ис кљу чи во на на кна -
ду ад ми ни стра тив них тро шко ва.

Члан 93.

(1) Ако при је уго во ре ног да на по чи ња ња пу то ва ња
аген ци ја утвр ди да је при ну ђе на да из ми је ни по је ди не бит -
не од ред бе уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну, као
што су ци је на, де сти на ци ја, пре во зно сред ство, ка рак те ри -
сти ке или ка те го ри ја пре во за, да тум по ла ска, вр ста, ло ка -
ци ја, ка те го ри ја или ни во удоб но сти смје шта ја, оба ве зна је
да из мје не без од га ђа ња са оп шти по тро ша чу, у пи са ној
фор ми или на трај ном но са чу за пи са ко ји је ла ко до сту пан
по тро ша чу, да би по тро шач до нио од лу ку у ве зи са из мје -
ном уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну.

(2) Ако је по тро шач сред ством ко му ни ка ци је на да љи -
ну ре зер ви сао аран жман, аген ци ја је оба ве зна да из мје не
из ста ва 1. овог чла на до ста ви по тро ша чу сред ством ко му -
ни ка ци је на да љи ну ко јим је по тро шач из вр шио ре зер ва ци -
ју.

(3) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, по тро шач има пра -
во да:

a) при хва ти за мје ну уго во ре ног пу то ва ња дру гим пу то -
ва њем истог или бо љег ква ли те та без оба ве зе по тро ша ча
да пла ти раз ли ку у ци је ни,

б) при хва ти за мје ну уго во ре ног пу то ва ња дру гим пу то -
ва њем сла би јег ква ли те та и на кна ду за раз ли ку у ци је ни и

в) зах ти је ва вра ћа ње упла ће них сред ста ва по осно ву
уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну.

(4) По тро шач је оба ве зан да без од га ђа ња оба ви је сти
аген ци ју о од лу ци из ста ва 3. овог чла на, у пи са ној фор ми
или на трај ном но са чу за пи са или сред ством ко му ни ка ци је
на да љи ну ко јим је из вр шио ре зер ва ци ју.

(5) У слу ча ју рас ки да уго во ра о ту ри стич ком па кет-
аран жма ну при је по ла ска на пу то ва ње, аген ци ја је оба ве -
зна да по тро ша чу ре фун ди ра ка па ру ко ју је упла тио, и то у
ро ку од 30 да на од да на при је ма пи са ног оба вје ште ња по -
тро ша ча из ста ва 4. овог чла на.

(6) Аген ци ја не мо же зах ти је ва ти од по тро ша ча да пла -
ти на кна ду ште те у слу ча ју рас ки да уго во ра о ту ри стич ком
па кет-аран жма ну при је по ла ска на пу то ва ње, а по тро шач
има и пра во да зах ти је ва да му се ис пла ти ка ма та на ње го -
ву упла ће ну ка па ру по сто пи ко ју об ра чу на ва ко мер ци јал -
на бан ка на тро мје сеч не де по зи те, и то за пе ри од од да на
упла те ка па ре до да на от ка зи ва ња уго во ра.

(7) Ако за ври је ме из вр ше ња уго во ра о ту ри стич ком па -
кет-аран жма ну до ђе до из мје на у аран жма ну, а по тро шач
се од лу чи да рас ки не уго вор о ту ри стич ком па кет-аран -
жма ну, у том слу ча ју по тро шач сно си са мо ре ал не тро шко -
ве из вр ше них услу га аген ци је до тре нут ка од у ста ја ња од
аран жма на.

(8) У сва ком слу ча ју, без об зи ра на вр сту од лу ке ко ју
до не се, по тро шач има пра во да тра жи на кна ду ште те.

(9) О сва ком про пу сту у ве зи са из вр ше њем уго во ра о
ту ри стич ком па кет-аран жма ну ко ји при ми је ти на ли цу мје -
ста по тро шач је оба ве зан да оба ви је сти пру жа о ца од го ва -
ра ју ћих услу га и ор га ни за то ра и/или тр гов ца на ма ло, у пи -
са ној фор ми или на би ло ко ји дру ги од го ва ра ју ћи на чин,
што је при је мо гу ће.

Члан 94.

(1) Ако аген ци ја на кон по чи ња ња пу то ва ња утвр ди да
по тро ша чу ни су пру же не, од но сно да не ће би ти у мо гућ но -
сти да по тро ша чу пру жи услу ге у скла ду са уго во ром о ту -
ри стич ком па кет-аран жма ну, оба ве зна је да по ну ди по тро -
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ша чу дру ге од го ва ра ју ће услу ге до окон ча ња пу то ва ња без
до дат них тро шко ва за по тро ша ча, као и да ис пла ти евен ту -
ал ну раз ли ку у ци је ни из ме ђу уго во ре них и пру же них
услу га.

(2) Ако пру жа ње услу ге из ста ва 1. овог чла на ни је мо -
гу ће или по тро шач не при хва ти услу гу из оправ да них ра -
зло га, аген ци ја је оба ве зна да по тро ша чу на док на ди тро -
шко ве ко ји су по сље ди ца из мје не на кон по ла ска на пу то ва -
ње, као и да обез би је ди бес пла тан по вра так од го ва ра ју ћим
пре во зним сред ством у мје сто по ла ска или дру го мје сто о
ко јем се до го во ри са по тро ша чем.

(3) Ако аген ци ја не пру жи по тро ша чу услу ге из ста ва 1.
овог чла на или ако не обез би је ди бес пла тан по вра так од го -
ва ра ју ћим пре во зним сред ством у мје сто по ла ска или дру -
го мје сто о ко јем се до го во ри са по тро ша чем, по тро шач
мо же да:

а) о свом тро шку при ба ви дру ге од го ва ра ју ће услу ге и

б) из вр ши по вра так од го ва ра ју ћим пре во зним сред -
ством у мје сто по ла ска или дру го мје сто о ко јем се до го во -
ри са аген ци јом.

(4) У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на аген ци ја је ду жна
да по тро ша чу, на ње гов за хтјев, на док на ди тро шко ве.

Члан 95.

(1) Ако аген ци ја ор га ни зу је бо ра вак уче ни ка или сту -
ден та на шко ло ва њу, од но сно на сту ди ја ма у ино стран ству,
оба ве зна је да обез би је ди смје штај уче ни ка, од но сно сту -
ден та у од го ва ра ју ћој по ро ди ци или дру гом од го ва ра ју ћем
смје шта ју, у са рад њи са уче ни ком, од но сно сту ден том и у
скла ду са стан дар ди ма ко ји се осно ва но мо гу оче ки ва ти у
зе мљи из ко је по ти че.

(2) Аген ци ја је оба ве зна да обез би је ди уче ни ку, од но -
сно сту ден ту мо гућ ност ре дов ног по ха ђа ња на ста ве или
обу ке у то ку бо рав ка у ино стран ству.

(3) Аген ци ја је оба ве зна да нај ка сни је у ро ку од 14 да -
на од да на по чи ња ња пу то ва ња оба ви је сти по тро ша ча о
име ну, адре си и те ле фон ском бро ју по ро ди це до ма ћи на и
име ну, адре си и те ле фон ском бро ју од го вор ног ли ца ко ме
уче ник, од но сно сту дент мо же да се обра ти за по моћ у мје -
сту бо рав ка у ино стран ству.

(4) Аген ци ја је ду жна да уче ни ку, од но сно сту ден ту
пру жи нео п ход не ин фор ма ци је о кул ту ри, оби ча ји ма и на -
чи ну жи во та у зе мљи до ма ћи на.

(5) Ако аген ци ја не ис пу ни оба ве зе из ст. 3. и 4. овог
чла на, по тро шач има пра во да при је по чи ња ња пу то ва ња
без на кна де рас ки не уго вор о ту ри стич ком па кет-аран жма -
ну.

(6) Те рет до ка зи ва ња ис пу ње ња оба ве за из ст. 3. и 4.
овог чла на је на аген ци ји.

(7) По тро шач има пра во да рас ки не уго вор о ту ри стич -
ком па кет-аран жма ну у би ло ко је ври је ме при је пу то ва ња.

(8) У слу ча ју да по тро шач рас ки не уго вор о ту ри стич -
ком па кет-аран жма ну на кон по чи ња ња пу то ва ња, аген ци ја
је ду жна да ор га ни зу је по вра так уче ни ка, од но сно сту ден -
та у мје сто по ла ска.

(9) У слу ча ју да по тро шач рас ки не уго вор о ту ри стич -
ком па кет-аран жма ну на кон от по чи ња ња пу то ва ња из ра -
зло га за ко је аген ци ја не од го ва ра, аген ци ја има пра во на
на кна ду тро шко ва по врат ка уче ни ка, од но сно сту ден та.

Члан 96.

(1) Аген ци ја и ло кал ни пред став ник аген ци је ду жни су
да без од га ђа ња:

а) од го во ре на при ту жбе по тро ша ча за ври је ме тра ја ња
пу то ва ња и

б) от кло не сва ко од сту па ње од уго во ра о ту ри стич ком
па кет-аран жма ну на ко је по тро шач ука же.

(2) У слу ча ју да од сту па ње од уго во ра о ту ри стич ком
па кет-аран жма ну на ко је по тро шач ука же ни је от кло ње но
за ври је ме тра ја ња пу то ва ња, по тро шач има пра во да зах -
ти је ва сра змјер но ума ње ње ци је не.

(3) Ако од сту па ње од уго во ра о ту ри стич ком па кет-
аран жма ну на ко је по тро шач ука же, а ко је ни је от кло ње но
за ври је ме тра ја ња пу то ва ња, пред ста вља не из вр ше ње или
дје ли мич но из вр ше ње уго вор не оба ве зе у по гле ду ње ног
оби ма или ква ли те та, по тро шач мо же да зах ти је ва од аген -
ци је по вра ћај упла ће них сред ста ва по осно ву уго во ра о ту -
ри стич ком па кет-аран жма ну.

(4) По тро шач не мо же да зах ти је ва ума ње ње ци је не ако
не са вје сно про пу сти да ука же на од сту па ња из ме ђу пру же -
них и уго во ре них услу га.

Члан 97.

(1) Аген ци ја је оба ве зна да ре а ли зу је аран жман на на -
чин ко ји је уго во рен.

(2) У слу ча ју да аран жман ни је ре а ли зо ван у скла ду са
уго во ром о ту ри стич ком па кет-аран жма ну, по тро шач мо же
да зах ти је ва од аген ци је от кла ња ње не до ста та ка у при мје -
ре ном ро ку.

(3) Ако аген ци ја у при мје ре ном ро ку не от кло ни не до -
стат ке у ре а ли за ци ји уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран -
жма ну у скла ду са чла ном 96. овог за ко на, по тро шач мо же
да рас ки не уго вор.

(4) По тро шач ни је ду жан да аген ци ји оста ви при мје рен
рок за от кла ња ње не до ста та ка у ре а ли за ци ји уго во ра о ту -
ри стич ком па кет-аран жма ну, ако:

а) пру жа ње дру ге од го ва ра ју ће услу ге ни је мо гу ће или
ако аген ци ја из ри чи то од би је да пру жи дру гу од го ва ра ју ћу
услу гу и

б) не ма ин те рес за от кла ња ње не до ста та ка у ре а ли за -
ци ји уго во ра.

(5) Аген ци ја сно си тро шко ве по врат ка по тро ша ча у
мје сто по ла ска или дру го мје сто о ко јем се до го во ри са по -
тро ша чем и дру ге тро шко ве ко ји на ста ну због рас ки да уго -
во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну.

Члан 98.

(1) Ако због до га ђа ја за ко ји ни су од го вор не уго вор не
стра не ис пу ње ње оба ве зе аген ци је по ста не не мо гу ће, пре -
ста ју и оба ве зе по тро ша ча.

(2) Ако је у слу ча ју из ста ва 1. овог чла на по тро шач
пред у зео од ре ђе не рад ње у ци љу ис пу ње ња сво је уго вор не
оба ве зе, по тро шач мо же зах ти је ва ти од аген ци је вра ћа ње
упла ће них сред ста ва по пра ви ли ма о вра ћа њу сте че ног без
осно ва.

(3) Тро шко ве по врат ка по тро ша ча у мје сто по ла ска или
дру го до го во ре но мје сто, сно се уго вор не стра не у јед на -
ким ди је ло ви ма, а дру ге тро шко ве ко ји се од но се на пре -
ста нак уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну сно си по -
тро шач.

Члан 99.

(1) Ако аген ци ја или тре ће ли це ко је је у име аген ци је
тре ба ло да из вр ши оба ве зу из уго во ра о ту ри стич ком па -
кет-аран жма ну не ис пу ни, од но сно дје ли мич но ис пу ни
оба ве зу из уго во ра или ако ка сни са ње ним ис пу ње њем,
по тро шач мо же да зах ти је ва на кна ду ште те, укљу чу ју ћи
не ма те ри јал ну ште ту.

(2) Ако у слу ча ју из ста ва 1. овог чла на по тро шач под -
не се аген ци ји за хтјев за на кна ду ште те из раз ло га што тре -
ће ли це ко је је у име аген ци је тре ба ло да из вр ши оба ве зу
из уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну не ис пу ни, од -
но сно дје ли мич но ис пу ни оба ве зу из уго во ра или ако за ка -
сни са ње ним ис пу ње њем, аген ци ја је овла шће на да од тре -
ћег ли ца зах ти је ва на кна ду упла ће ног из но са.

(3) Аген ци ја се осло ба ђа од го вор но сти из ста ва 1. овог
чла на ако до ка же да је не ис пу ње ње, дје ли мич но ис пу ње ње
или ка шње ње са ис пу ње њем по сље ди ца по тро ша че вог на -
мјер ног или крај ње не па жљи вог по сту па ња.

Члан 100.

(1) По тро шач је оба ве зан да аген ци ју и ло кал ног пред -
став ни ка аген ци је на ко ју је аген ци ја упу ти ла по тро ша ча за
слу чај по тре бе пру жа ња од ре ђе не по мо ћи, у пи са ној фор -
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ми или на дру ги од го ва ра ју ћи на чин, оба ви је сти о не до ста -
ци ма из вр ше них услу га, нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да -
на утвр ђи ва ња не до ста та ка.

(2) Аген ци ја је оба ве зна да при је от по чи ња ња пу то ва -
ња, на ја сан и ра зу мљив на чин, у пи са ној фор ми или на
трај ном но са чу за пи са ко ји је ла ко до сту пан по тро ша чу,
оба ви је сти по тро ша ча о ду жно сти из ста ва 1. овог чла на и
мо гу ћим по сље ди ца ма про пу шта ња из вр ше ња те ду жно -
сти.

(3) Аген ци ја је оба ве зна да по тро ша чу омо гу ћи да се на
јед но ста ван и при сту па чан на чин обра ћа ли цу од го вор ном
за при јем при ту жби по тро ша ча за ври је ме тра ја ња пу то ва -
ња.

(4) Ако аген ци ја не ис пу ни оба ве зе из ст. 2. и 3. овог
чла на, по тро шач не мо же сно си ти штет не по сље ди це про -
пу шта ња да аген ци ју или ло кал ног пред став ни ка аген ци је
на ко ју је аген ци ја упу ти ла по тро ша ча за слу чај по тре бе
пру жа ња од ре ђе не по мо ћи оба ви је сти о не мо гућ но сти из -
вр ше ња уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну.

(5) Ако по тро шач про пу сти да бла го вре ме но оба ви је -
сти аген ци ју у ро ку про пи са ном оп штим усло ви ма пу то ва -
ња аген ци је о не до ста ци ма пру же них услу га не мо же зах -
ти је ва ти ума ње ње ци је не из чла на 93. овог за ко на, рас кид
уго во ра из чла на 94. овог за ко на и на кна ду ште те из чла на
99. овог за ко на, осим ако се од го вор ност за про пу шта ње
ро ка из ста ва 1. овог чла на не мо же ста ви ти по тро ша чу на
од го вор ност.

Члан 101.

Аген ци ја је оба ве зна да по тро ша чу на док на ди тро шко -
ве на ста ле рас ки дом уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран -
жма ну, осим у слу ча ју:

а) рас ки да уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну
због не до вољ ног бро ја при ја вље них пут ни ка, ако је при је
за кљу че ња уго во ра оба ви је сти ла по тро ша ча да је из вр ше -
ње пу то ва ња усло вље но бро јем при ја вље них пут ни ка и да
рок за оба вје шта ва ње по тро ша ча о рас ки ду не мо же би ти
кра ћи од пет да на од да на по чи ња ња пу то ва ња и

б) пре стан ка уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну
због не мо гућ но сти ис пу ње ња уго вор них оба ве за за ко ји
ни су од го вор не уго вор не стра не, при че му се ве ли ки број
при ја вље них пут ни ка не сма тра као не мо гућ ност ис пу ње -
ња.

Члан 102.

(1) По тро шач не ма пра во да при ми на кна ду за не из вр -
ше ње уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран жма ну од аген ци је
у сље де ћим слу ча је ви ма:

a) ако је уго вор о ту ри стич ком па кет-аран жма ну от ка зан
због не до вољ ног бро ја уче сни ка под усло вом да је по тро шач
био уна при јед ин фор ми сан о тој кла у зу ли уго во ра и

б) ако је уго вор о ту ри стич ком па кет-аран жма ну от ка -
зан због ви ше си ле као по сље ди це не пред ви ђе ног и из у зет -
ног до га ђа ја чи је су по сље ди це та кве при ро де да се ни су
мо гле из бје ћи, ни ти пред ви дје ти и по ред ду жне па жње.

(2) У сми слу ста ва 1. тач ка б) овог чла на пре бу ки ра ње
ка па ци те та се не сма тра ви шом си лом.

Члан 103.

(1) Аген ци ја је оба ве зна да пре ду зме све нео п ход не
мје ре у слу ча ју рас ки да уго во ра о ту ри стич ком па кет-аран -
жма ну, а по себ но у ве зи са по врат ком по тро ша ча ако је по -
врат на кар та би ла уго во ре на.

(2) Аген ци ја сно си све оста ле тро шко ве у слу ча ју из
ста ва 1. овог чла на.

Члан 104.

(1) Ор га ни за тор пу то ва ња и су ба гент со ли дар но су од -
го вор ни по тро ша чу за из вр ше ње уго во ре них услу га, као и
за ште ту на ста лу усљед не из вр ше ња уго во ра о ту ри стич -
ком па кет-аран жма ну, чак и у слу ча ју ка да је уго вор за кљу -
чио су ба гент у сво је име, а за ра чун ор га ни за то ра пу то ва -
ња.

(2) Ли ца ко ја пру жа ју услу ге то ком пу то ва ња на за хтјев
аген ци је или ли це ко је на ру чи те услу ге од го вор ни су по -
тро ша чу за из вр ше ње тих услу га, као и за ште ту на ста лу
због не из вр ше ња или не пот пу ног из вр ше ња услу ге, а по -
тро шач има пра во да упу ти од штет ни за хтјев би ло ко јем од
на ве де них ли ца.

(3) На га ран ци ју тр гов ца за услу ге из уго во ра о ту ри -
стич ком па кет-аран жма ну ко је ни су из вр ше не због не спо -
соб но сти пла ћа ња тр гов ца, сход но се при мје њу ју пра ви ла
о ак ти ви ра њу јем ства пре ма за ко ну ко ји уре ђу је област ту -
ри зма.

XIV - ВРЕ МЕН СКО КО РИ ШЋЕ ЊЕ НЕ ПО КРЕТ НО СТИ
У ТУ РИ ЗМУ

Члан 105.

(1) За вре мен ско ко ри шће ње не по крет но сти у ту ри зму,
у сми слу овог за ко на, за кљу чу ју се сље де ћи уго во ри: уго -
вор о вре мен ски по ди је ље ном ко ри шће њу не по крет но сти,
уго вор о ду го роч ном про из во ду за од мор, уго вор о пре про -
да ји, уго вор о раз мје ни (у да љем тек сту: уго во ри о вре мен -
ском ко ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму) и спо ред ни
уго вор.

(2) Уго вор о вре мен ски по ди је ље ном ко ри шће њу не по -
крет но сти je уго вор ко ји тра је до јед не го ди не и ко јим по -
тро шач сти че, уз на кна ду, пра во да ко ри сти јед ну или ви -
ше смје штај них је ди ни ца у уго сти тељ ском објек ту за смје -
штај за но ће ње у ко ли чи ни ве ћој од јед ног пе ри о да за у зе -
ћа.

(3) Уго вор о ду го роч ном про из во ду за од мор је уго вор
ко ји тра је до јед не го ди не и ко јим по тро шач пр вен стве но,
уз на кна ду, сти че пра во да до би је по пуст или дру гу по год -
ност у ве зи са смје шта јем, одво је но или за јед но са пу то ва -
њем или дру гим услу га ма.

(4) Уго вор о пре про да ји је уго вор ко јим тр го вац, уз на -
кна ду, по ма же по тро ша чу да про да или ку пи вре мен ски по -
ди је ље но ко ри шће ње смје штај не је ди ни це у уго сти тељ -
ском објек ту за смје штај или ду го роч ни про из вод за од мор.

(5) Уго вор о раз мје ни је уго вор ко јим се по тро шач, уз
на кна ду, при кљу чу је си сте му раз мје не ко ји му до зво ља ва
при ступ смје шта ју за но ће ње или дру гим услу га ма у за мје -
ну за до пу шта ње дру гим ли ци ма да вре мен ски огра ни че но
ужи ва ју у по год но сти ма ко је про из ла зе из ње го вог уго во ра
о вре мен ски по ди је ље ном ко ри шће њу не по крет но сти.

(6) Спо ред ни уго вор је уго вор ко јим по тро шач при ба -
вља услу ге ко је су у ве зи са уго во ром о вре мен ски по ди је -
ље ном ко ри шће њу не по крет но сти или уго во ром о ду го -
роч ном про из во ду за од мор, а ко је пру жа тр го вац или тре -
ће ли це по осно ву аран жма на из ме ђу тре ћег ли ца и тр гов -
ца.

Члан 106.

(1) Тр го вац је ду жан да по тро ша ча у при мје ре ном ро ку
при је за кљу че ња уго во ра о вре мен ском ко ри шће њу не по -
крет но сти у ту ри зму тач но и пот пу но оба ви је сти о по да ци -
ма на ве де ним у стан дард ним ин фор ма тив ним обра сци ма
за уго во ре.

(2) Оба вје ште ња из ста ва 1. овог чла на тр го вац је ду -
жан да до ста ви по тро ша чу без на кна де, у пи са ној фор ми
или на трај ном но са чу за пи са ко ји је ла ко до сту пан по тро -
ша чу, на ја сан и ра зу мљив на чин.

(3) Ми ни стар тр го ви не и ту ри зма (у да љем тек сту: ми -
ни стар) пра вил ни ком про пи су је са др жај стан дард них ин -
фор ма тив них обра за ца за уго во ре о вре мен ском ко ри шће -
њу не по крет но сти у ту ри зму.

Члан 107.

(1) Ин фор ма тив ни обра сци из чла на 106. став 3. овог
за ко на чи не са став ни дио уго во ра о вре мен ском ко ри шће -
њу не по крет но сти у ту ри зму и не мо гу се ми је ња ти осим
ако се уго вор не стра не о то ме из ри чи то са гла се или ако су
из мје не на ста ле због не у о би ча је них и не пред ви ди вих
окол но сти ван кон тро ле тр гов ца чи је по сље ди це ни су мо -
гле би ти из бјег ну те и у слу ча ју ду жне па жње.

26.01.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 6 39



(2) Евен ту ал не из мје не по да та ка из ин фор ма тив них
обра за ца из чла на 106. став 3. овог за ко на мо ра ју се пре до -
чи ти по тро ша чу при је за кљу че ња уго во ра о вре мен ском
ко ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму, на па пи ру или дру -
гом трај ном но са чу по да та ка при сту пач ном по тро ша чу, уз
оба ве зу да се из мје не на зна че у уго во ру.

Члан 108.

(1) При ли ком огла ша ва ња уго во ра о вре мен ском ко ри -
шће њу не по крет но сти у ту ри зму, тр го вац је ду жан да оба -
ви је сти по тро ша ча о усло ви ма и на чи ну за до би ја ње оба -
вје ште ња из чла на 106. овог за ко на.

(2) У слу ча ју да при ли ком про мо тив ног или про дај ног
до га ђа ја, тр го вац ну ди лич но по тро ша чу да за кљу че уго во -
ре о вре мен ском ко ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму,
оба ве зан је да ја сно ис так не про мо тив ну или про дај ну свр -
ху тог до га ђа ја.

(3) Тр го вац мо ра омо гу ћи ти да оба вје ште ње из чла на
106. овог за ко на бу де до ступ но по тро ша чу за ври је ме тра -
ја ња про мо тив ног или про дај ног до га ђа ја.

Члан 109.

(1) Уго во ри о вре мен ском ко ри шће њу не по крет но сти у
ту ри зму се за кљу чу ју у пи са ној фор ми или на трај ном но -
са чу за пи са.

(2) Тр го вац је ду жан да на кон пот пи си ва ња уго во ра о
вре мен ском ко ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму по тро -
ша чу пре да нај ма ње је дан при мје рак пот пи са ног уго во ра.

(3) У слу ча ју за кљу че ња уго во ра о вре мен ском ко ри -
шће њу не по крет но сти у ту ри зму, по да ци из чла на 106.
овог за ко на по ста ју са став ни дио уго во ра, оба ве зу ју тр гов -
ца и не мо гу се ми је ња ти, осим ако уго вор не стра не из ри -
чи то уго во ре дру га чи је или ако про мје не на ста ну усљед
ви ше си ле.

(4) Тр го вац је ду жан да у при мје ре ном ро ку при је за -
кљу че ња уго во ра о вре мен ском ко ри шће њу не по крет но сти
у ту ри зму, оба ви је сти по тро ша ча о сва кој про мје ни по да та -
ка из чла на 106. овог за ко на, у пи са ној фор ми или на трај -
ном но са чу за пи са, ко ји је ла ко до сту пан по тро ша чу.

(5) Тр го вац је ду жан да у уго во ри ма о вре мен ском ко -
ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму из ри чи то на ве де сва ку
про мје ну по да та ка из чла на 106. овог за ко на, ко ја на ста не
у пе ри о ду од оба вје шта ва ња по тро ша ча о по да ци ма до за -
кљу че ња уго во ра.

Члан 110.

(1) Уго во ри о вре мен ском ко ри шће њу не по крет но сти у
ту ри зму по ред по да та ка из чла на 106. овог за ко на мо ра ју
да са др же нај ма ње:

а) по дат ке о да ту му и мје сту за кљу че ња уго во ра,

б) име, пре би ва ли ште и пот пис по тро ша ча и

в) по слов но име (фир ма), од но сно име, пре би ва ли ште,
од но сно сје ди ште и пот пис тр гов ца, од но сно име, пре би ва -
ли ште и пот пис овла шће ног ли ца тр гов ца.

(2) Тр го вац је ду жан да у при мје ре ном ро ку при је за -
кљу че ња уго во ра по тро ша ча из ри чи то оба ви је сти о:

а) пра ву по тро ша ча на јед но стра ни рас кид уго во ра,

б) ро ку у ко ме по тро шач мо же да јед но стра но рас ки не
уго во ре и

в) за бра ни на пла те ци је не уна при јед при је ис те ка ро ка
у ко ме по тро шач мо же да јед но стра но рас ки не уго во ре о
вре мен ском ко ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму.

(3) По тро шач мо ра да одво је но од пот пи си ва ња уго во -
ра пот пи ше уго вор не од ред бе ко је се од но се на пра ва по -
тро ша ча из ста ва 2. овог чла на.

(4) Обра зац о јед но стра ном рас ки ду уго во ра о вре мен -
ском ко ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму са став ни је дио
уго во ра.

(5) Ми ни стар пра вил ни ком про пи су је са др жај и из глед
обра сца о јед но стра ном рас ки ду уго во ра о вре мен ском ко -
ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму.

Члан 111.

(1) По тро шач мо же да јед но стра но рас ки не уго во ре о
вре мен ском ко ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму, без оба -
ве зе да на ве де раз ло ге за рас кид, у ро ку од 14 да на о да на
при је ма за кљу че них уго во ра.

(2) У слу ча ју исто вре ме ног за кљу че ња уго во ра из чла -
на 105. ст 2, 3. и 4. овог за ко на и уго во ра о раз мје ни, рок за
јед но стра ни рас кид уго во ра ра чу на се од да на при је ма за -
кљу че ног уго во ра о омо гу ћа ва њу раз мје не вре мен ски по -
ди је ље ног ко ри шће ња не по крет но сти.

Члан 112.

(1) Ако тр го вац ни је до ста вио по тро ша чу обра зац о јед -
но стра ном рас ки ду уго во ра о вре мен ском ко ри шће њу не -
по крет но сти у ту ри зму у пи са ној фор ми или на трај ном
но са чу за пи са, по тро шач мо же да јед но стра но рас ки не уго -
во ре, од но сно пред у го во ре у ро ку од го ди ну да на и 14 да -
на од да на при је ма за кљу че ног уго во ра, од но сно пред у го -
во ра.

(2) Ако тр го вац до ста ви по тро ша чу обра зац за јед но -
стра ни рас кид уго во ра о вре мен ском ко ри шће њу не по крет -
но сти у ту ри зму при је ис те ка го ди ну да на од да на ка да је
по тро шач при мио при мје рак за кљу че них уго во ра, од но сно
пред у го во ра, рок за јед но стра ни рас кид уго во ра из чла на
111. овог за ко на ра чу на се од да на ка да је по тро шач при -
мио обра зац о јед но стра ном рас ки ду уго во ра.

(3) Ако тр го вац не оба ви је сти по тро ша ча о по да ци ма
из чла на 106. овог за ко на у пи са ној фор ми или на трај ном
но са чу за пи са, по тро шач има пра во да јед но стра но рас ки -
не уго во ре о вре мен ском ко ри шће њу не по крет но сти у ту -
ри зму, од но сно пред у го во ре у ро ку од три мје се ца и 14 да -
на од да на ка да је при мио при мје рак за кљу че них уго во ра,
од но сно пред у го во ра.

(4) Ако тр го вац до ста ви по тро ша чу оба вје ште ње о по -
да ци ма из чла на 106. овог за ко на при је ис те ка три мје се ца
од да на ка да је по тро шач при мио при мје рак за кљу че ног
уго во ра о вре мен ском ко ри шће њу не по крет но сти у ту ри -
зму, од но сно пред у го во ра, рок за јед но стра ни рас кид уго -
во ра из чла на 111. овог за ко на ра чу на се од да на ка да је по -
тро шач при мио оба вје ште ње.

Члан 113.

(1) Из ја ва ко јом по тро шач јед но стра но рас ки да уго во -
ре о вре мен ском ко ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму про -
из во ди прав но деј ство ако је да та у пи са ној фор ми или на
трај ном но са чу за пи са.

(2) Из ја ву из ста ва 1. овог чла на по тро шач је оба ве зан
да до ста ви тр гов цу на обра сцу за јед но стра ни рас кид уго -
во ра о вре мен ском ко ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму,
осим у слу ча ју из чла на 112. став 1. овог за ко на.

(3) Из ја ва из ста ва 2. овог чла на сма тра се бла го вре ме -
ном ако је по сла та при је ис те ка ро ка за јед но стра ни рас кид
уго во ра.

Члан 114.

(1) Јед но стра ним рас ки дом уго во ра о вре мен ском ко -
ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму, од но сно пред у го во ра,
пре ста ју оба ве зе уго вор них стра на да из вр ше, од но сно за -
кљу че уго во ре.

(2) По тро шач има пра во да јед но стра но рас ки не уго во -
ре о вре мен ском ко ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму без
на кна де тро шко ва и ни је ду жан да пла ти услу ге ко је су му
пру же не при је јед но стра ног рас ки да уго во ра, од но сно
пред у го во ра.

(3) Ако по тро шач јед но стра но рас ки не уго во ре о вре -
мен ском ко ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму, сма тра се
да су рас ки ну ти сви по ве за ни уго во ри без оба ве зе пла ћа ња
би ло ка квих тро шко ва од по тро ша ча, укљу чу ју ћи уго вор о
кре ди ту без об зи ра да ли је по тро ша чу кре дит одо брио тр -
го вац или тре ће ли це.

(4) Ако је по тро ша чу кре дит одо бри ло тре ће ли це, тр -
го вац је ду жан да о јед но стра ном рас ки ду уго во ра оба ви је -
сти да ва о ца кре ди та.
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(5) Уко ли ко по тро шач рас ки не уго во ре о вре мен ском
ко ри шће њу не по крет но сти у ту ри зму, тр го вац је ду жан да
му без од га ђа ња вра ти пла ће ни из нос нов ца, а нај ка сни је у
ро ку од 15 да на од да на ка да је при мио пи са но оба вје ште -
ње од по тро ша ча.

Члан 115.

(1) При ли ком за кљу че ња уго во ра из чла на 105. ст. 2, 3.
и 4. овог за ко на за бра ње но је уго ва ра ње пла ћа ња, пру жа ња
сред ста ва обез бје ђе ња, из ри чи тог при зна ња ду га или дру -
гог из вр ше ња оба ве зе пре ма тр гов цу или тре ћем ли цу при -
је ис те ка ро ка за јед но стра ни рас кид уго во ра.

(2) При ли ком за кљу че ња уго во ра о пре про да ји, за бра -
ње но је уго ва ра ње пла ћа ња, пру жа ња сред ста ва обез бје ђе -
ња, из ри чи тог при зна ња ду га или дру гог из вр ше ња оба ве -
зе пре ма тр гов цу или тре ћем ли цу при је ње го вог из вр ше -
ња, од но сно при је не го што је пре про да ја из вр ше на.

Члан 116.

(1) У слу ча ју за кљу че ња уго во ра о ду го роч ном про -
изво ду за од мор, пла ћа ње ци је не вр ши се са мо у ра та ма, у
јед на ким го ди шњим из но си ма за ври је ме тра ја ња уго во ра.

(2) Уку пан из нос ко ји је по тро шач оба ве зан да упла ти,
укљу чу ју ћи чла на ри ну, об ра чу на ва се у јед на ким го ди -
шњим ра та ма.

(3) Тр го вац је ду жан да по тро ша чу по ша ље за хтјев за
пла ћа ње сва ке ра те у пи са ној фор ми или на трај ном но са -
чу за пи са, нај ка сни је 14 да на при је да на ње ног до спи је ћа.

(4) На кон ис пла те пр ве ра те, по тро шач мо же без ка ма -
те да рас ки не уго вор о ду го роч ном про из во ду за од мор до -
ста вља њем оба вје ште ња о јед но стра ном рас ки ду уго во ра
тр гов цу, у ро ку од 14 да на од да на при је ма за хтје ва за пла -
ћа ње на ред не ра те.

Члан 117.

(1) Тр го вац је оба ве зан да по тро ша чу пру жи по моћ
при ли ком пре про да је вре мен ски по ди је ље ног ко ри шће ња
не по крет но сти, од но сно ду го роч ног про из во да за од мор.

(2) Ако тр го вац не пру жи по тро ша чу по моћ на на чин из
ста ва 1. овог чла на, по тро шач мо же да зах ти је ва од тр гов -
ца да от ку пи вре мен ски по ди је ље но ко ри шће ње не по крет -
но сти или ду го роч ног про из во да за од мор.

Члан 118.

На га ран ци ју тр гов ца за услу ге из уго во ра о вре мен ски
по ди је ље ном ко ри шће њу не по крет но сти ко је ни су из вр ше -
не због не спо соб но сти пла ћа ња тр гов ца сход но се при мје -
њу ју пра ви ла о ак ти ви ра њу бан кар ске га ран ци је пре ма
про пи си ма из обла сти ту ри зма.

Члан 119.

Тр го вац, ли ца ко ја по на ло гу тр гов ца уче ству ју у про -
да ји вре мен ски по ди је ље ног ко ри шће ња не по крет но сти,
ли ца ко ји ма је тр го вац по вје рио оба вља ње од ре ђе них по -
сло ва из уго во ра о про да ји вре мен ски по ди је ље ног ко ри -
шће ња не по крет но сти, оста ли тр гов ци ко ји уче ству ју у
про да ји услу га вре мен ски по ди је ље ног ко ри шће ња не по -
крет но сти, као и по сред ни ци у про да ји услу га вре мен ски
по ди је ље ног ко ри шће ња не по крет но сти со ли дар но су од -
го вор ни по тро ша чу за из вр ше ње и за прав не по сље ди це
не из вр ше ња уго во р них оба ве за.

XV - НО СИ О ЦИ ЗА ШТИ ТЕ ПО ТРО ША ЧА

Члан 120.

У сми слу овог за ко на су бјек ти од го вор ни за за шти ту
по тро ша ча у Ре пу бли ци су:

а) Вла да Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Вла да),

б) Ми ни стар ство,

в) дру ги ре пу блич ки ор га ни упра ве у окви ру сво је на -
дле жно сти утвр ђе не за ко ном ко ји уре ђу је ствар ну над ле -
жност ор га на упра ве,

г) аген ци је, фон до ви и ре гу ла тор на ти је ла у окви ру
сво је над ле жно сти у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју
њи хо ве над ле жно сти,

д) ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве,

ђ) При вред на ко мо ра Ре пу бли ке Срп ске и За нат ско-
пред у зет нич ка ко мо ра Ре пу бли ке Срп ске,

е) удру же ња за за шти ту по тро ша ча,

ж) обра зов не ин сти ту ци је и ме ди ји,

з) Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве Ре пу -
бли ке Срп ске и дру ги над ле жни ин спек циј ски ор га ни,

и) Ом буд сман у оси гу ра њу и

ј) Ом буд сман за бан кар ски си стем.

Члан 121.

(1) Вла да, на при је длог Ми ни стар ства, до но си Про -
грам за за шти ту по тро ша ча у Ре пу бли ци (у да љем тек сту:
Про грам).

(2) Про гра мом се утвр ђу ју ци ље ви по ли ти ке за шти те
по тро ша ча, на чин и ди на ми ка оства ри ва ња тих ци ље ва, су -
бјек ти овла шће ни за ре а ли за ци ју Про гра ма, фи нан сиј ска
сред ства и дру ги еле мен ти зна чај ни за оства ри ва ње за шти -
те по тро ша ча.

(3) Про грам се до но си за пе ри од од двијe го ди не.

Члан 122.

Ми ни стар ство је над ле жно да у обла сти за шти те по -
тро ша ча:

а) пред ла же Вла ди Про грам,

б) бри не се о ре а ли за ци ји Про гра ма,

в) про у ча ва и да је при је дло ге ко ји се од но се на по ли ти -
ку за шти те по тро ша ча,

г) са ра ђу је са удру же њи ма за за шти ту по тро ша ча и
пра ти њи хов рад,

д) во ди еви ден ци ју удру же ња и са ве за за за шти ту по -
тро ша ча у Ре пу бли ци,

ђ) пра ти ста ње у обла сти за шти те по тро ша ча и у окви -
ру сво је над ле жно сти пред ла же над ле жним ор га ни ма
измје не про пи са у ве зи са за шти том по тро ша ча,

е) ко ор ди ни ра рад над ле жних ор га на из чла на 120. став
1. т. в) до ј) овог за ко на на из ра ди Про гра ма и Го ди шњег
про гра ма за за шти ту по тро ша ча у БиХ,

ж) са ра ђу је и раз мје њу је ин фор ма ци је и по дат ке са
свим су бјек ти ма од го вор ним за за шти ту по тро ша ча у Ре пу -
бли ци,

з) вр ши рас по дје лу фи нан сиј ских сред ста ва за ре а ли за -
ци ју по сло ва из обла сти за шти те по тро ша ча и

и) вр ши и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном.

Члан 123.

(1) Дје лат ност за шти те по тро ша ча оба вља ју удру же ња
за за шти ту по тро ша ча, ко ја упи сом у ре ги стар код над ле -
жног су да у скла ду са за ко ном сти чу свој ство прав ног ли -
ца.

(2) Удру же ња за за шти ту по тро ша ча су удру же ња осно -
ва на у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је осни ва ње и прав -
ни по ло жај удру же ња, а чи ја област дје ло ва ња је оства ри -
ва ње ци ље ва за шти те по тро ша ча.

(3) Удру же ња за за шти ту по тро ша ча мо ра ју дје ло ва ти
не за ви сно од тр го ва ца и не сми ју сти ца ти фи нан сиј ска
сред ства од тр го ва ца.

(4) Удру же ња за за шти ту по тро ша ча дје лу ју на ни воу
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и ре пу блич ком ни воу.

(5) Удру же ња за за шти ту по тро ша ча из ста ва 1. овог
чла на мо гу се удру жи ва ти у са ве зе удру же ња за за шти ту
по тро ша ча ра ди за јед нич ког дје ло ва ња на оства ри ва њу ин -
те ре са по тро ша ча у Ре пу бли ци.

Члан 124.

(1) По је ди не по сло ве утвр ђе не Про гра мом мо гу вр ши -
ти удру же ња и са ве зи за за шти ту по тро ша ча ко ји су упи са -
ни у еви ден ци ју Ми ни стар ства.
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(2) У ци љу усмје ра ва ња и под сти ца ња ра да удру же ња
за за шти ту по тро ша ча у бу џе ту Ре пу бли ке мо гу се пла ни -
ра ти сред ства за фи нан си ра ње:

а) план ских ак тив но сти удру же ња за за шти ту по тро ша -
ча, као што су: се ми на ри, бро шу ре, про мо тив ни ма те ри ја -
ли, еду ка ци ја, по др шка ре ги о нал них ску по ва,

б) про је ка та у обла сти за шти те по тро ша ча и

в) ма те ри јал них тро шко ва ра да удру же ња за за шти ту
по тро ша ча.

(3) Са др жај, на чин и об лик во ђе ња еви ден ци је про пи -
су је ми ни стар.

(4) По сло ви из ст. 1. и 2. овог чла на до дје љу ју се на
осно ву јав ног кон кур са, ко ји рас пи су је Ми ни стар ство.

(5) Ми ни стар пра вил ни ком про пи су је кри те ри ју ме за
рас по дје лу фи нан сиј ских сред ста ва за ре а ли за ци ју по сло -
ва из обла сти за шти те по тро ша ча.

(6) Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве по др жа ва ју ак тив но -
сти удру же ња и са ве за по тро ша ча у скла ду са сво јим на -
дле жно сти ма и мо гућ но сти ма.

Члан 125.

У окви ру сво јих про грам ских ак тив но сти и ци ље ва,
удру же ња за за шти ту по тро ша ча:

a) бри ну се о за шти ти по је ди нач них и за јед нич ких ин -
те ре са по тро ша ча,

б) да ју са вје те и пру жа ју дру ге вр сте по мо ћи за оства -
ри ва ње пра ва по тро ша ча,

в) ин фор ми шу по тро ша че о ци је на ма, ква ли те ту, кон -
тро ли и без бјед но сти про из во да и услу га,

г) спро во де ис пи ти ва ња и вр ше упо ред не ана ли зе про -
из во да и услу га по сред ством акре ди то ва них, од но сно
овла шће них ти је ла за оцје њи ва ње уса гла ше но сти у скла ду
са по себ ним про пи си ма и о ре зул та ти ма ин фор ми шу јав -
ност,

д) до ста вља ју над ле жним ор га ни ма ин фор ма ци је о тр -
гов ци ма или да ва о ци ма услу га ко ји про да ју про из во де или
пру жа ју услу ге ко ји не од го ва ра ју про пи са ним усло ви ма у
по гле ду без бјед но сти и ква ли те та про из во да и услу га,

ђ) са ра ђу ју са свим над ле жним ор га ни ма из чла на 120.
овог за ко на,

е) до но се го ди шњи план ра да,

ж) уче ству ју у из ра ди Про гра ма,

з) за сту па ју по тро ша ча у ван суд ском по ступ ку за за -
шти ту пра ва по тро ша ча и

и) да ју при мјед бе и при је дло ге при ли ком до но ше ња
про пи са из обла сти за шти те по тро ша ча.

XVI - ЗА ШТИ ТА ПРА ВА ПО ТРО ША ЧА

Члан 126.

(1) За шти та пра ва по тро ша ча у сми слу овог за ко на
оства ру је се у ван суд ском и у суд ском по ступ ку.

(2) Ван суд ска за шти та пра ва по тро ша ча из овог за ко на
оства ру је се пред над ле жним ин спек циј ским ор га ни ма и
ор га ни ма за ар би тра жно рје ша ва ње спо ро ва, уз услов да је
по тро шач прет ход но по сту пио по чл. 25, 26, 27, 31. и 51.
овог за ко на.

(3) Суд ска за шти та пра ва по тро ша ча из овог за ко на
оства ру је се пред над ле жним су дом.

Члан 127.

(1) Уко ли ко тр го вац не удо во љи оправ да ном за хтје ву
по тро ша ча, по тро шач се мо же обра ти ти Ре пу блич кој упра -
ви за ин спек циј ске по сло ве и над ле жним ин спек циј ским
ор га ни ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ра ди за шти те сво -
јих пра ва у ро ку од 90 да на од да на са зна ња за учи ње ну по -
вре ду или угро жа ва ње пра ва, а нај ка сни је у ро ку од шест
мје се ци од да на учи ње не по вре де, од но сно угро жа ва ња
пра ва.

(2) Осим ор га на из ста ва 1. овог чла на, по тро шач се мо -
же сво јим за хтје вом обра ти ти и дру гим над ле жним ор га ни -
ма ко ји су по себ ним про пи си ма овла шће ни да по сту па ју
по за хтје ви ма за за шти ту пра ва по тро ша ча.

(3) Ор га ни из ст. 1. и 2. овог чла на ду жни су да раз мо -
тре за хтјев за за шти ту пра ва по тро ша ча из сво је над ле жно -
сти, те о пред у зе тим рад ња ма и мје ра ма пи са но оба ви је сте
по тро ша ча у ро ку од 15 да на од да на при је ма за хтје ва за за -
шти ту пра ва.

Члан 128.

(1) По тро шач ки спор је сва ки спор ко ји про из ла зи из
уго вор ног од но са тр гов ца и по тро ша ча.

(2) По тро шач ки спор мо же се ри је ши ти ван суд ским пу -
тем.

(3) Стра не у по ступ ку ван суд ског рје ша ва ња по тро шач -
ких спо ро ва су рав но прав не.

Члан 129.

(1) За по вре де пра ва по тро ша ча из овог за ко на ван суд -
ска за шти та пра ва оства ру је се при Ар би тра жном од бо ру
за по тро шач ке спо ро ве ко ји се осни ва при При вред ној ко -
мо ри Ре пу бли ке Срп ске и Ар би тра жном од бо ру за по тро -
шач ке спо ро ве ко ји се осни ва при За нат ско-пред у зет нич кој
ко мо ри Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Од бор).

(2) Од бор из ста ва 1. овог чла на не ће рје ша ва ти спо ро -
ве ко ји на ста ну усљед:

а) смр ти, тје ле сне по вре де или на ру ше ног здра вља по -
тро ша ча,

б) пру жа ња здрав стве них или прав них услу га по тро ша -
чу и

в) пре но са пра ва на не по крет но сти ма.

(3) Од бор из ста ва 1. овог чла на не рје ша ва спо ро ве чи -
ја је ври јед ност ве ћа од 10.000,00 КМ.

Члан 130.

(1) По сту пак пред Од бо ром мо же се по кре ну ти под
усло вом да се спор из ме ђу тр гов ца и по тро ша ча прет ход но
по ку шао спо ра зум но ри је ши ти.

(2) По сту пак пред Од бо ром по кре ће се ту жбом по тро -
ша ча.

(3) У по ступ ку пред Од бо ром по тро шач на сту па са мо -
стал но или га у истом по ступ ку, уз прет ход но да ту са гла -
сност по тро ша ча, мо же за сту па ти удру же ње за за шти ту по -
тро ша ча ко је је упи са но у еви ден ци ју Ми ни стар ства.

(4) Ми ни стар пра вил ни ком про пи су је усло ве и кри те -
ри ју ме за удру же ња за за шти ту по тро ша ча ко ја за сту па ју
пра ва по тро ша ча у по ступ ку пред Од бо ром.

Члан 131.

(1) При вред на ко мо ра Ре пу бли ке Срп ске и За нат ско-
пред у зет нич ка ко мо ра Ре пу бли ке Срп ске вр ше струч не и
ад ми ни стра тив не по сло ве, те обез бје ђу ју про сто ри је и
дру ге тех нич ке усло ве за рад Од бо ра.

(2) Ко мо ре из ста ва 1. овог чла на сво јим ин тер ним ак -
ти ма уре ђу ју пи та ња са ста ва Од бо ра, на чин из бо ра чла но -
ва Од бо ра, на чин ра да, пра ви ла и тро шко ве по ступ ка пред
Од бо ром.

Члан 132.

(1) Чла но ви Од бо ра су ду жни да спро во де по сту пак не -
за ви сно и не при стра сно и не сми ју на сту па ти као пред -
став ни ци стра на у спо ру, ни ти од њих при ма ти или тра жи -
ти упут ства.

(2) Чла но ви Од бо ра ду жни су да чу ва ју као тај ну ин -
фор ма ци је ко је са зна ју у по ступ ку.

(3) При ли ком из бо ра, чла но ви Од бо ра су ду жни да пот -
пи шу из ја ву о при хва та њу усло ва из ст. 1. и 2. овог чла на.

Члан 133.

Од лу ка Од бо ра не ути че на пра во по тро ша ча да сво ја
пра ва оства ру је у суд ском по ступ ку.

42 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 6 26.01.2012.



Члан 134.

(1) Од бор је ду жан да го ди шњи из вје штај о ра ду до ста -
ви Ми ни стар ству, нај ка сни је до 31. мар та те ку ће го ди не за
прет ход ну го ди ну.

(2) Из вје штај из ста ва 1. овог чла на об ја вљу је се на ин -
тер нет стра ни ци Ми ни стар ства.

Члан 135.

(1) Над ле жни суд ће сво јим ак том на ре ди ти пре ста нак
би ло ка кве рад ње или прак се ко ја је у су прот но сти са
одред ба ма овог за ко на или дру гих про пи са, а ко ји ште те
за јед нич ким ин те ре си ма по тро ша ча.

(2) Над ле жни ор га ни из чла на 120. став 1. т. б), в), г), д),
е) и з) овог за ко на овла шће ни су да по кре ну по сту пак пред
над ле жним су дом за до но ше ње ак та из ста ва 1. овог чла на.

Члан 136.

(1) По сту пак из чла на 135. став 1. овог за ко на спро во -
ди се по од ред ба ма хит ног по ступ ка.

(2) Суд има овла шће ња да на ло жи об ја вљи ва ње пре су -
де у ци је ло сти или дје ли мич но у ме ди ји ма или да за тра жи
од ту же не стра не да у том сми слу да сво ју из ја ву.

(3) Суд мо же од лу чи ти о на ме та њу фи нан сиј ских санк -
ци ја за сва ки дан ка шње ња у ис пу ње њу суд ске од лу ке.

(4) У слу ча ју кр ше ња од ре да ба ко је се од но се на пре -
зен то ва ње уго во ра или на по ста вља ње не по ште них од ред -
би у по тро шач ким уго во ри ма, по сту пак пред над ле жним
су дом мо же би ти по кре нут за јед нич ки или по је ди нач но
про тив ве ћег бро ја тр го ва ца из истог еко ном ског сек то ра
или њи хо вих асо ци ја ци ја ко је ко ри сте или пре по ру чу ју
исту прак су или по ста вља ње слич них не по ште них од ре да -
ба у по тро шач ким уго во ри ма.

(5) У истом по ступ ку су бјек ти од го вор ни за за шти ту
по тро ша ча из чла на 120. став 1. т. б), в), г), д), е) и з) овог
за ко на има ју овла шће ња да зах ти је ва ју на док на ду ште те
на не се не ко лек тив ним ин те ре си ма по тро ша ча.

XVII - НАД ЗОР

Члан 137.

(1) Над зор над при мје ном овог за ко на вр ши Ми ни стар -
ство, ми ни стар ство над ле жно за по сло ве здра вља, ми ни -
стар ство над ле жно за по сло ве по љо при вре де, шу мар ства и
во до при вре де, ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ин ду -
стри је, енер ге ти ке и ру дар ства, ми ни стар ство над ле жно за
по сло ве са о бра ћа ја, ми ни стар ство над ле жно за по сло ве
про стор ног уре ђе ња, гра ђе ви нар ства и еко ло ги је, ми ни -
стар ство над ле жно за по сло ве про свје те, као и ми ни стар -
ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја.

(2) Ин спек циј ски над зор над при мје ном од ре да ба овог
за ко на или про пи са до не се них за ње го во спро во ђе ње вр ши
Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве по сред ством
ре пу блич ких ин спек то ра над ле жних за вр ше ње ин спек циј -
ског над зо ра у од го ва ра ју ћој обла сти, од но сно над ле жних
ин спек то ра у је ди ни ци ма ло кал не са мо у пра ве у од го ва ра -
ју ћој обла сти, у скла ду са за ко ном.

Члан 138.

У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра над ле жни ин спек тор
има сва пра ва, ду жно сти и овла шће ња ко ја су про пи са на
овим за ко ном и за ко ни ма ко ји ма се уре ђу је ин спек циј ски
над зор.

Члан 139.

(1) Ако над ле жни ин спек тор у вр ше њу над зо ра утвр ди
да је тр го вац од био да по сту пи по осно ва ној ре кла ма ци ји
по тро ша ча из чл. 25, 26, 27, 31. и 51. овог за ко на, до ни је ће
рје ше ње ко јим ће тр гов цу на ло жи ти да ис пу ни за хтјев по -
тро ша ча, од ре ди ти на чин ис пу ње ња за хтје ва и рок за по -
сту па ње.

(2) На на чин из ста ва 1. овог чла на над ле жни ин спек -
тор по сту па и ка да про да вац или про из во ђач не ис пу ња ва
усло ве из га рант ног ли ста у скла ду са овим за ко ном и по -
себ ним про пи сом.

Члан 140.

(1) Над ле жни ин спек тор ће до ни је ти рје ше ње ко јим на -
ре ђу је об у ста вља ње про да је про из во да до от кла ња ња утвр -
ђе них не пра вил но сти ако уста но ви да тр го вац или да ва лац
услу ге:

а) про да је про из во де за ко је ни је обез би је дио од го ва ра -
ју ћу до ку мен та ци ју про пи са ну чла ном 23. став 1. овог за -
ко на, као и ре зер вне ди је ло ве, кон ти ну и ра ни тех нич ки сер -
вис, од но сно одр жа ва ње и по прав ку, у скла ду са овим за ко -
ном,

б) про да је про из во де са не до стат ком ко ји ни су оби ље -
же ни на про пи сан на чин,

в) про да је про из во де ко ји не ма ју де кла ра ци ју или де -
кла ра ци ја не са др жи про пи са не по дат ке,

г) про дај ну ци је ну про из во да, од но сно услу ге ни је ви -
дљи во ис та као или ни је ис так ну та у слу жбе ној ва лу ти
БиХ,

д) рас про да ју про из во да ни је об ја вио на на чин уоби ча -
јен у мје сту про да је,

ђ) про из вод на рас про да ји ни је ја сно и ви дљи во озна -
чен ци је ном при је и ци је ном на кон сни же ња,

е) нај ве ћи про це нат сни же ња ци је на про из во да на ра -
спро да ји не из но си нај ма ње јед ну пе ти ну ври јед но сти свих
про из во да на рас про да ји,

ж) про из вод ко ји је на рас про да ји, јер му уско ро ис ти -
че рок упо тре бе, не ма ви дљи во ис так нут крај њи рок упо -
тре бе,

з) пу тем рас про да је про да је про из вод са не до стат ком
или гре шком и ни је та кав про из вод фи зич ки одво јио од ре -
дов не про да је ис прав ног про из во да и ви дљи во ис так нуо да
је ри јеч о про да ји про из во да са не до стат ком или гре шком,
те сва ки по је ди нач ни про из вод по себ но озна чио и

и) про да је про из во де ко ји ма уско ро ис ти че рок упо тре -
бе и ни је та кве про из во де фи зич ки одво јио од ре дов не про -
да је оста лих про из во да и ви дљи во ис та као да је ри јеч о
про да ји про из во да ко ји ма уско ро ис ти че рок упо тре бе.

(2) Ако над ле жни ин спек тор утвр ди не до стат ке из ста -
ва 1. овог чла на, до ни је ће рје ше ње ко јим ће од ре ди ти рок
до ка да је тр го вац ду жан да от кло ни утвр ђе ни не до ста так.

(3) Ако тр го вац не от кло ни утвр ђе ни не до ста так у ро ку
ко ји је од ре ђен у рје ше њу ин спек то ра, ин спек тор ће до ни -
је ти рје ше ње о за бра ни про да је про из во да, од но сно пру жа -
ња услу га.

(4) За бра на из ста ва 3. овог чла на тра је до от кла ња ња
не до ста та ка због ко јих је та мје ра из ре че на рје ше њем на -
дле жног ин спек то ра.

Члан 141.

Над ле жни ин спек тор ће до ни је ти рје ше ње ко јим за бра -
њу је про да ју про из во да ако у вр ше њу над зо ра уста но ви да
тр го вац или да ва лац услу ге:

а) про да је про из во де или пру жа услу ге ко је ни су си гур -
не по жи вот и здра вље по тро ша ча и жи вот ну сре ди ну,

б) про да је про из во де или пру жа услу ге здрав стве но
или хи ги јен ски не ис прав них про из во да, про из во да ко ји ма
је ис те као рок упо тре бе,

в) про да је про из во де у ам ба ла жи штет ној по здра вље
по тро ша ча или жи вот ну сре ди ну, од но сно ако је па ко ва ње
и пре па ки ва ње про из во да учи ње но на на чин ко јим ни је
обез би је ђе но очу ва ње здрав стве не и хи ги јен ске ис прав но -
сти и ква ли тет про из во да,

г) про да је играч ке и дру ге про из во де на ми је ње не дје ци,
а на пра вље ни су од ма те ри ја ла ко ји мо гу штет но дје ло ва ти
на здра вље дје це или ти про из во ди не са др же вид но упо зо -
ре ње о опа сно сти ма при ко ри шће њу, од но сно огра ни че њу
ко ри шће ња и

д) про пи са ни рок упо тре бе ни је ја сно, ви дљи во и чит -
ко на зна чен на омо ту про из во да.
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Члан 142.

(1) Про тив рје ше ња из чл. 139, 140. и 141. овог за ко на
мо же се из ја ви ти жал ба у ро ку од осам да на од да на до ста -
вља ња рје ше ња, над ле жном дру го сте пе ном ор га ну у од го -
ва ра ју ћој управ ној обла сти, из чла на 137. став 1. овог за ко -
на у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је област ре пу блич ке
упра ве.

(2) Жал ба из ста ва 1. овог чла на не од га ђа из вр ше ње
рје ше ња над ле жног ин спек то ра.

XVI II - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 143.

(1) Нов ча ном ка зном од 3.000 KM до 15.000 KM ка зни -
ће се за пре кр шај тр го вац као прав но ли це ако:

а) про из во ди на ми је ње ни по тро ша чи ма ни су си гур ни
по жи вот и здра вље по тро ша ча и жи вот ну сре ди ну, од но -
сно не од го ва ра ју здрав стве ним, хи ги јен ским, еко ло шким
и дру гим усло ви ма у скла ду са за ко ни ма ко јима се уре ђу је
здрав стве на ис прав ност про из во да, хра не, за ко ном ко јим
се уре ђу је за шти та при ро де и жи вот не сре ди не, ва же ћим
стан дар ди ма, тех нич ким и дру гим про пи си ма (члан 8),

б) про да је про из вод, од но сно пру жа услу гу по тро ша чу
на на чин ко ји је у су прот но сти са про фе си о нал ном па -
жњом и до брим по слов ним оби ча ји ма (члан 13. став 1),

в) не ис по ру чи по тро ша чу пла ће ни про из вод или услу -
гу (члан 13. став 5),

г) рас про да ју про из во да не об ја ви на уоби ча јен на чин
на мје сту про да је (члан 14. став 1),

д) ну ди из ван про дај них про сто ри ја, по је ди нач но или
са дру гим про из во ди ма, мли је ко, дру гу хра ну и пи ће за но -
во ро ђен чад и одој чад, као и при бор за ко ри шће ње тих про -
из во да, ко ји ма се за мје њу је при ро дан на чин ис хра не, од но -
сно ако про да је играч ке и дру ге про из во де на ми је ње не дје -
ци ко ји су на пра вље ни од ма те ри ја ла ко ји мо же штет но
дје ло ва ти на здра вље дје це (члан 17. ст. 1. и 2),

ђ) уз про да ју про из во да ну ди до ста ву про из во да у ку ћу
или стан по тро ша ча или не ко дру го мје сто, а по тро ша чу
про из вод не до ста ви у ис прав ном ста њу, уго во ре ног ква ли -
те та и ко ли чи не као и у до го во ре ном ро ку, те му том при -
ли ком не уру чи сва при па да ју ћа до ку мен та, уз оба ве зно
изда ва ње по твр де о при је му про из во да у пи са ној фор ми
(члан 20. став 1),

е) не са чу ва сва свој ства про из во да ко ји је на ми је њен
про да ји на на чин утвр ђен ва же ћим про пи си ма о ква ли те ту
про из во да или пре по ру ци про из во ђа ча, а на ро чи то про -
изво да ко ји има огра ни чен рок упо тре бе (члан 21. став 1),

ж) не во ди Књи гу ре кла ма ци ја (члан 25. став 1),

з) пру жа јав ну услу гу, а не омо гу ћи по тро ша чу ко ри -
шће ње јав не услу ге под јед на ким усло ви ма, без дис кри ми -
на ци је (члан 46. став 3),

и) са по тро ша чем не за кљу чи уго вор у пи са ној фор ми
у скла ду са чла ном 48. став 3. овог за ко на,

ј) по тро ша чу об у ста ви пру жа ње јав не услу ге до окон -
ча ња суд ског или ван суд ског по ступ ка, а ра чун за пру же ну
јав ну услу гу се оспо ра ва у суд ском или ван суд ском по ступ -
ку, а по тро шач уред но пла ћа све сље де ће не спор не ра чу не,
од но сно ако је тр го вац об у ста вио пру жа ње јав не услу ге
при је не го што је од над ле жног ор га на оба ви је штен о по -
кре та њу по ступ ка (члан 53. ст. 1. и 2),

к) вр ши ис по ру ку по тро ша чу про из во да или услу ге ко -
ју по тро шач ни је на ру чио, ако та ква ис по ру ка зах ти је ва
пла ћа ње (члан 67. став 1),

л) по слу је као ту ри стич ка аген ци ја ко ја оба вља по сло -
ве ор га ни за то ра пу то ва ња (ор га ни за тор пу то ва ња) и ту ри -
стич ка аген ци ја ко ја по сре ду је у ор га ни за ци ји ту ри стич ког
пу то ва ња (су ба гент), а са сва ким по тро ша чем не за кљу чи
уго вор о ту ри стич ком па кет-аран жма ну (члан 84. став 1),

љ) не за кљу чи уго вор о вре мен ском ко ри шће њу не по -
крет но сти на на чин из чла на 109. став 1. овог за ко на и

м) у ври је ме за кљу че ња уго во ра о вре мен ском ко ри -
шће њу не по крет но сти у ту ри зму уго во ри пла ћа ње, пру жа -
ња сред ста ва обез бје ђе ња, из ри чи тог при зна ња ду га или
дру гог из вр ше ња оба ве зе пре ма тр гов цу или тре ћем ли цу
при је ис те ка ро ка за јед но стра ни рас кид уго во ра, од но сно
уго во ри пла ћа ње, пру жа ња сред ста ва обез бје ђе ња, из ри чи -
тог при зна ња ду га или дру гог из вр ше ња оба ве зе пре ма тр -
гов цу или тре ћем ли цу при је за кљу че ња уго во ра о вре мен -
ски по ди је ље ном ко ри шће њу не по крет но сти, од но сно при -
је не го што тр го вац на дру ги на чин ис пу ни оба ве зе из уго -
во ра о пре про да ји (члан 115. ст. 1. и 2).

(2) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на од го вор но ли це у
прав ном ли цу.

(3) Нов ча ном ка зном од 1.500 КМ до 7.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на тр го вац ор га ни зо ван
као пред у зет ник.

Члан 144.

(1) Нов ча ном ка зном од 2.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај тр го вац као прав но ли це ако:

а) по тро ша чи ма ис по ру чу је про из во де или пру жа услу -
ге, a не по слу је на јед ном од је зи ка кон сти ту тив них на ро да
ко ји је у слу жбе ној упо тре би у Ре пу бли ци и у пи са ним до -
ку мен ти ма не ко ри сти по слов но име и сје ди ште, или скра -
ће но по слов но име и сје ди ште ка ко је упи са но у од го ва ра -
ју ћи ре ги стар (члан 7),

б) про да је про из во де по тро ша чи ма ко ји у пред ви ђе ном
ро ку тра ја ња и у скла ду са свр хом и про пи са ним усло ви ма
чу ва ња и ко ри шће ња мо гу угро зи ти жи вот и здра вље по -
тро ша ча, жи вот ну сре ди ну или мо гу да на не су ште ту имо -
ви ни по тро ша ча (члан 10),

в) да је лич не по дат ке о по тро ша чу тре ћим ли ци ма, без
прет ход ног одо бре ња по тро ша ча (члан 12),

г) не про да је про из во де, од но сно не пру жа услу ге свим
по тро ша чи ма под истим усло ви ма (члан 13. став 3),

д) вр ши дис кри ми на ци ју по тро ша ча на на чин из чла на
13. став 6. овог за ко на,

ђ) не на зна чи раз ло ге рас про да је на про дај ном мје сту и
ако на про из во ду на рас про да ји ни је ја сно и ви дљи во озна -
че на ци је на при је и ци је на на кон сни же ња (члан 14. став
2),

е) про из вод ко ји је на рас про да ји, а ко јем уско ро ис ти -
че рок упо тре бе, не ма ви дљи во ис так нут крај њи рок упо -
тре бе, од но сно ако про из во ди са по себ ним тех нич ким
свој стви ма не ма ју пра те ћу до ку мен та ци ју (члан 15. ст. 1. и
3),

ж) на рас про да ји фи зич ки не одво ји про из вод са не до -
стат ком или гре шком од ре дов не про да је ис прав ног про -
изво да и ви дљи во не ис так не да је ри јеч о про да ји про изво -
да са не до стат ком или гре шком, те сва ки по је ди нач ни про -
из вод по себ но не озна чи (члан 16. став 1),

з) про да је про из во де ко ји ма уско ро ис ти че рок упо тре -
бе, а та кав про из вод фи зич ки не одво ји од ре дов не про да је
оста лих про из во да и ви дљи во не ис так не да је ри јеч о про -
да ји про из во да ко ји ма уско ро ис ти че рок упо тре бе (члан
16. став 3),

и) играч ке и дру ги про из во ди не са др же вид на упо зо ре -
ња о опа сно сти ма за дје цу при ко ри шће њу про из во да, као
и упо зо ре ња о огра ни че њу ко ри шће ња про из во да на ми је -
ње них дје ци до од ре ђе них го ди на жи во та (члан 17. став 3),

ј) ви дљи во не ис так не ци је ну за је ди ни цу мје ре про -
изво да, на зив и тип про из во да (члан 18. став 2),

к) за про из во де у ра су том ста њу не ис так не ци је ну за
је ди ни цу мје ре на па ко ва њу или не по сред но по ред про -
изво да (члан 18. став 6),

л) при ли ком пру жа ња услу га по тро ша чу ис по ру чу је
ре зер вне ди је ло ве, а не на зна чи ци је ну ре зер вних ди је ло ва
и ако про да је умјет нич ка дје ла или ан ти кви те те, а на про -
из вод не ста ви озна ку на осно ву ко је се ци је на про из во да
мо же про вје ри ти у цје нов ни ку (члан 18. ст. 7. и 8),
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љ) се не при др жа ва про дај не ци је не (члан 18. став 12),

м) рок ни је ја сно, ви дљи во и чит ко озна чен на омо ту
про из во да ко ји има про пи са ни рок упо тре бе (члан 21. став
2),

н) про да је про из вод ко ји због сво јих свој ста ва не од го -
ва ра уоби ча је ној упо тре би и про пи са ном ква ли те ту (члан
21. став 3),

њ) ис пра ве ни су на пи са не ја сно, ви дљи во и чит ко на
јед ном од је зи ка кон сти ту тив них на ро да ко ји је у слу жбе -
ној упо тре би у Ре пу бли ци (члан 23. став 2),

о) про из вод про да је са ори ги нал ним омо том или ам ба -
ла жом, а на за хтјев по тро ша ча про из вод по себ но не за мо -
та (члан 24. став 1),

п) у про дај ном објек ту вид но не ис так не Књи гу ре кла -
ма ци ја (члан 25. став 3),

р) не по сту пи у скла ду са чла ном 26. став 1, чла ном 27.
став 1. и чла ном 28. став 1. овог за ко на,

с) не пре у зме про из вод од по тро ша ча о свом тро шку и
не по ша ље га на сер вис, те га ис прав ног не вра ти по тро ша -
чу (члан 30),

т) не по сту пи у скла ду са чла ном 31. став 1. овог за ко -
на,

ћ) де кла ра ци ја не са др жи по дат ке из чла на 33. став 3.
овог за ко на,

у) за тех нич ки сло же не про из во де не утвр ди и у тех -
нич ком упут ству не на ве де рок обез би је ђе ног сер ви си ра ња
и не из вр ши снаб ди је ва ње тр жи шта ре зер вним ди је ло ви -
ма, при бо ром и дру гим про из во ди ма без ко јих се тај про -
из вод не мо же упо тре бља ва ти пре ма пред ви ђе ној на мје ни
(члан 36. став 1),

ф) овла шће не сер ви се и тр жи ште ре дов но не снаб ди је -
ва по треб ном вр стом и ко ли чи ном ре зер вних ди је ло ва
(члан 37. став 1),

х) по сту пи су прот но чла ну 40. став 4. овог за ко на и по -
тро ша чу не са оп шти бит не ин фор ма ци је, од но сно ако по -
сту пи су прот но чл. 39, 41. и 42. овог за ко на,

ц) за пру же ну јав ну услу гу, бла го вре ме но и без на кна -
де по тро ша чу не из да од го ва ра ју ћи ра чун, ко ји са др жи све
по треб не по дат ке и не омо гу ћа ва ју по тро ша чу про вје ру
обра чу на пру же не услу ге (члан 46. став 4),

ч) у нај ма ње јед ном гла си лу ко ји се ди стри бу и ра на
ције лој те ри то ри ји Ре пу бли ке не об ја ви усло ве и про мје не
усло ва из чла на 47. став 1. овог за ко на (члан 47. став 2),

џ) не об ра чу на ва по тро шњу елек трич не енер ги је, то -
плот не енер ги је, га са, во де и слич но, на осно ву ствар них
ис по ру ка, очи та них на мјер ном уре ђа ју по тро ша ча (члан
49. став 1),

ш) ра чун за пру же не те ле ко му ни ка циј ске услу ге не са -
др жи све по треб не по дат ке ко ји по тро ша чу омо гу ћа ва ју
про вје ру ис прав но сти об ра чу на пру жа них услу га (по зи ва -
ни број са ко јим је оства ре на ве за, ври је ме тра ја ња по зи ва,
број им пул са и из нос) у об ра чун ском пе ри о ду и ако се ра -
чун за пру жа ње јав не услу ге по тро ша чу не до ста ви по себ -
но за сва ку услу гу (члан 50. ст. 1. и 2),

аа) ако по сту пи су прот но оба ве зи оба вје шта ва ња из
чла на 62. став 1. овог за ко на,

аб) за ври је ме уго ва ра ња, а нај ка сни је при је ис по ру ке,
не до ста ви по тро ша чу оба вје ште ње у пи са ној фор ми или
дру гом трај ном но са чу за пи са са свим по да ци ма из чла на
62. овог за ко на (члан 63. став 1),

ав) не ис по ру чи про из вод или не пру жи услу гу у ро ку
од 15 да на од да на ка да му је по тро шач по слао на руџ бу
(члан 66. став 1),

аг) уго вор о ту ри стич ком па кет-аран жма ну не за кљу чи
у пи са ној фор ми или на трај ном но са чу за пи са и ако уго -
вор не са др жи све за ко ном про пи са не по дат ке (члан 85),

ад) про грам пу то ва ња не уру чи ко ри сни ку ту ри стич ке
услу ге при је за кљу че ња уго во ра (члан 86. став 5),

ађ) по сту пи у су прот но сти са оба ве зом ин фор ми са ња
из чла на 87. став 1. овог за ко на,

ае) уго вор не са др жи све од ред бе из про гра ма пу то ва -
ња ко ји је лич но уру чен по тро ша чу (члан 87. став 3),

аж) не оба ви је сти по тро ша ча о сва кој про мје ни по да та -
ка из чла на 86. овог за ко на у при мје ре ном ро ку при је за -
кљу че ња уго во ра, у пи са ној фор ми или на трај ном но са чу
за пи са ко ји је ла ко до сту пан по тро ша чу (члан 88. став 2),

аз) у тре нут ку за кљу че ња уго во ра или не по сред но на -
кон ње го вог за кљу че ња не из да по тро ша чу по твр ду о пу то -
ва њу (члан 89. став 1),

аи) не ин фор ми ше по тро ша ча о по ве ћа њу ци је не и ако
по ве ћа ва уго во ре ну ци је ну у пе ри о ду од 20 рад них да на
при је уго во ре ног да ту ма по ла ска на пу то ва ње (члан 90. ст.
3. и 5),

ај) при је уго во ре ног да на по чи ња ња пу то ва ња утвр ди
да је при ну ђен да из ми је ни по је ди не бит не од ред бе уго во -
ра, као што су ци је на, де сти на ци ја, пре во зно сред ство, ка -
рак те ри сти ке или ка те го ри ја пре во за, да тум по чи ња ња пу -
то ва ња, вр сту, ло ка ци ју, ка те го ри ју или ни во удоб но сти
смје шта ја, а те из мје не без од га ђа ња не са оп шти по тро ша -
чу, у пи са ној фор ми или на трај ном но са чу за пи са ко ји је
ла ко до сту пан по тро ша чу (члан 93. став 1),

ак) у слу ча ју рас ки да уго во ра при је по ла ска на пу то ва -
ње по тро ша чу не ре фун ди ра ка па ру ко ју је упла тио, и то у
ро ку од 30 да на од да на при је ма пи са ног оба вје ште ња по -
тро ша ча (члан 93. став 5),

ал) на кон по чи ња ња пу то ва ња утвр ди да по тро ша чу
ни су пру же не, од но сно да не ће би ти у мо гућ но сти да по -
тро ша чу пру жи услу ге у скла ду са уго во ром, а по тро ша чу
не по ну ди дру ге од го ва ра ју ће услу ге до окон ча ња пу то ва -
ња без до дат них тро шко ва за по тро ша ча, као и не ис пла ти
евен ту ал ну раз ли ку у ци је ни из ме ђу уго во ре них и пру же -
них услу га, од но сно ако по тро ша чу не на док на ди тро шко -
ве ко ји су по сље ди ца из мје не на кон по ла ска на пу то ва ње,
као и не обез би је ди бес пла тан по вра так од го ва ра ју ћим
пре во зним сред ством у мје сто по ла ска или дру го мје сто о
ко јем се до го во ри са по тро ша чем (члан 94. ст. 1. и 2),

аљ) по сту пи су прот но оба ве за ма из чла на 95. ст. 1, 2. и
8. овог за ко на,

ам) не пре ду зме све нео п ход не мје ре у слу ча ју рас ки да
уго во ра, а по себ но у ве зи са по врат ком по тро ша ча ако је
по врат на кар та би ла уго во ре на (члан 103),

ан) по тро ша ча у при мје ре ном ро ку при је за кљу че ња
уго во ра о вре мен ски по ди је ље ном ко ри шће њу не по крет -
но сти тач но и пот пу но не оба ви је сти о по да ци ма на ве де -
ним у стан дард ним ин фор ма тив ним обра сци ма за уго во ре
о вре мен ском ко ри шће њу не по крет но сти (члан 106. став
1),

ањ) на кон пот пи си ва ња уго во ра о вре мен ском ко ри -
шће њу не по крет но сти у ту ри зму по тро ша чу не пре да нај -
ма ње је дан при мје рак пот пи са ног уго во ра (члан 109. став
2),

ао) не по сту пи по оба ве зи оба вје шта ва ња из чла на 110.
став 2. овог за ко на и

ап) по тро ша чу не пру жи по моћ при ли ком пре про да је
вре мен ски по ди је ље ног ко ри шће ња не по крет но сти, од но -
сно ду го роч ног про из во да за од мор (члан 117. став 1).

(2) Нов ча ном ка зном од 800 КМ до 4.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на од го вор но ли це у
прав ном ли цу.

(3) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на тр го вац ор га ни зо ван
као пред у зет ник.

Члан 145.

(1) Нов ча ном ка зном од 2.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај тр го вац (опе ра тер, из да ва лац ЕИП-а) као
прав но ли це ако:
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а) као опе ра тер пру жа услу ге са до дат ном ври јед но шћу
у Ре пу бли ци, а не фор ми ра јав ни те ле фон ски име ник бро -
је ва са на зна ком услу ге и ци је не те услу ге са по да ци ма о
вла сни ку бро ја, по да ци ма о да ва о цу са др жа ја услу га, ма -
тич ног бро ја опе ра те ра и да ва о ца са др жа ја услу га, пу ном
адре сом и те ле фон ским бро јем ко ји не сми је би ти из ну ме -
ра ци је бро је ва са до дат ном ври јед но шћу (члан 60. став 3),

б) као из да ва лац ЕИП-а, при ли ком за кљу че ња уго во ра,
а при је ис по ру ке ЕИП-а, у пи са ном или елек трон ском
обли ку, за ин те ре со ва ном ко ри сни ку, од но сно по тро ша чу
не са оп шти по дат ке из чла на 77. став 1. овог за ко на,

в) на кон оба вље ног пре но са нов ча не ври јед но сти,
изда ва лац ЕИП-а ко ри сни ку ЕИП-а у пи са ном или елек -
трон ском об ли ку не до ста ви оба вје ште ње из чла на 78. став
1. овог за ко на,

г) не упо три је би ЕИП, у скла ду са усло ви ма ко ји ва же
за из да ва ње и упо тре бу ЕИП-а и не пре ду зме све мје ре да
би се ЕИП и ње го ва упо тре ба учи ни ла без бјед ним, а по -
себ но по дат ке ко ји омо гу ћа ва ју ње го ву упо тре бу (лич ни
иден ти фи ка ци о ни број или дру гу ши фру), (члан 79. став
1),

д) по сту пи су прот но чла ну 81. став 3. овог за ко на и

ђ) као из да ва лац ЕИП-а не обез би је ди да ко ри сник
ЕИП-а у сва ко до ба при ја ви гу би так или кра ђу ЕИП-а
(члан 83. став 1).

(2) Нов ча ном ка зном од 600 КМ до 3.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на од го вор но ли це у
прав ном ли цу.

(3) Нов ча ном ка зном од 800 КМ до 3.500 КМ ка зни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на тр го вац ор га ни зо ван
као пред у зет ник.

Члан 146.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај тр го вац (опе ра тер, из да ва лац ЕИП-а) као
прав но ли це, ако:

а) као из да ва лац ЕИП-а вла сни ку или ко ри сни ку ЕИП-
а не са оп шти по дат ке из чла на 77. став 2. овог за ко на,

б) као из да ва лац ЕИП-а вла сни ку и ко ри сни ку ЕИП-а
не омо гу ћи про вје ру нај ма ње пет по сљед њих пре но са нов -
ча них ври јед но сти, као и пре о ста ли из нос нов ча них сред -
ста ва на том ра чу ну (члан 78. став 2) и

в) као из да ва лац ЕИП-а на кон при је ма оба вје ште ња од
ко ри сни ка ЕИП-а о гу бит ку или кра ђи ЕИП-а не пре ду зме
мје ре ра ди спре ча ва ња да ље упо тре бе ЕИП-а (члан 83. став
2).

(2) Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 2.500 КМ ка зни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на од го вор но ли це у
прав ном ли цу.

(3) Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 2.500 КМ ка зни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на тр го вац ор га ни зо ван
као пред у зет ник.

Члан 147.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај тр го вац као прав но ли це ако:

а) да је по себ не усло ве про да је за по је ди не про из во де
или по је ди ним гру па ма по тро ша ча, а те усло ве ја сно не
истак не на про дај ном мје сту, у скла ду са про пи сом из
обла сти тр го ви не (члан 13. став 4),

б) је про це нат сни же ња ци је на об ја вљен у ра спо ну, а
нај ве ћи про це нат сни же ња се не од но си нај ма ње на јед ну
пе ти ну ври јед но сти свих про из во да на рас про да ји (члан
14. став 3),

в) про из во ди ко ји се ну де по тро ша чу ни су из ло же ни,
до ступ ни, мјер љи ви и снаб дје ве ни по треб ном до ку мен та -
ци јом, у скла ду са за ко ном (члан 15. став 2),

г) не упо зна куп ца са чи ње ни цом у че му се са сто ји не -
до ста так или гре шка на про из во ду (члан 16. став 2),

д) про дај на ци је на и ци је на за је ди ни цу мје ре ни су ја -
сно, ви дљи во, чит ко и не дво сми сле но на пи са не на про -

изво ду, од но сно омо ту, те на про дај ном мје сту про из во да и
услу ге, као и на про из во ду у из ло гу, као и ако су на про -
изво ду, осим про дај не ци је не, ис так ну те дру ге ци је не (члан
18. ст. 3. и 4),

ђ) у при ло гу уз ра чун не на зна чи да је ри јеч o ро би ко -
ја је упо тре бља ва на, по пра вља на или са не до стат ком, од -
но сно чи ја су упо треб на свој ства и ка рак те ри сти ке на дру -
ги на чин огра ни че на и ако не омо гу ћи по тро ша чу про вје ру
ис прав но сти за ра чу на тог из но са у од но су на ква ли тет и ко -
ли чи ну ку пље ног про из во да, од но сно пру же не услу ге
(члан 18. ст. 10. и 11),

е) по тро ша ча, на ње гов за хтјев, не упо зна са свој стви -
ма по ну ђе ног про из во да, од но сно ако на иза бра ном узор ку
про из во да не при ка же рад и свој ства про из во да и до ка же
ње го ву ис прав ност или по тро ша чу не да де таљ на упут ства
и об ја шње ња о про из во ду ко ји про да је (члан 22. ст. 1. и 2),

ж) пре вод ис пра ва из чла на 23. став 1. овог за ко на ни је
иден ти чан ори ги нал ном тек сту (члан 23. став 3),

з) уко ли ко по сту пи су прот но чла ну 24. ст. 2, 3, 4. и 5.
овог за ко на,

и) не од го во ри на ре кла ма ци ју по тро ша ча у ро ку од
осам да на од да на при је ма ре кла ма ци је, од но сно ако не во -
ди и чу ва Књи гу ре кла ма ци ја, нај ма ње го ди ну да на по
исте ку по слов не го ди не за ко ју се во ди Књи га ре кла ма ци -
је (члан 25. ст. 4. и 5),

ј) не по сту пи у скла ду са оба ве зом по вра та из но са на
осно ву ка ма та из чла на 26. став 6. и чла на 27. став 6. овог
за ко на,

к) оспо ра ва не до ста так, а по тро ша чу не од го во ри у пи -
са ној фор ми у ро ку од осам да на од при је ма за хтје ва (члан
28. став 2),

л) оште ти или по ква ри про из вод ко ји је при мио на по -
прав ку, одр жа ва ње или до ра ду, а о вла сти том тро шку не
по пра ви оште ће ње, од но сно от кло ни квар у ро ку од три да -
на од да на при је ма ре кла ма ци је (члан 31. став 2),

љ) на кон пре стан ка про из вод ње не обез би је ди на бав ку
ре зер вних ди је ло ва ра ди одр жа ва ња про из во да, од но сно
ако не ма соп стве ни сер вис у Ре пу бли ци, а за тех нич ки сло -
же не про из во де не обез би је ди спи сак прав них и фи зич ких
ли ца (сер ви са) ко је је овла стио за пру жа ње услу га (члан
36. ст. 3. и 4),

м) по сту пи су прот но чла ну 40. став 3. овог за ко на,

н) по сту па у скла ду са агре сив ном по слов ном прак сом
из чла на 44. овог за ко на,

њ) по тро ша чу не до ста ви де таљ ну спе ци фи ка ци ју ра -
чу на без на кна де (члан 46. став 5),

о) по тро ша чу не до ста ви без на пла те обра зац уго во ра
ко ји ће са др жа ва ти усло ве уго во ра (члан 48. став 1),

п) на за хтјев по тро ша ча оне мо гу ћи уград њу од го ва ра -
ју ћег мјер ног уре ђа ја, на осно ву про јек та о тех нич кој из во -
дљи во сти и у скла ду са оп штим усло ви ма за ис по ру ку и
снаб ди је ва ње (члан 49. став 2),

р) по сту пи су прот но чла ну 51. овог за ко на,

с) по тро ша чу на кон ис по ру ке про из во да или пру же не
услу ге не об ра чу на и ис пла ти ка ма те по сто пи по слов не
бан ке тр гов ца за оро че не штед не уло ге на три мје се ца, ако
је рок ис по ру ке ду жи од 30 да на (члан 54. став 1),

т) се по тро ша чу не ле ги ти ми ше иден ти фи ка ци о ном
кар ти цом (члан 55. став 2),

ћ) по тро ша чу не до ста ви пи са но оба вје ште ње о пра ву
на јед но стра ни рас кид уго во ра, оба вје ште ње не са др жи
име, од но сно фир му тр гов ца, ње го ву адре су, да тум сла ња
оба вје ште ња, по дат ке по треб не ра ди иден ти фи ка ци је уго -
во ра, уго вор не стра не, те пред мет уго во ра и ње го ву ци је ну,
као и рок за рас кид уго во ра, ако оба вје ште ње ни је ис так ну -
то и на пи са но на исти на чин као и оста ле од ред бе уго во ра,
уко ли ко је оба вје ште ње о пра ву на рас кид са став ни дио
уго во ра (члан 57. ст. 1, 2. и 3),

у) оба вје ште ње ни је са чи ње но у про пи са ној фор ми
(члан 62),
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ф) на при кла дан на чин не оба ви је сти по тро ша ча о вре -
ме ну и на чи ну от пре ме, и то не по сред но на кон от пре ме
про из во да (члан 63. став 2),

х) не из вр ши оба ве зу ис по ру ке на ру че не ро бе или
услу ге због то га што је не ма или му ни је на рас по ла га њу, а
о то ме не ин фор ми ше по тро ша ча, ни ти му из вр ши по врат
упла ће ног из но са нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на кад
је при мио ин фор ма ци ју о не мо гућ но сти ис по ру ке (члан 66.
став 2),

ц) по сту пи су прот но чла ну 68. овог за ко на,

ч) по сту пи су прот но чла ну 72. став 1. овог за ко на,

џ) уго вор о ту ри стич ком па кет-аран жма ну не са др жи
све од ред бе из про гра ма пу то ва ња ко ји је лич но уру чен по -
тро ша чу и ако на ја сан и на ра зу мљив на чин не оба ви је сти
по тро ша ча о по да ци ма из чла на 87. став 1. овог за ко на, без
на пла те по себ не на кна де, у пи са ној фор ми или дру гом
трај ном но са чу за пи са ко ји је ла ко до сту пан по тро ша чу,
тек стом ко ји је ис пи сан сим бо ли ма и исте ве ли чи не као у
уго во ру (члан 87. ст 3. и 4),

ш) не оба ви је сти по тро ша ча о сва кој про мје ни по да та -
ка из чла на 85. овог за ко на у при мје ре ном ро ку при је за -
кљу че ња уго во ра сред ством ко му ни ка ци је на да љи ну ко -
јим је по тро шач из вр шио ре зер ва ци ју (члан 88. став 3),

аа) по твр да не са др жи по дат ке из чла на 89. став 2. овог
за ко на и не по сту пи у скла ду са чла ном 89. ст. 3. и 4. овог
за ко на,

аб) по сту пи су прот но чла ну 90. став 1. и чла ну 100. ст.
2. и 3. овог за ко на,

ав) не по сту пи у скла ду са чла ном 93. став 2. овог за ко -
на,

аг) у ро ку од 14 да на од да на по чи ња ња пу то ва ња не
оба ви је сти по тро ша ча о име ну, адре си и те ле фон ском бро -
ју по ро ди це до ма ћи на и име ну, адре си и те ле фон ском бро -
ју од го вор ног ли ца ко ме уче ник, од но сно сту дент мо же да
се обра ти за по моћ у мје сту бо рав ка у ино стран ству (члан
95. став 3),

ад) оба вје ште ње не до ста ви по тро ша чу без на кна де, у
пи са ној фор ми или на трај ном но са чу за пи са ко ји је ла ко
до сту пан по тро ша чу, на ја сан и ра зу мљив на чин (члан 106.
став 2),

ађ) не пре до чи из мје не уго во ра при је ње го вог за кљу че -
ња, на па пи ру или дру гом трај ном но са чу по да та ка при сту -
пач ном по тро ша чу, уз оба ве зу да се из мје не на зна че у уго -
во ру (члан 107. став 2),

ае) по сту пи су прот но чла ну 108. и чла ну 109. ст. 4. и 5.
овог за ко на и

аж) по тро ша чу не по ша ље за хтјев за пла ћа ње сва ке ра -
те у пи са ној фор ми или на трај ном но са чу за пи са, нај ка -
сни је 14 да на при је да на ње ног до спи је ћа (члан 116. став
3).

(2) Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 2.500 КМ ка зни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на од го вор но ли це у
прав ном ли цу.

(3) Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 2.500 КМ ка зни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на тр го вац ор га ни зо ван
као пред у зет ник.

Члан 148.

(1) За учи ње не пре кр ша је из чл. 143. и 144. овог за ко на
ко је је по нов но по чи нио исти тр го вац у ро ку од дви је го ди -
не од да на пра во сна жно сти рје ше ња о пре кр ша ју, осим
нов ча не ка зне, из ре ћи ће се и за штит на мје ра за бра не оба -
вља ња дје лат но сти у тра ја њу од 90 да на до шест мје се ци.

(2) За учи ње не пре кр ша је из чл. 145, 146. и 147. овог
за ко на ко је је по нов но по чи нио исти тр го вац у ро ку од дви -
је го ди не од да на пра во сна жно сти рје ше ња о пре кр ша ју,
осим нов ча не ка зне, из ре ћи ће се и за штит на мје ра за бра не
оба вља ња дје лат но сти у тра ја њу до 90 да на.

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

Члан 149.

Тр гов ци, од но сно да ва о ци јав них услу га оба ве зни су да
ускла де сво је по сло ва ње са од ред ба ма овог за ко на у ро ку
од шест мје се ци од да на ње го вог сту па ња на сна гу.

Члан 150.

Сту па њем на сна гу овог за ко на, удру же ња за за шти ту
по тро ша ча ко ја су упи са на у еви ден ци ју Ми ни стар ства на -
ста вља ју да ра де у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

Члан 151.

По ступ ци за шти те по тро ша ча по че ти пре ма про пи си ма
ко ји су ва жи ли до да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон -
ча ће се по тим про пи си ма.

Члан 152.

У по гле ду за шти те пра ва по тро ша ча у ко ри шће њу фи -
нан сиј ских услу га ко је об у хва та ју бан кар ске и кре дит не
услу ге, услу ге оси гу ра ња и пен зиј ског оси гу ра ња, услу га у
ве зи са до бро вољ ним пен зиј ским фон до ви ма, ин ве сти ци ја
и услу га пла ћа ња при мје њу ју се од ред бе по себ них про пи -
са.

Члан 153.

Над ле жни ор га ни ко ји од лу чу ју о пра ви ма и оба ве за ма
по тро ша ча еко ном ских услу га ду жни су да фор ми ра ју са -
вје то дав на ти је ла из чла на 52. овог за ко на у ро ку од шест
мјeсеци од да на ње го вог сту па ња на сна гу.

Члан 154.

При вред на ко мо ра Ре пу бли ке Срп ске и За нат ско-пре -
ду зет нич ка ко мо ра Ре пу бли ке Срп ске оба ве зне су да у сво -
јим ин тер ним ак ти ма угра де од ред бе о на чи ну ра да, по -
ступ ку и тро шко ви ма пред Од бо ром, у ро ку од шест мје се -
ци од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 155.

Ми ни стар ће у ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња
на сна гу овог за ко на до ни је ти сље де ће под за кон ске ак те:

а) Пра вил ник о об ли ку и са др жа ју Књи ге ре кла ма ци је
(члан 25),

б) Пра вил ник о са др жа ју стан дард них ин фор ма тив них
обра за ца за уго во ре о вре мен ском ко ри шће њу не по крет но -
сти у ту ри зму (члан 106),

в) Пра вил ник о са др жа ју и из гле ду обра сца о јед но -
стра ном рас ки ду уго во ра о вре мен ском ко ри шће њу не по -
крет но сти у ту ри зму (члан 110),

г) Пра вил ник о са др жа ју, на чи ну и об ли ку во ђе ња еви -
ден ци је удру же ња за за шти ту по тро ша ча (члан 124. став 3),

д) Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за рас по дје лу фи нан -
сиј ских сред ста ва за рад удру же ња за за шти ту по тро ша ча
(члан 124. став 5) и

ђ) Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за овла шћи ва ње удру -
же ња за за шти ту по тро ша ча за за сту па ње по тро ша ча у по -
тро шач ким спо ро ви ма пред Од бо ром (члан 130).

Члан 156.

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: 01-2010/11 Пред сјед ник
15. де цем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

95

На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. 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
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