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др Драган ВУЈИСИЋ
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА У ПРАВУ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ПРАВУ СРБИЈЕ

Резиме

Заштита потрошача развија се интензивно у Европској унији 
задњих тридесетак година и једна је од њених службених политика. Ин-
тереси потрошача морају бити заштићени у сваком сегменту тржиш-
та, у сваком сектору у којем потрошачи делују. Европска унија и њене 
државе чланице имају подељену законодавну надлежност у области за-
штите потрошача. Право заштите потрошача у Европској заједници 
постоји као низ појединачних аката (углавном директива), док свака 
држава чланица има сопствене прописе о заштити потрошача у којима 
су имплементирана и правила Европске заједнице, али који такође сад-
рже и друга правила која се тичу односа између потрошача и трговаца.

Споразумом о стабилизацији и придруживању између Европских 
заједница и њихових држава чланица и Републике Србије из 2008. го-
дине, истакнута је важност усклађивања српског законодавства са 
законодавством заједнице, као и његова делотворна примена. Обаве-
за усклађивања домаћег законодавства с правном тековином Европске 
заједнице изискује и усклађивање српског права с оним сегментом acquis-a 
који се односи на заштиту потрошача. Као последица тога 2010. године 
донет је и нови Закон о заштити потрошача.

У раду су посебно обрађена и питања појма потрошача и основних 
права потрошача. Рестриктивна дефиниција потрошача у већини ди-
ректива и закона и исто таква примена у пракси Европског суда правде 
предмет су бројних анализа у правној науци и овом раду.

Кључне речи: потрошач, заштита потрошача, права потрошача.
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I Развој заштите потрошача у Европској унији

Заштита потрошача део је стратешког циља Европске уније (ЕУ) 
за побољшање квалитете живота свих њених грађана. Унија води рачу-
на о томе да интереси потрошача буду укључени у законодавство ЕУ у 
свим релевантним подручјима политике. Будући да јединствено тржиш-
те и јединствена валута отварају трговинске границе, како расте упо-
треба Интернета и електронске трговине те како се сектор услуга шири, 
важно је да сви грађани у ЕУ (а близу их је 500 милиона) у 27 држава 
чланица имају користи од исте високе заштите потрошача.

Спровођење заштите потрошача у ЕУ заснива се на начелима 
хоризонталности, супсидијарности и минималног усклађивања. На-
чело хоризонталности значи да захтев за заштитом потрошача тре-
ба узети у обзир при дефинисању и спровођењу свих политика које 
имају крајњи утицај на ту категорију грађана (на потрошаче). Начело 
супсидијарности налаже да се мерама заштите потрошача национална 
законодавства надопуњују ако је то нужно, док, по основу, начела мини-
малног усклађивања државе чланице могу задржати или увести строжа 
правила заштите потрошача која су у складу с правом ЕУ. Подручје за-
штите потрошача данас укључује развијање законодавне праксе и оста-
лих мера, укључивање интереса потрошача у остале европске политике, 
допуну политика заштите потрошача држава чланица, јачање потро-
шачких удружења, њихово активно учествовање у процесу одлучивања, 
и др.

Заштита потрошача уврштена је као засебна политика ЕУ Уговором 
из Мастрихта. До тада се она развијала без изричите уговорне надлеж-
ности углавном као део пројекта стварања унутрашњег тржишта. Основ 
законодавства у подручју заштите потрошача представља Резолуција 
Већа од 14. априла 1975. године о прелиминарном програму Европске 
економске заједнице за заштиту потрошача и политици информисања.1 
Она је помињала пет категорија основних права потрошача: право на 
заштиту здравља и сигурности, право на заштиту економских интере-
са, право на информисање и образовање, право на накнаду и правну 
помоћ и право на представљање. Оквир за развој заштите потрошача 
од 1990. године представљали су трогодишњи акциони планови Европ-
ске комисије (1990–1993; 1993–1995; 1996–1998; 1999–2001). Као један од 
закључака спровођења последњег акционог плана произашла је потреба 
за стратешким и дугорочним приступом проблему заштите потрошача, 
који представља потом усвојени документ Стратегије политике заштите 

1 Offi  cial Journal C 92, 1975.
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потрошача 2002–2006.2 Мере и акције за остваривање циљева садржа-
них у овом документу садржи Зелена књига о заштити потрошача у ЕУ.3 
У сврху све већег задовољења права потрошача, Комисија је 13. марта 
2007. усвојила нову Стратегију политике заштите потрошача за период 
2007–2013.4 Стратегија је поставила нове изазове, улоге, приоритете и 
активности потрошачке политике ЕУ за то раздобље. Визија Комисије 
је да се до 2013. године постигне један, једноставан сет правила за до-
бробит потрошача и трговаца подједнако. Приоритети стратегије су:
а) повећање поверења потрошача на унутрашњем тржишту оснивањем 
јединственог регулаторног окружења које једнако спроводи политике на 
европском тржишту и ефикасно штити потрошаче, б) јачање позиције 
потрошача на тржишту кроз развој средстава за образовање потрошача, 
активно помагање потрошачке организације ЕУ, и њихово укључивање 
у доношење политика; в) обезбеђење да се потрошачка питања узимају 
у обзир у свим политикама ЕУ; г) комплементарна потрошачка поли-
тика држава чланица; г) прикупљање података везаних уз потрошњу за 
подршку развоја нових предлога закона и других иницијатива.

Поред поменутих програма и планова, битан моменат у развоју 
заштите потрошача у ЕУ и генерално посматрано постизању два основ-
на циља: подизање и осигурање високог нивоа заштите потрошача, и 
отклањање препрека слободном кретању робе и услуга на заједничком 
тржишту које произлазе из различитих правила држава чланица о за-
штити потрошача, представља доношење бројних директива. Позна-
ваоци европског права заштите потрошача5 на различите начине и 
помоћу различитих критеријума препознају директиве ЕУ којима се 
уређује заштита потрошача. Једни говоре о непосредним и посредним 
директивама које уређују заштиту потрошача; други, о директивама 
које се односе на општу сигурност (заштита здравља и сигурности по-
трошача), директивама које се односе на економске интересе потроша-
ча и директивама које се односе на правну заштиту потрошача; трећи, 
разликују директиве које регулишу потрошачке уговоре од осталих.6 

2 COM (2002) 208 fi nal објављен у OJ C 137, 8.6.2002.
3 COM (2001) 531 fi nal, 2.10.2001.
4 COM (2007) 99 fi nal, 13.03.2007.
5 У правној литератури постоје различита схватања да ли можемо квалификовати 

право заштите потрошача ЕУ посебном граном права. По једнима, то није могуће 
због парцијалности уређења, хетерогености правних правила, ширине подручја 
друштвеног живота на које утиче (М. Баретић, „Заштита потрошача у европској 
заједници – I део“, Хрватска правна ревија, бр. 7/2002, стр. 97). Други су, пак су-
протног мишљења (Д. Ледић, „Заштита потрошача“, Зборника радова Правног фа-
култета у Ријеци, 2005, стр. 10).

6 Ibid.
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За потребе овог рада, само, таксативно биће наведене најзначајније 
тзв. потрошачке директиве: Директива о заштити потрошача у случају 
уговора склопљених ван пословних просторија,7 Директива о путним 
аранжманима, аранжманима за одморе и аранжманима за организова-
на путовања,8 Директива о одредбама које се противе начелу савесно-
сти и поштења (неправичним одредбама) у потрошачким уговорима,9 
Директива о заштити потрошача код склапања уговора о продаји на 
даљину,10 Директива о заштити потрошача при истицању цена про-
извода понуђених потрошачима,11 Директива о одређеним аспектима 
продаје робе широке потрошње и пратећим гаранцијама,12 Директива 
о продаји на даљину финансијских услуга намењених потрошачима,13 
Директива о непоштеној пословној пракси привредних субјеката пре-
ма потрошачима на унутрашњем тржишту,14 Директива о уговорима о 
потрошачким кредитима,15 Директива о заштити потрошача у погледу 
појединих аспеката временски подељеног коришћења непокретности, 
дугорочних производа за одмор, препродаје и размене,16 Директива о 

7 Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect 
of contracts negotiated away from business premises – OJ 1985 L 372.

8 Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and 
package tours – OJ 1990 L 158.

9 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts – OJ 
1993 L 95.

10 Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the 
protection of consumers in respect of distance contracts – OJ 1997 L 144.

11 Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1988 
on consumer protection in the indication of the prices of products off ered to consumers 
– OJ 1988 L 80.

12 Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 
on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees – OJ 1999 L 
171.

13 Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 
2002 concerning the distance marketing of consumer fi nancial services and amending 
Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC – OJ 2002 L 271.

14 Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 
concerning unfair business to consumer commercial practices in the internal market and 
amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC 
of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the 
European Parliament and of the Council („Unfair Commercial Practices Directive“) – OJ 
2005 L 149.

15 Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the council of 23 April 2008 on 
credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC.

16 Directive 2008/122/EC of the European Parliamnet and of the Council of 14 January 
2009 on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term 
holiday roduct, resale and exchange contracts.
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општој сигурности производа,17 Директива о одговорности за неиспра-
ван производ,18 Директива о судским и управним забранама за заштиту 
потрошача,19 Уредба о сарадњи у заштити потрошача.20

II Развој заштите потрошача у Србији

Споразумом о стабилизацији и придруживању између Европ-
ских заједница и њихових држава чланица и Републике Србије (ССП) 
из 2008. године, истакнута је важност усклађивања српског законодав-
ства са законодавством заједнице, као и његова делотворна примена. 
Србија се обавезала да ће настојати да обезбеди постепено усклађивање 
постојећих закона и будућег законодавства са правним тековинама 
Заједнице. Такође, и да обезбеди да важеће и будуће законодавство буде 
правилно примењено и спроведено.21 Обавеза усклађивања домаћег 
законодавства с правном тековином Европске заједнице изискује и 
усклађивање српског права с оним сегментом acquis-а који се односи на 
заштити потрошача.22 Као последица тога 2010. године донет је и нови 
Закон о заштити потрошача (ЗЗП).23

Међутим, нетачно би било правно уређење заштите потрошача и 
развој заштите потрошача у Србији везати само за ССП и доношење 
ЗЗП из 2010. године.

Прво, Законом о облигационим односима из 1978. године (ЗОО)24 
у нашем праву је потрошачима пружена правна заштита. То је учињено 
одредбама чл. 542–551 ЗОО, којима је уређен уговор о продаји с оброч-
ном отплатом цене. Иако се не користи термин потрошач, из чињенице 

17 Directive 2001/95/EC of of the European Parliament and of the Council of 3 December 
2001 on general product safety, OJ 2002 L 11.

18 Council Directive of 25 July 1985 on the approiximation of the laws, regulations and 
administrative provisions of the member States concerning liability for defective products 
– 85/374/EEC – OJ 1985 L 210; такође, и Directive 1999/34/ EC of the European 
Parliament and of the Council of 10 May 1999 amending Council Directive 85/374/
EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the 
Member States concerning liability for defective products – OJ 1999 L 283.

19 Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on 
injunctions for the protection of consumers’ interests – OJ 1998 L 166.

20 Regulation EC 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of October 2004 
on cooperation between national authorities responsible for enforcement of consumer 
protection laws – OJ 2004 L 364.

21 Чл. 72 ССП.
22 Чл. 78 ССП.
23 Сл. гласник РС, бр. 73/2010.
24 Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85...
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да је заштита предвиђена тим одредбама резервисана само за купце 
појединце јасно се назире да је реч о посебном правном уређењу за потро-
шаче. У наведеним одредбама ЗОО присутни су елементи потрошачког 
правног уређења, као што су право на једнострани безразложни одуста-
нак од уговора (чл. 544 ст. 2), ништавост одредби неповољних за купца 
(чл. 551), и др. Ове се одредбе примењују и на уговоре о финансијском 
лизингу и уговоре о (потрошачком) зајму. ЗОО је оцењен и од домаће 
и од стручне јавности као закон испред свога времена. Доказ за то су и 
поменуте одредбе ЗОО које су у то време садржавале сада већ класичне 
елементе потрошачког законодавства које су у Европској заједници на 
готово идентичан начин уређене десет година након доношења ЗОО.25 И 
одредбе које се односе на одговорност продавца и права купца у случају 
материјалних недостатка ствари (чл. 478–500 ЗОО), или гаранције про-
давца за исправно функционисање продате ствари (чл. 501–507 ЗОО), 
такође садрже елементе потрошачког правног уређења.

Друго, пре доношења Закона о заштити потрошача 2010. године, у 
нашој земљи су доношена два закона истоветног назива. Први, 2002. го-
дине26 а други 2005. године.27 Закон из 2002. године донет је као савезни 
закон. Међутим, због уставних промена извршених 2003. године, овај 
закон, у међувремену је на основу Уставне повеље постао закон држава 
чланица – Србије са једне стране и Црне Горе са друге. Како су државе 
чланице имале надлежност за регулисање области заштите потрошача, 
обе су у току 2004. године припремиле нове законске нацрте који су за-
менили Закон о заштити потрошача из 2002. године.28 У Србији је тако 
2005. године донет Закон о заштити потрошача. Овај закон није могао 
бити дугог века. На то су поред, поменутог, ССП и одатле преузетних 
обавеза, динамизма у развоју заштите потрошача, утицали и недовољно 
потребна доследност у имплементацији директива ЕУ, недореченост у 
појединим питањима, терминолошке конфузије, претерани нормативни 
сукоб закона.

Треће, у Србији је постоји и низ других посебних закона који се 
односе (и) на заштиту потрошача: Закон о општој безбедности про-
извода, Закон о безбедности хране, Закон о јавном здрављу, Закон о 
стандардизацији, Закон о хемикалијама, Закон о дувану, Закон о огла-

25 М. Баретић, „Заштита потрошача у Републици Хрватској – тренутно стање и пер-
спективе“, Зборник радова Од caveat еmptor до caveat venditor, Правни факултет у 
Крагујевцу, 2009, стр. 74–75.

26 Сл. лист СРЈ, бр. 37/2002.
27 Сл. гласник РС, бр. 79/2005.
28 М. Станивуковић, „Правна заштита потрошача у Србији – како се ослонити на ис-

куства Европске заједнице и суседних земаља“, EU monitoring project in Serbia and 
Montenegro (2004), стр. 3.
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шавању, Закон о електронској трговини, Закон о амбалажи и амбалаж-
ном отпаду, Закон о ракији и другим алкохолним напицима, Закон о 
техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености произ-
вода с прописаним захтевима, Закон о туризму, и др.

III Потрошач

Потрошач се, са мањим језичким али не и смисленим разлика-
ма, у бројним тзв. уговорним потрошачким Директивама ЕУ дефинише 
као физичко лице које у правним пословима делује у сврху која је ван 
његове делатности, пословања или професије.29

Према Уредби о меродавном праву за уговорне обавезе (Рим 
I) и Уредби о надлежности и признању и извршењу судских одлука у 
грађанским и трговачким предметима (Бриселска уредба или Брисел 
I) потрошач је, такође, физичко лице које уговор закључује у сврху 
која се не може приписати његовој пословној или професионалној 
делатности.30

У првој пресуди Европског суда правде о појму потрошача у 
случају Bertrand v. Paul Ott из 1978. године, суд је, тумачећи првобитни 
текст Бриселске конвенције, изрекао, да се онај ко делује у сврху послов-
не или професионалне делатности не може позивати на посебну над-
лежност за потрошачке уговоре.31

У смислу поменутих Директива ЕУ, Уредбе Рим I и пресуде Европ-
ског суда правде о потрошачу се говори ако су кумулативно испуњени 

29 Директива за заштиту потрошача у случају уговора склопљених ван пословних 
просторија, Директива о одредбама које се противе начелу савесности и поштења 
(неправичним одредбама) у потрошачким уговорима, Директива о продаји на 
даљину финансијских услуга намењених потрошачима, Директива о уговорима о 
потрошачким кредитима, Директива о заштити потрошача код склапања угово-
ра о продаји на даљину, Директива о одређеним аспектима продаје робе широке 
потрошње и пратећим гаранцијама, Директива о појединим правним аспектима 
услуга информатичког друштва на унутрашњем тржишту, а нарочито електрон-
ске трговине, Директива о заштити потрошача при истицању цена производа 
понуђених потрошачима, Директива о заштити потрошача у погледу појединих 
аспеката временски подељеног коришћења непокретности, дугорочних производа 
за одмор, препродаје и размене, Директива о непоштеној пословној пракси при-
вредних субјеката према потрошачима на унутрашњем тржишту.

30 Види, чл. 6 Уредбе 593/2008 Европског Парламета и Савета од 17. јуна 2008. године 
о меродавном праву за уговорне обавезе (Рим I); чл. 15 Уредбе ЕЗ о надлежности 
и признању и извршењу судских одлука у грађанским и трговачким предметима 
(Бриселска уредба или Брисел I) – бивши чл. 13 Бриселске конвенције о надлеж-
ности и извршењу судских одлука у грађанским и трговачким предметима из 1968. 
(Бриселска конвенција).

31 ЕСП 21.6.1978, 150/77, Оtt, 1978, стр. 1431.
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следећи услови: да је реч о физичком лицу и да то лице закључује прав-
ни посао или делује на тржишту у сврхе које нису намењене његовој 
пословној или професионалној делатности.

Изузетак представљају директиве (пре свега, оне које се не одно-
се на потрошачке уговоре), истина у мањини, које дају шири појам по-
трошача, односно обухватају под појмом потрошача не само физичко 
лице.32 У Директиви о туристичким пакет аранжманима, потрошач 
се одређује као лице које узима или је сагласан да узме аранжман, 
(„главни уговарач“), или било које лице за чији се рачун главни уго-
варач сагласи да купи аранжман („други корисници“) или неко друго 
лице коме је главни уговарач или неко од корисника уступио аранжман 
(„прималац“).33 На овај начин одриче се својстава потрошача као фи-
зичког лица и његовог деловања које није у пословном или професио-
налном циљу. Субјективно подручје примене ове директиве обухвата 
„сваког, ко резервише путовање са пакет аранжманом“, чиме се покуша-
ва прилагодити околностима, да се приликом резервације велике суме 
новца плаћају унапред, што би, код истовременог непознавања страног 
правног система, доводило до одустајања од уговора.34 Из тог разлога 
су заштићени и они, који резервишу путовање у сврху пословне делат-
ности, тако да и пословна путовања спадају у подручје примене ове 
директиве.35 Директиве о одговорности за производе са недостатком и 
о општој безбедности производа садрже дефиницију произвођача, али 
не и друге стране, која се сматра ‘оштећеним’ или ‘потрошачем’. Овај 
приступ се може објаснити свесношћу да поједине мере треба да обу-
хвате широке економске категорије, како би обухватиле оне који делују 
у професионалном својству: примарни фокус ових директива је општа 
одговорност произвођача за производ, тако да се не могу ограничити 
обавезе произвођача на било коју одређену категорију потрошача. Било 
би непрактично и морално неприхватљиво да се пропишу другачији 
степени безбедности или поузданости производа у складу са употребом 
датог производа од стране купца.36 Такође, Директива о обмањујућем и 
упоређујућем оглашавању проширује заштиту на потрошаце схваћене 

32 E. Hondius, „Th e Notion of Consumer. European Union versus Member States“, Sydney 
Law Review, vol. 28/89, стр. 98.

33 Види, чл. 4 ст. 2 Директиве Савета 90/314/ЕЕЗ од 13. јуна 1990. године, о пут-
ним аранжманима, аранжманима за одморе и аранжманима за организована 
путовања.

34 Види, Разлог разматрања бр. 9 Директиве о пакет аранжманима за путовања.
35 З. Мешкић, „Хармонизација Европског потрошачког права – Зелена књига 2007. 

године“, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, год. 46, 3/2009, стр. 555.
36 P. Nebia, Unfair Contract terms in Europe: A study in Comparative and EC Law, Hart 

Publishing, 2007, стр. 71.
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у ширем смислу; опет, то је због тога што је сама директива оправдана 
потребом да се обезбеди праведно тржисте за све економске субјекте.

И многе земље чланице ЕУ, као и оне које на то претендују, следећи 
законодавца ЕУ предвиђају заштиту потрошача само за физичка лица, под 
условом да не делују у сврхе своје делатности, пословања или професије. 
Наш ЗЗП је имплементирајући потрошачке директиве ЕУ прихватио ре-
стриктивно одређење потрошача као физичког лица које на тржишту 
прибавља робу или услуге у сврхе које нису намењене његовој пословној 
или другој комерцијалној делатности.37 Изузетак су неке земље које нису 
увеле овако ограничење и/или чији га судови не примењују рестриктив-
но. Разлог томе је да се, на овај начин, правна лица искључују од заштите, 
без обзира да ли делују у оквиру своје пословне делатности или не. Тако 
се не само малим и средњим предузећима, него и непрофитним друшт-
вима, и уопште свим правним лицима одузима заштита коју уживају по-
трошачи. Издвајање свих правних лица из подручја примене критикује 
се, јер зашто би једно мало, непрофитно друштво располагало са више 
пословног знања него појединци, који стоје иза тог друштва и несумњиво 
испуњавају услове дефиниције потрошача.38 У аустријском праву правну 
заштити уживају и правна лица под условом да потрошачки правни по-
сао није из делатности предузећа; француски судови, упркос скорашњим 
рестриктивним одлукама Касационог суда, традиционално усваја ширу 
дефиницију потрошача; италијански законодавац је, такође, делимич-
но проширио заштиту у корист трговаца на мало; белгијска Комисија 
за реформисање закона о потршачима (1995. године), предложила је да 
се прошири појам потрошача на нека правна лица – правно лице није 
потрошач, осим уколико се утврди да нема, нити треба да има, струч-
ност да стекне или користи робу или услуге.39 Наш ЗЗП из 2005. годи-
не прихватио је био ширу концепцију појма потрошача, одређујући га 
као свако физичко лице које купује производе или користи услуге за 
личне потребе или потребе свог домаћинства, али и привредно друшт-
во, предузеће, друго правно лице и предузетник, када купује производе 
или користи услуге за сопствене потребе (чл. 2 ст. 1 и 2).

Европски суд правде (ЕСП) је у случају Idealservice из 2001. годи-
не изричит да се потрошачке директиве (конкретно Директива о непо-
штеним клаузулама) искључиво примењују на физичка лица, не улазећи 
у дискусију око сврхе деловања друштва Cape Snc, које се позивало на 
прописе за заштиту потрошача, а које је купило од једног предузећа 
аутомат за пиће, који су искључиво користили радници друштва.40 У 

37 Чл. 5 т. 1 Закона о заштити потрошача.
38 З. Мешкић, нав. дело, стр. 555 и тамо коришћена литература.
39 E. Hondius, нав. дело, стр. 94.
40 ЕСП 22.11.2001, C–541/99 и C–542/99, Idealservice, 2001, I–9049.
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Idealservice, генерални заступник наводи да је систем заштите, уведен 
Директивом, заснован на идеји да је потрошач у слабој позицији на-
спрам продавца или добављаца, како према својој преговарачкој моћи, 
тако и према нивоу знања. То води до потрошача који је сагласан са 
условима унапред сачињеним од стране продавца или добављача, без 
могућности да утиче на контекст услова. Намера да се заштити категорија 
лица у слабој позицији, и само та категорија лица, је потврђена у два-
наестом излагању и члану 3 Директиве, по којој су само уговорни усло-
ви, о којима се није појединачно преговарало, обухваћени Директивом. 
Правна лица и компаније се не налазе у тој слабој позицији и стога нема 
потребе да им се додели заштита. У обиму у којем је заштита ограниче-
на на потрошаче који делују ван своје делатности или професије, нема 
дискриминације правних лица. Међутим, може се тврдити да је само 
по себи ограничење на потрошаче који делују ван свог пословања или 
професије дискриминишуће и да заштита треба да се прошири и на 
услове уговора о којима се није појединачно преговарало, независно од 
статуса страна.41

Проблем за многа законодавства је шта урадити са малим при-
вредницима, односно предузетницима. Они су по много чему у слич-
ном положају као и потрошачи, пошто нису упућени у многа питања. 
Зашто не проширити заштиту потрошача на њих у случајевима када је 
трансакција неподударна са привредниковим занатом или професијом.42 
За ову могућност се залагао генерални заступник у случају Di Pinto,43 али 
ЕСП није прихватио његов приступ. ЕСП се у предмету Di Pinto, одлучио 
против проширења заштите на нетипичне уговоре малих предузећа.44 У 
овом је случају власник малог предузећа закључио уговор ван послов-
них просторија о продаји свог предузећа. Упркос јединствености таквог 
искуства за предузетника и величини његовог предузећа, суд је меро-
давним сматрао „просечно искусног предузетника“, који треба да зна 
вредност предузећа и значај уговора о његовој продаји.45

Француски судови су често усвајали појам потрошача који је 
шири од онога у праву ЕУ. Тако, на пример, Cour de Cassation је сматрао 
да привредник као правно лице може да ужива правну заштиту када 
год делује у области ван свог пословања или способности: у случају, 
који се тиче инсталирања алармног система, компанија је била ‘у истом 
стању незнања као и било који други потрошач’, упркос чињеници да 

41 P. Nebia, нав. дело, стр. 83.
42 E. Hondius, нав. дело, стр. 96.
43 France v Patrice Di Pinto case C–361/89: (1991) ECR I–1189 (1993) CMLR 399.
44 E. Hondius, нав. дело, стр. 96.
45 P. Nebia, нав. дело, стр. 72.
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је била правно лице које је деловало у сврху даље производње роба и 
услуга.46 У складу са Di Pinto пресудом, међутим, касније су уследиле 
две пресуде Cour de Cassation из 1996. год. које су одбиле да прошире 
заштиту, фабрици у вези са уговором закљученим за снабдевање водом, 
и компанији у вези са уговором о кредиту закљученим за финансирање 
куповине њеног IT система. Сматра се да се закон не примењује на 
уговоре ‘који су у вези са професионалном активношћу обављаном од 
стране једне од странака’.47

Првобитно проширење дефиниције потрошача у земљама члани-
цама Уније, имало је за циљ да заштити мала предузећа при кориштењу 
услуга, које нису део основне пословне делатности предузећа. Ова идеја 
заснивала се на чињеници да предузетници у оваквим случајевима нису 
компетентнији од заштићеног просечног потрошача. Иако рестриктив-
на интерпретација ЕСП-а у случају Pinto, делује неправедном, поставља 
се питање, којом би се формулацијом успешно и правично могли раз-
граничити типични од нетипичних уговора за свако поједино предузеће, 
као и како подвући црту између малих и великих привредника.48 Како 
„деловање изван области пословне компетентности“ тако и „без непо-
средне везе са главном пословном делатности“ захтевале би судску про-
веру у сваком поједином случају. ЕСП избегао је правну несигурност и 
неједнаку националну судску праксу, што би била цена за виши степен 
правичности у решавању овог правног питања.49 Такође, треба имати 
у виду и да је заштита потрошача понекад праћена и неким општијим 
нормама које се подједнако примењују и на предузетнике, односно 
правна лица.50

У погледу статуса оних који купују робу или услуге које треба да 
служе како у пословне тако и у приватне сврхе, ЕСП се изјашњавао у 
предмету Gruber v Bay Wa,51 када је упитан да ли фармер, који је ку-
пио цреп за покривање крова своје фарме, што је такође било место 
његовог становања, јесте или није потрошач (у сврхе посебних пра-
вила о надлежности потрошачких уговора према члану 13 Брисел-
ске конвенције, сада Уредбе 44/2001). Суд је пресудио да то зависи од 
тога која је сврха, приватна или професионална, претежна, и утврдио 
да статус потрошача може само бити додељен ако је веза између наме-
не за коју су роба или услуге употребљени и делатности и професије 

46 Cour de Casation, 28. April 1987, Revue Trimestrielle de Droit Civil 1987, стр. 537.
47 Cour de Casation, 3. January and 30. January, P. Nebia, нав. дело, стр. 75.
48 E. Hondius, нав. дело, стр. 95.
49 З. Мешкић, нав. дело, стр. 561.
50 E. Hondius, нав. дело, стр. 96.
51 C–464/01 (2005) ECR I–439.
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дотичног лица занемарљиве и ‘толико благе да су маргиналне’, за шта 
потрошач сноси терет доказа.52 ЕСП је на овај начин противуречиоо 
заговорницима искључивог коришћења предмета уговора у приватне 
сврхе али је употребио формулацију, која је постала предмет критика 
из више разлога. Прво, није јасно шта ‘занемарљива’ или ‘маргинална’ 
веза значи у пракси: да ли би се куповина аута, који би се 70% користио 
за личне потребе, а 30% за професионалну употребу, сматрала, или не 
би, ‘потрошачким уговором’? Друго, овакво решење подразумева да је 
могуће да се направи разлика између професионалне и некомерцијалне 
употребе роба или услуга. Док поменуто може да се уради у случају 
аута или компјутера, немогуће је да се учине такве разлике на случај, 
рецимо, доктора који своју медицинску праксу спроводи код куце: да 
ли би уговор о снабдевању водом или струјом био сматран потрошач-
ким уговором? У којој мери је могуће сматрати да је веза са професијом 
‘занемарљива’?53

Постоје други показатељи који би, у овој врсти случаја, требало да 
се употребе при одлучивању да ли постоји, или не постоји потрошачки 
уговор. Бављење бизнисом често подразумева да то лице углавном има 
јаку преговарачку моћ, може да приступи продавницама које продају 
само трговцима/трговцима на мало, у могуцности је да поврати порез 
на додату вредност за учињену куповину, и сл. У тим слуцајевима онај 
који одабере да ужива овакве бенефиције не би требало да ужива, у исто 
време, бенефиције везане за статус потрошача; приликом одлучивања 
да ли да примени правила о потрошачима, суд би требао да истражи 
овакве ствари.54

Проблем је, дакле, с једне стране, како када уговор истовремено 
услужује приватне и професионалне потребе, одредити пропорције 
уговора унутар сваке категорије. Још већи је проблем како сврстати 
једно лице истовремено у категорију потрошача и непотрошача у од-
носу на један исти уговор (и док би било могуће утврдити пропорцију 
коришћења роба или услуга у приватне и професионалне потребе, теш-

52 Ibid., para 39.
53 Law Commision and Scottish Law Commision констатује да дефиниција потрошача 

као „појединца који склапа уговор за сврхе које нису везане за било који његов 
посао“ потпуно искључује да би се мешовити уговор могао сматрати као потро-
шачки, у случају када купац купује првенствено за приватну употребу, али са на-
мером да то повремено користи и у пословне сврхе. Комисија је препоручила да 
се потрошач дефинише као појединац који улази у уговор сасвим или већински за 
сврхе које нису у вези са његовим послом. То значи да странку која улази у уговор 
са циљем који је само случајно у вези са његовим послом, не треба третирати да 
делује као потрошача, Law Commision and Scottish Law Commision, Unfair Terms in 
Contrаcts, A Joint Consultation paper Law Commision Consultation paper no 166.

54 P. Nebia, нав. дело, стр. 74.
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ко би било сврстати једно лице као потрошача и непотрошача, одно-
сно као лице које ужива и као лице које не ужива заштиту потрошача у 
односу на један исти уговор).

За овај правни проблем не постоје прописи нити у потрошач-
ким директивама нити у већини националних правних система који 
се баве питањима заштите потрошача. Једино је у Директиви о одго-
ворности за неисправне производе у чл 9 lit. б (II) наведено „претеж-
но коришћење у сврху приватне употребе или потрошње“. Поједине 
државе (Аустрија, Белгија) изричите су да заштиту потрошача пружају 
само при искључиво приватном коришћењу ствари или услуга. И у делу 
правне науке се, такође, сматра да је овакав приступ заступљен и у по-
трошачким директивама ЕУ.55

IV Основна права потрошача

1. Право на заштиту здравља и сигурности

Сигурносни стандарди ЕУ убрајају се у најстроже на свету. 
Усклађивањем с правом ЕУ, они постају део нашег правног поретка. 
Произвођачи су дужни да стављају на тржиште само производе који 
задовољавају високе сигурносне стандарде утврђене прописима тех-
ничког законодавства и нормама. Осим опших правила о сигурно-
сти производа, која се примјењују на све производе, посебни прописи 
предвиђају сигурносне стандарде за одређене групе производа, као што 
су играчке, козметика, електрични уређаји и сл. Мада ниједан систем 
сигурности не може гарантовати потпуну сигурност производа односно 
непостојање ризика за потрошаче, европски систем сигурности про-
извода предвиђа механизме заштите потрошача у случају несигурних 
производа на тржишту. Они ће се у најкраћем могућем року повући с 
тржишта. Ако би одређени потрошачи били оштећени неисправношћу 
производа, имају право на накнаду штете према посебним правилима о 
одговорности за неисправан производ.

Сигуран производ је сваки производ који у нормалним или раз-
умно предвидљивим условима употребе не представља никакав ризик 
или незнатан ризик спојив с употребом производа и који се сматра 
прихватљивим и складним с високим нивоом заштите сигурности и 
здравља људи. Сматра се да је одређени производ сигуран ако испуњава 
захтеве техничких прописа, а ако нема одговарајућих техничких про-
писа, ако испуњава захтеве домаћих норми којима су преузете европске 

55 З. Мешкић, нав. дело, стр. 559.
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норме. У осталим случајевима складност производа с опшим сигурнос-
ним захтевима процењује се с обзиром на: норме израђене у држави чла-
ници ЕУ у којој је производ стављен на тржиште, препоруке Европске 
комисије с упутствима за оцену сигурности производа, правила добре 
праксе у подручју сигурности производа која су на снази на дотичном 
подручју, тренутни ниво науке и технике, сигурност коју потрошачи 
могу објективно очекивати.

Осим што имају дужност да стављају на тржиште само сигурне 
производе, произвођачи су дужни да обавесте потрошаче о уобичајеним 
и предвидљивим ризицима употребе њиховог производа. Ако произво-
ђачи и дистрибутери знају или би требали знати да производ који су 
ставили на тржиште представља за потрошаче ризике неспојиве с оп-
штим сигурносним захтевима, морају одмах обавестити надлежне орга-
не и тела и по потреби производ повући с тржишта.

2. Право на обавештавање

Како би могао употребити робу и услуге које му се нуде на тржиш-
ту, како би могао у потпуности бити свестан основних карактеристика 
робе и услуге као и бити упознат са својим правима и обавезама при 
куповини производа или услуге, потрошач мора од трговца добити све 
потребне информације. Дужност обавештавања потрошача обвезује 
трговца како у предуговорном процесу тако и у процесу испуњавања 
уговора. ЗЗП, уређен је низ случајева у којима су трговци дужни да дају 
потрошачу релевантне информације. Трговац је у сваком случају дужан 
обавестити потрошача о цени производа или услуге, основним карак-
теристикама производа или услуге као и осталим условима продаје. 
Информације морају бити јасне, видљиве и читљиве. У погледу сваког 
производа, трговац мора обавестити потрошача о: произвођачком на-
зиву производа, имену под којим се производ продаје, типу и моделу 
производа и ознаци мере производа, ако је то битно обележје произ-
вода, датуму производње и року употребе, ако је прописано, за домаће 
производе, називу и седишту произвођача и земљи порекла, за увозне 
производе, називу и седишту увозника, називу произвођача и земљи 
порекла.Трговац је такође дужан да обавести потрошача о неким посеб-
ним правима и обвезама које потрошач има на основу уговора: право 
на једностран, безразложни раскид уговора, трошковима доставе про-
извода, и др.
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3. Право на једностран раскид уговора

Понекад потрошач има право да једнострано раскине уговор, без 
обзира на разлоге. У случају да раскине уговор, потрошач мора врати-
ти производ, има право на повраћај новца и не сме сносити никакве 
негативне последице раскида. Право на једнострани раскид уговора 
потрошач има код уговора на даљину, уговора који се закључују из-
ван пословних просторија трговца, уговора о временски подељеном 
коришћењу непокретности (тајм-шеринг). Право на једнострани рас-
кид уговора временски је ограничено и износи 14 дана од закључења 
уговора, У свакој случају кад је ЗЗП за потрошача предвиђено право 
на једнострани раскид уговора, трговац мора обавестити потрошача о 
постојању тог права. У супротном, рок за раскид уговора се продужава, 
односно почиње да тече од тренутка када потрошач прими обавештење 
о праву на једнострани раскид уговора.56 У случају спора, трговац је ду-
жан доказати да је обавестио потрошача о његовом праву на једнострани 
раскид уговора.

4. Право на заштиту од неправичних уговорних одредаба

Трговац нема право да злоупотреби своје знање, искуство и по-
словну вештину како би обвезао потрошача неправичним уговорним 
одредбама.

Неправичном уговорном одредбом сматра се одредба уговора 
које за последицу имају значајну несразмеру у обавезама уговорних 
страна на штету потрошача, околност да извршење уговорне обавезе 
оптерећује потрошача без оправданог разлога, околност да се извршење 
уговора значајно разликује од онога што је потрошач основано очеки-
вао, која је противна захтеву јавности у поступању трговца, која је у 
супротности са начелом савесности и поштења. Неправичне уговорне 
одредбе су ништаве.

Уговорне одредбе које се, између осталог, сматрају су одредбе чији 
је предмет или последица искључење или ограничење одговорности 
трговца за случај смрти или телесних повреда потрошача услед чињења 
или нечињења трговца, искључење или ограничење права потрошача да 
покрене одређени поступак или да употреби одређено правно средство 
за заштиту својих права, и др.

Уговорне одредбе за које се претпоставља да су неправичне ако се 
не докаже другачије су одредбе чији је предмет или последица ограничење 
или искључење права потрошача према трговцу или трећој страни у 

56 Закон о заштити потрошача, чл. 35, 111.
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случају потпуног или делимичног неиспуњења било које уговорне оба-
везе трговца, укључујући ограничење или искључење права потрошача 
да пребије потраживање које има према трговцу са потраживањем које 
трговац има према потрошачу; давање овлашћења трговцу да задржи 
све што је примио од потрошача у случају да потрошач повреди уговор-
ну обавезу или одбије да закључи уговор, ако исто право није гаран-
товано потрошачу; обавезивање потрошача који је повредио уговорну 
обавезу да трговцу плати накнаду у износу који значајно премашује из-
нос претрпљене штете; право трговца да једнострано раскине уговор у 
било ком тренутку, ако исто право није гарантовано потрошачу; право 
трговца да на било који начин повећа уговорену цену, ако није уговоре-
но право потрошача да у том случају раскине уговор; и др.57

5. Право на саобразност купљене робе с уговором

Потрошач има право да захтева да му буде испоручена ствар која 
је саобразна уговору односно која нема материјалне недостатке. Ако 
ствар не би била подобна за намену за коју је потрошач набавља, од-
носно ако на други начин не би била у складу са уговором, потрошач 
има право да захтева предају нове ствари без недостатка или поправку 
ствари, снижење цене, као и да раскине уговор. Трговац је одговоран 
за несаобразност робе уговору која се појави у року од две године од 
дана преласка ризика на потрошача. Ова права представљају минимум 
правне заштите која припада потрошачу тако да се не могу уговором 
искључити или ограничити. Жели ли произвођач или трговац када про-
извод има материјални недостатак потрошачу пружи више права или 
му омогућити правну заштиту у дужем периоду, може то учинити пу-
тем гаранције.58

6. Право на заштиту од непоштене пословне праксе

Трговац је дужан у односима с потрошачима поступати поштено 
и коректно. Дужан је да се уздржава од непоштене пословне праксе, што 
имплицира уздржавање од употребе силе према потрошачу или било 
којег другог облика агресивне праксе као и уздржавања од довођења 
потрошача у заблуду. ЗЗП набраја низ случајева забрањене обмањујуће 
и насртљиве пословне праксе. Заваравајућа пословна пракса укључује, 
између осталог, неовлашћено истицање ознаке квалитета, знака од 
поверења или сличних знакова од стране трговца; позив трговца потро-

57 Закон о заштити потрошача, чл. 46–48.
58 Закон о заштити потрошача, чл. 49–58.
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шачу да учини понуду за куповину неког производа по одређеној цени, 
ако трговац у намери да потрошача наведе на куповину неког другог 
производа одбија да покаже потрошачу производ на који се оглас одно-
си или одбија да прими наруџбину или да испоручи производ у приме-
реном року или покаже потрошачу оштећени узорак производа на који 
се односи оглашавање; неистинита тврдња трговца да ће производ бити 
расположив у кратком року или да ће бити расположив у кратком року 
под одређеним условима, с циљем да се потрошач наведе да одлуку о 
куповини донесе без одлагања, односно да му се ускрати прилика или 
време потребно за доношење разумне одлуке; и др. Насртљива пословна 
пракса укључује између осталог, стварање утиска код потрошача да не 
може да напусти просторије док не закључи уговор; посета потроша-
чу, у његовом стамбеном простору, без његове претходне сагласности; 
вишеструко обраћање потрошачу, противно његовој вољи телефоном, 
факсом, електронском поштом или другим средством комуникације на 
даљину, и др.59

Dragan VUJISIĆ, PhD
Assistant Professor at the Faculty of Law, University of Kragujevac

PROTECTION OF CONSUMERS IN THE LAW OF 
EUROPEAN UNION AND THE LAW OF SERBIA

Summary

Protection of consumers has been developing intensively in the European 
Union for the past thirty years and it represents one of its offi  cial policies. In-
terests of consumers have to be protected at any segment of the market, in any 
sector in which the consumers act. Th e European Union and its states–members’ 
have divided legislative competence in the fi eld of protection of consumers. Th e 
law of protection of consumers in the European Union exists as a set of indi-
vidual legal acts (mainly directive), while each state–member has its own regu-
lations on protection of consumers with implemented the regulations of the Eu-
ropean Union, but including also other rules concerning relationships between 
consumers and traders.

Th e Agreement on Stabilization and Joining between European commu-
nities and their states-members and Republic of Serbia from 2008 points out 
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the importance of adjusting the Serbian legislative with the legislative of the 
Community, as well as its effi  cient application. Th e obligation to adjust the lo-
cal legislative with the legislative tradition of European Community necessitates 
also adjusting the Serbian law with that segmet of acquis which is related to the 
protection of consumers. Th e new law on Consumers passed in 2010 is a result 
of this.

Th e paper specifi cally deals also with the concept of consumers and con-
sumers’ basic rights. Restrictive defi nition of consumers in most of the directives 
and laws and the same application in the practise of European Court are the 
subject of numerous analyses in legal science and in this paper.
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