
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм   Основне струковне студије права 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија  Основне струковне студије  

Назив предмета Уговорно потрошачко право 

Број ЕСПБ  10 Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

 Изборни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Развијање научних сазнања, способности и академских вештина у процесу  
истраживања у области уговорног потрошачког права; развој креативних  
способности у тумачењу и примени правних принципа и правних правила о  
заштити потрошача;  
проширење и продубљене знања из предмета Основи уговорног права. 

Исход 
предмета 

По  положеном испиту из предмета  
УГОВОРНО ПОТРОШАЧКО ПРАВО, 
од студента се очекује да поседује основне информације и сазнања о правном 
уређењу ове  области , о положају и односу потрошача и трговца , као и о њиховим 
специфичним правима и дужностима. 
Као и да :  
1) познаје домаће изворе из овеобласти;  
2) влада појмовима и категоријама предмета; 
3) познаје друштвени контекст уговорног потрошачког права;  
4) познаје правна средстваза заштиту права  
потрошача;  
5) уме да критички анализира релевантну литературу, нормативну грађу и  
друштвену праксу; 
6) способан је да прати и унапређује развој ове области; 
7) мотивисан је да се професионално усавршава. 
 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Oсновна права потрошача и њихов карактер; обавеза обавештавања потрошача; 
непоштено пословање; заштита потрошача у остваривању права из уговора на 
даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија; заштита потрошача 
у остваривању права из уговора који садрже неправичне уговорне одредбе; заштита 
потрошача у остваривању права  из уговора о продаји робе; гаранција; одговорност 
произвођача ствари с недостатком; заштита потрошача у остваривању права  из 
уговора о пружању услуга; услуге од општег економског интереса; заштита 
потрошача у остваривању права из уговора о туристичком путовању и временски 
подељеном коришћењу непокретности. 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Вежбе : Судска пракса из горе наведених области 
 
Дискусија у оквиру одабраних тема. 

Литература 

 Миодраг Мићовић, Заштита права потрошача, Крагујевац, 2009; 
Милена Јовановић-Затила, Право потрошача, Ниш, 2013 
Ђорђе Николић, Неправичне уговорне одредбе на примеру једног уговора,  
Зборник радова Правног факултета у Нишу, LXIII, 2012. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 4 2       

Методе 
извођења 
наставе 

Остваривање циља предмета подразумева: теоријску наставу, вежбе, израду  
семинара, консултације са студентима, као и посете судовима и другим установама 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

 15 писмени испит   

практична настава  15 усмени испит  50 

колоквијуми  15     

семинари  5     

Списак тема по недељама 

1     I. ОСНОВНА ПРАВА ПОТРОШАЧА И 
ЊИХОВ КАРАКТЕР 
 Основна права потрошача. - 
Карактер права потрошача. 

  

2     II. ОБАВЕЗА ОБАВЕШТАВАЊА 
ПОТРОШАЧА 
Истицање цене.- Оглашавање 
продајне цене. 
Издавање рачуна. 
Дужност обавештавања пре 
закључења уговора. - Додатни 
трошкови. - Обавештење о начину 
плаћања. 

  

3     III. НЕПОШТЕНО ПОСЛОВАЊЕ 
Забрана непоштеног пословања. - 
Појам непоштеног пословања. - 
Обмањујуће пословање. - 
Пропуштања којим се обмањују 

  



потрошачи. - Облици пословања 
који се сматрају обмањујућим 
пословањем. 
Насртљиво пословање. - Облици 
пословања који се сматрају 
насртљивим пословањем. - 
Посебна заштита малолетника. 

4   IV. ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА У 
ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ УГОВОРА 
НА ДАЉИНУ И УГОВОРА КОЈИ СЕ 
ЗАКЉУЧУЈУ ИЗВАН  
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА 
Обавештавање потрошача и право 
на једнострани раскид.  
Дужност  обавештавања пре 
закључења уговора на даљину и 
уговора који се закључују изван 
пословних просторија. - Дужност 
обавештавања пре закључења 
уговора о пружању финансијских 
услуга на даљину. - Дужност 
претходног обавештавања код 
електронске трговине. - Приступ 
подацима код електронске 
трговине. 
Дужност обавештавања о вршењу 
права на једнострани раскид 
уговора. 
Формални услови за закључење 
уговора изван пословних 
просторија. - Формални услови за 
закључење уговора на даљину. - 
Извршење и испорука. 

 

5     V. Право потрошача на 
једнострани раскид уговора и 
раскидни рок.  
Остваривање права на једнострани 
раскид уговора. - Правне 
последице једностраног раскида 
уговора. - Изузеци од права на 
једнострани раскид уговора. - 
Ограничење употребе појединих 
средстава комуникација на 
даљину. 

  

6     VI. ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА У   



ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ УГОВОРА  
КОЈИ САДРЖЕ НЕПРАВИЧНЕ 
УГОВОРНЕ ОДРЕДБЕ 
Захтев јавности и тумачење 
уговорних одредби. - Ништавост 
неправичних одредби. - Уговорне 
одредбе које су неправичне према 
одређеним критеријумима. - 
Уговорне одредбе које су 
неправичне с обзиром на 
околности појединог случаја. - 
Уговорне одредбе за које се 
претпоставља да су неправичне 
ако се не докаже другачије. 

7   VII. ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА У 
ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА  
 ИЗ УГОВОРА О ПРОДАЈИ РОБЕ  
Испорука робе и прелазак ризика. 
Саобразност робе. - Саобразност 
уговору. - Одговорност за 
несаобразност. - Правне 
последице несаобразности. - 
Рокови и терет доказивања. 

 

8       VIII. ГАРАНЦИЈА.  
Појам гаранције. - Давалац 
гаранције и гарантни лист. - 
Рекламација. 

  

9     IX. ОДГОВОРНОСТ ПРОИЗВОЂАЧА 
СТВАРИ С НЕДОСТАТКОМ 
Недостатак ствари. - Штета као 
претпоставка одговорности. - 
Стављање ствари у промет. - 
Одговорна лица и основ 
одговорности. - Ослобађање од 
одговорности. - Застарелост 
потраживања накнаде штете. - 
Ограничење и искључење 
одговорности. 

  

10     X. ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА У 
ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ УГОВОРА 
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 
Квалитет материјала и 
одговорност за недостатке. - 
Начин извршења услуге и 
могућност поверавања извршења 

  



услуге трећемлицу. - Рок за 
извршење услуге и моменат њеног 
извршења. - Обављање додатних 
радова. - Контрола и упутства за 
извршење услуге. -  Обавештење 
потрошача ако услуга не одговара 
његовим потребама или ако је 
њена цена значајно виша од 
износа који је потрошач могао 
разумно да очекује. - Цена услуге и 
доцња потрошача.  
Раскид уговора због одступања 
трговца од услова из уговора. - 
Раскид уговора пре истека рока. 
Саобразност услуге. - Одговорност 
за саобразност. - Одговорност 
лица која су поступала по налогу 
трговца. 

11   XI. УСЛУГЕ ОД ОПШТЕГ 
ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА 
Приступ услугама од општег 
економског интереса. - Угрожени 
потрошач. - Национални програм 
заштите угрожених потрошача. - 
Заштита од искључења. - Дужност 
обавештавања пре закључења 
уговора. - Право потрошача на 
једнострани раскид уговора. - 
Право на промену пружаоца 
услуга. - Спецификација рачуна. - 
Контакт линије и рекламације.  

 

12     XII. ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА У 
ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ УГОВОРА 
О ТУРИСТИЧКОМ ПУТОВАЊУ И 
ВРЕМЕНСКИ ПОДЕЉЕНОМ 
КОРИШЋЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 
Уговор о туристичком путовању 
Предуговорно обавештавање. - 
Доступност свих података на које 
се обавеза обавештавања 
потрошача односи. - Обавезе 
трговца у случају оглашавања. - 
Формални услови за закључење 
уговора о туристичком путовању и 
подаци које такав уговор мора да 
садржи.  

  



Замена потрошача другим лицем. - 
Измена уговора пре поласка. - 
Одустанак потрошача од 
путовања. - Последице раскида 
уговора. 
Посебна права ученика односно 
студената. 

13     XIII. Несаобразност туристичког 
путовања 
Одговорност због несаобразности. 
- Непосредна помоћ у случају 
несаобразности. - Право на 
умањење цене. - Раскид уговора 
због несаобразности. - 
Немогућност испуњења. - 
Одговорност за штету. - Гаранције 
у случају неспособности плаћања 
трговца. - Притужбе потрошача и 
губитак права.  

  

14     XIV. Временски подељено 
коришћење непокретности 
Обавеза предуговорног 
обавештавања и садржина 
уговора. - Право на једнострани 
раскид уговора. - Правне 
последице раскида. - Плаћање 
унапред.  

  

15     Уговор о трајним олакшицама за 
одмор. - Престанак повезаних 
уговора. - Помоћ приликом 
препродаје временски подељеног 
коришћења непокретности 
односно трајних олакшица за 
одмор. - Гаранција у случају 
неспособности плаћања и 
солидарна одговорност;  Обнова 
најзначајнијих тема. 

  

 


