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Савети за безбедну 
и сигурну интернет 
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Интернет (онлајн) куповина је одлична прилика да обезбедите већи избор производа 
и услуга, упоредите цене, пронађете снижења, уштедите новац и време, па чак и 
набавите производе из иностранства којих нема у Србији. Можете да купујете са било 
ког места онда када вама највише одговара, преко рачунара, таблета или мобилног 
телефона. Број интернет купаца расте из дана у дан. 
Ваши суграђани који већ користе предности интернет куповине истичу као главне 
разлоге:

Дигитална плаћања су данас све заступљенија и олакшавају многе активности. Време 
је непроцењив ресурс у условима све ужурбанијег начина живота, а куповина у 
покрету и било када пружа могућност да уштедите време и да сате које бисте иначе 
провели у редовима у банци, пошти или супермаркету, преусмерите на друге 
активности.

Онлајн куповина је куповина као и свака друга, а да бисте безбедно уживали у њој, 
имали одговарајућа права и заштиту морате се држати правила. 

Ово су само нека од питања која свакодневно можемо чути.
Припремили смо веома једноставне савете за сигурну онлајн куповину, уз које 
можете безбедно да уживате у свим њеним погодностима. 

Како безбедно куповати на Интернету? 
Како да знате да је веб страница сигурна и да ли су потрошачи 
заштићени? 
Шта треба урадити ако дође до проблема приликом онлајн куповине?

Интернет куповина?
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Истражите продавце и 
будите сигурни да су 
регистровани (легални), 
респектабилни и поуздани.

Одржавајте заштиту уређаја 
са којег купујете (мобилни 
телефон, компјутер, таблет, 
и сл.)

Не користите јавне Не 
користите јавне Wi – Fi 
(бежичне интернет везе) које 
немају заштиту за куповину и 
плаћање на интернету– Фи 
(бежичне интернет везе) које 
немају заштиту за куповину и 
плаћање на интернету.

Упознајте се са вашим 
правима којима сте 
заштићени као потрошач!

Сачувајте мејлове и друге 
податке о поруџбини, у 
случају да вам затребају као 
докази за рекламацију или 
заштиту ваших других 
права као потрошача.

Пратите трансакције на 
свом банкарском рачуну.

Пажљиво прочитајте све услове 
пре него што их прихватите 
приликом куповине (нарочито 
обратите пажњу на све детаље 
у вези са ценом, трошковима, 
начинима плаћања, условима и 
роковима испоруке и сл.)

Проверите да ли је веб 
страница продавца сигурна.

Основни савет за безбедну интернет 
куповину 

Потражите ознаке 
поверења (trustmarks) на 
веб страници продавца.

Плаћајте безготовински – 
електронским путем.
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Како да проверите продавца и безбедно 
купујете онлајн?

Потрошачи врло често нису свесни да робу купују од оних који нису регистровани да обављају 

трговину. Иако такве понуде некада делују веома примамљиво, иза њих се често крију 

проблеми. Код такве куповине нећете добити рачун и нећете имати коме да се обратите ако 

нисте задовољни купљеним производом или услугом, ако желите да га рекламирате или 

вратите.

Када купујете од онлајн продавца који је регистрован у Србији, уживате сва права гарантована 

домаћим законима. То обухвата и најважније право – да купљену робу вратите у року од 14 дана 

од тренутка преузимања без икаквог образложења и да добијете повраћај новца. 

Ова законска одредба је примењива само када купујете од регистрованог продавца. Ако 

купујете од физичког лица, односно од лица које није регистровано за трговину, немате ово 

право и ризикујете да будете жртва преваре.

Упознајте продавца од којег купујете

Да би електронска трговина била безбедна најпре упознајте и истражите продавца и његову 

веб страницу. Упознајте интернет продајно место продавца и све информације које пружа, а 

нарочито кога треба да контактирате ако се деси проблем. Што више информација о продавцу 

имате на располагању то је свакако боље. Ако су контакт подаци јасно доступни, знате коме ћете 

се обратити. Важно је да проверите идентитет продавца и његов статус - да ли се ради о 

легалном, регистрованом домаћем или иностраном продавцу. Регистровани продавац значи да 

су подаци о привредном субјекту или предузетнику регистровани код Агенције за привредне 

регистре.

Ознаке поверења на веб страници продавца (тзв. trustmarks) су још једна потврда 
кредибилитета, и означавају да је тај продавац поуздан. На основу провера продаваца издају их 
независна сертификациона тела. У Србији постоје две такве ознаке, национална е-Trustmark и 
интернационална Safe.Shop.

Од велике помоћи пре куповине могу бити препоруке пријатеља, породице, као и рецензије 
других потрошача у вези са интернет продавницама.

Домаће продавце можете проверити веома лако. Они морају да објаве читав 

низ података о себи (контакт информације, назив правног лица, матични број, 

ПИБ, и сл. ) на својој веб страници. Те податке можете проверити и на сајту 

Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs). 
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Куповина из иностранства

Куповина глобалних платформи за интернет трговину (као што су Амазон, АлиЕкспрес, Заландо, 
Ракутен и други) временом постаје све популарније код потрошача због предности које куповина 
на тим реномираним платформама често доносе. Предности куповине на таквим реномираним 
платформама за домаће потрошаче, поред већег избора или повољнијих цена, могу бити и већи 
степен веродостојности коментара претходних купаца, могућност бесплатне испоруке, могућност 
враћања производа и повраћаја новца у дугим роковима, укључених трошкова повраћаја, итд., 
које платформе често омогућавају у складу са својим политикама. Претходне предности за купце 
често дају и реномиране иностране индивидуалне продавнице које нису платформе.

Код куповине из иностранства важно је нагласити неколико додатних правила. Када купујете од 
продаваца из иностранства, посветите додатну пажњу истраживању продавца, обзиром да 
податке о њима не можете проверити увидом у званичне домаће регистре. Ако вам интернет 
страница није позната од раније, потрудите се да преко веб претраживача, нпр. Googla-а, сазнате 
нешто више о изабраном продавцу да бисте утврдили да ли је довољно поуздан за куповину. 
Кредибилитет интернет продавца можете додатно установити провером објављених података на 
веб страници, као што су назив продавца, адреса, контакт подаци, да ли има објављену политику 
заштите података и приватности својих купаца, и слично. Детаљно проверите све услове и 
правила у вези са трошковима, испоруком, политиком рекламација и повраћајем новца у случају 
да дође до проблема приликом куповине (на пример добили сте неодговарајући производи, или 
вам производ никада није стигао).
Оно што вам и у таквом случају пружа највећу сигурност јесте да плаћате платним картицама, због 
могућности повраћаја средстава (тзв. chargeback) и механизма заштите коју вам нуде банке и 
картични системи.

Важно је да знате да права која као купац можете остварити приликом куповине из 
иностранства могу бити ограничена, зависе од прописа других земаља, или конкретних гаранција 
које пружа продавац или интернет платформа која посредује у трговини. Према међународном 
праву, у спорним ситуацијама примењује се право државе у којој је регистрован продавац. Дакле, 
када купујете од продавца из иностранства, не уживате правну заштиту коју доносе прописи и 
институције Републике Србије, не можете  се позивати на одредбе домаћих закона, нити жалити 
инспекцијским органима у Србији. 

Искуства других купаца: Веома је корисно обавити и неформалну претрагу продавца, распитати 
се о његовој репутацији и искуствима других купаца, прочитати оцене и рецензије. Саме 
интернет продавнице често имају сегменте за остављања коментара корисника, чиме шаљу 
поруку поверења својим купцима. Оцену продавца и проверу искустава можете учинити веома 
једноставно на интернет претраживачима, форумима, као и специјализованим сајтовима за оцену 
квалитета појединачних продаваца и производа. Користан извор информација су оцена и 
искуства које други корисници деле на друштвеним мрежама.

О  електронској трговини можете више сазнати на веб страницама Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација, и то www.pametnoibezbedno.gov.rs и www.zastitapotrosa-
ca.gov.rs, а о домаћим интернет продавцима и од eCommerce Асоцијације Србије,  удружења 
које окупља професионалце, представнике неких од најзначајнијих онлајн трговина у Србији и 
залаже се за развој и промоцију овог начина куповине у Србији (www.ecommserbia.org).

Ако имате недоумице, почните од куповине на домаћим интернет продавницама оних продаваца 
код којих иначе купујете производе за себе и породицу (прехрамбене производе или храну из 
ресторана, спортску одећу и гардеробу, дечије играчке, техничку опрему, књиге, намештај, 
авио карте, путовања и слично). 
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Како да знате да ли је веб страница сигурна?

Обратите пажњу на следеће знакове да бисте знали да сигурно купујете

Додатно, када се на веб сајту продавца налазе ознаке сигурности картичних система, попут 

Mastercard® SecureCode™ или Mastercard® Identity Check™ који је унапређена верзија према 

најновијим индустријским стандардима, „Verified by Visa“, а на домаћим интернет продавницама 

и националне платне картице DinaCard, оне потврђују кредибилитет и поузданост тог продавца. 

Банке прихватиоци инструмента инстант плаћања, платних картица и картични системи имају 

веома стриктне услове за продавце и захтевају пуну легалност њиховог пословања (пре свега да 

су регистровани привредни субјекти, да не продају нити рекламирају фалсификовану, 

шверцовану, или робу и услуге које нису у складу са прописима, и сл.). 

https

Иконица катанца  
У адресној траци поред 
адресе веб странице треба 
да стоји катанац.

Адреса веб сајта  
Треба да почиње са https://. 
S означава сигурно

Зелена адресна трака 
На одређеним 
претраживачима и веб 
страницама адресна трака 
ће постати зелена.

Важећи сертификат 
Ако кликнете на симбол катанца, требало 
би да се појаве подаци о сертификацији 
сајта, који пружају информације ко је 
регистровао сајт. Ако добијете 
упозорење о сертификату, избегавајте 
веб страницу.
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На веб страници продавца наћи ћете слике (каталог) са детаљима производа који су у 
понуди (као што су цена, опис, величина, декларација и сл.). 

Сами бирате производе, „стављате“ их у виртуелну корпу (кликом на дугме са обележјем 
корпе, често и текстом „додај у корпу“ или сл.), исто као и када одаберете неки производ са 
рафа и ставите га у физичку корпу. Код услуга овај одабир на интернет продајном месту 
може да буде мало другачији, али је суштина иста. 
Када завршите са одабиром робе и пуњењем корпе идете на виртуелну касу, притиском на 
дугме које означава куповину (попут „Купи“, „Пошаљи наруџбину“, „Checkout“, „Buy Now“ 
слично).

Након тога отвара се страница за поручивање и куповину. На њој уносите своје податке, 
како би се реализовала куповина, наплата, достава и издавање рачуна. На овом кораку 
бирате и начин плаћања (евентуално и начин, време и место доставе или преузимања). Код 
неких продавница куповина је могућа само уз претходну регистрацију. 

Искористите прилику да на последњој страници пре потврде куповине још једном 
проверите све детаље куповине, затим их потврдите, сагласите се са понудом и свим 
условима уговора продавца, чиме ћете успешно завршити куповину.  

Интернет продавница ће вам затим послати и мејл који садржи и све информације у вези 
са куповином. На многим интернет продавницама се хронологија куповина одмах памти 
међу информацијама у вези са корисником и може накнадно да се провери (на пример у 
одељку „Моји налози“). Корисно је да мејлове и друге податке о поруџбини сачувате, у 
случају да вам затребају као докази за рекламацију или заштиту ваших других права као 
потрошача.

Плаћање без готовине – е то је права интернет 
куповина!

Након што сте успешно одабрали производе и унели их у 
„корпу“, долазите до плаћања. Најчешће ћете моћи да 
одаберете један од више понуђених начина плаћања 
(платним картицама, инстант плаћањем, електронским или 
мобилним банкарством, поузећем и сл.)
Многи домаћи потрошачи бирају плаћање готовином 
приликом испоруке (плаћање поузећем). Ипак, пуне 
погодности праве интернет куповине доноси вам плаћање 
безготовинским методама. 

Безготовинско плаћање има бројне предности за 
потрошаче. Поред тога што не морате да бринете да ли ћете 
имати тачан износ и довољно готовине када производ 
стигне, да ли ће имати да вам врате кусур или ћете морати 
да чекате да раситне, да заокружите на виши износ и 
слично, безготовинско плаћање омогућава куповину онлајн 
и са мобилног телефона, од куће, са посла, или са било ког 
другог места у покрету.

Како куповати онлајн?
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Од безготовинских метода плаћања свакако је најпопуларније плаћање платним 
картицама. Вашим картицама можете плаћати и на домаћим и иностраним интернет 
продавницама. 

Код интернет плаћања, смернице за безбедно коришћење картице су скоро исте као 
код куповине у продавници. Уз картичарску технологију и сервисе који се непрестано 
унапређују, ваша онлајн плаћања су безбедна, сигурна и једноставна. Безбедносни и 
сигурносни процеси једнаке снаге заштите, штите вас приликом онлајн куповине, као 
и на физичким местима продаје. Можете да будете сигурни да су ваши подаци 
безбедни, јер се чувају у сертификованом окружењу банке прихватиоца картице. 

Ако продавац и након што сте му се обратили проблем није решио, обратите се 
банци која вам је издала картицу. Она ће од банке продавца затражити повраћај 
уплаћеног новца и ако је захтев оправдан вратити вам новац (тзв. поступак “charge-
back). У том случају тада је на продавцу и његовој банци да докажу да је трансакција 
на коју се жалите оправдана (нпр. да вам је наручени производ испоручен), а не на 
вама.

Плаћање платном картицом вам пружа и додатну јединствену заштиту, а то је 
могућност опозива плаћања (сторно). Она вас штити у случају да сте 
приликом куповине на интернету били изложени неком проблему (рецимо 
наручили сте и платили а производ вам није испоручен, или вам је наплаћен 
већи износ трошкова, и сл.). 

Платне картице
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Веома једноставно! 
На страници за плаћање која следи након комплетирања поруџбине, уносите 
податке о вашој платној картици (врста, број, датум до када важи и троцифрени 
CVC2/CVV2/KVK код са полеђине картице). Страница на којој уносите податке је 
безбедна, сертификована условима картичних система.  Додатну заштиту пружа вам 
и технологија „3D secure“, коју примењују сва интернет продајна места у Србији која 
раде преко банака и других званичних пружалаца платних услуга. Ова технологија 
обезбеђује додатну идентификацију корисника картице. Најчешће се врши 
једнократном лозинком (тзв. „OTP“ – „One Time Password“) која вам стиже СМС 
поруком на мобилни телефон приликом потврде куповине на интернет страници. 
На овај начин обезбеђује се да само особа овлашћена за употребу картице (власник 
картице) може да одобри куповину. Нове регулатива и технологије ће ускоро и на 
наше тржиште донети нове могућности заштите сигурности приликом плаћања, 
које се заснивају на биометријским подацима. То значи да ћете за потврду плаћања 
моћи да користите скенирање лица или отиска прста на вашем мобилном телефону 
као најсигурније начине за утврђивање идентитета, без памћења и уписивања 
шифри.
Код домаћих интернет продавница све чешће имате и могућност да региструјете, 
односно сачувате вашу платну картицу у сигурном онлајн окружењу. Једном када то 
учините, нећете морати да уносите основне податке картице приликом сваке 
следеће куповине на истој интернет продавници. Ово је посебно корисно код 
онлајн продавница у којима често купујете.
Ако плаћате картицама на иностраним интернет продавницама, обратите још 
пажњу на курс који ће се применити. Уопштено постоје две могућности: 1) да 
платите у страној валути коју користи продавац, без обзира што је ваша картица 
везана за ваш динарски рачун, по курсу банке која вам је издала картицу, или 2) да 
платите динарима, по курсу који примењује инострани продавац. Потребно је 
обратити пажњу да ли је приказани износ у динарима информативног карактера 
или се примењује за плаћање, односно да ли се трансакција иницира у динарима.
У случају да имате било које додатно питање или недоумицу како сам поступак 
онлајн плаћања функционише, слободно се обратити вашој банци која ће вам 
пружити сваку додатну помоћ.

Како да будете 
безбедни када 
плаћате картицом 
онлајн?
Онлајн плаћања су 
сигурна, једноставна 
и олакшавају 
свакодневне 
активности. 
Сигурност уливају 
иновативне 
технологије које 
штите ваше податке, 
а важно је да онлајн 
плаћању приступите 
исто као и 
плаћањима у 
физичком 
окружењу. 

Веома је важно да:

Како да платите картицом на интернету? 

Троцифрени број на полеђини картице (CVC2/CVV2/KVK 
код) не делите са другима.

Не објављујете податке са својих картица на интернету и 
путем друштвених мрежа.

Потражите симбол катанца поред веб адресе на којој 
купујете. Ако је означен црвеном бојом, или ако претраживач 
избаци упозорење да сертификат није валидан, никако не 
уносите податке о платној картици, чак и ако се то тражи.

Кликом на симбол катанца, можете добити више 
информација о самом сертификату.

Податке са платне картице уносите на само хттпс страну 
само у ситуацији када плаћате.

Картицу чувате на сигурном месту и не дајете је другима 
на коришћење (у случају да желите да дозволите некоме 
коришћење новца са истог рачуна/картице, аплицирајте 
за додатну картицу).



Електронско и мобилно банкарство

За удобну, брзу и лаку електронску куповину на располагању су вам и погодности 
електронског и мобилног банкарства (популарни е-банкинг и м-банкинг). Не морате 
да идете у банку или пошту да бисте плаћали, јер банкарске трансакције можете да 
обавите путем интернета. Ове могућности су веома распрострањене и уобичајене на 
нашем тржишту, а нуде их скоро све банке у Србији. 
На банкарску апликацију можете брзо, сигурно и једноставно да се улогујете са било 
ког места на коме постоји интернет конекција. Без одласка у експозитуру, а преко 
рачунара, таблета или телефона можете да обављате све врсте банкарских 
трансакција, које обухватају и плаћање свих рачуна – укључујући и онлајн куповину. 
Погодности такође укључују да проверите стање и промет по свим платним рачунима 
и картицама, пренесете средства у оквиру рачуна које имате, обављате мењачке 
послове и сл., и то 24 часа дневно, сваког дана и викендом, независно од радног 
времена банке или продавнице. Услуге електронског банкарства су већ дужи низ 
година присутне на нашем тржишту, а сада стандард постаје да све те послове 
обављате на мобилном телефону.

Инстант плаћања
Новина на нашем тржишту су свакако и инстант плаћања која 
се могу обављати и на интернет продајним местима 
продаваца и то у било које време, сваког дана у години 
скенирањем NBS IPS QR кода који се генерише приликом 
избора плаћања путем „IPS skeniraj“. Банке су ову услугу 
почеле да пружају однедавно, и важно је напоменути да 
приликом инстант плаћања ниједан од података о свом 
платном инструменту не остављате на интернет страници 
продавца већ плаћање обављате м-банкинг апликацијом у 
окружењу своје банке.

Како изгледа поступак плаћања путем „IPS skeniraj“ на 
интернет продавници?

Избор инстант плаћања – „IPS skeniraj” подразумева да се на платној страници након 
комплетирања поруџбине купцу приказује једнократан генерисан NBS IPS QR код са 
ограниченим роком трајања који садржи прописане податке и који на уговорени 
начин са продавцем обезбеђује његова банка. 

Потребно је да у м-банкинг апликацији ваше банке изаберете „IPS skeniraj“, 
скенирате приказани NBS IPS QR код и затим се аутентификујете својој банци на 
начин који вам банка нуди путем ЛИБ-а (PIN кода), отиском прста или 
препознавањем лица и извршите инстант плаћање. И то је то!
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Домаћи прописи о заштити потрошача подстичу електронску трговину, у потпуности 
су усклађени са правилима која важе у развијеним земљама (пре свега земљама ЕУ) и 
пружају потрошачу широк спектар права. 
Многи потрошачи не знају да приликом куповине на интернету од домаћих продаваца 
имају право на одустанак од уговора у року од 14 дана, да имају право да траже 
повраћај плаћене цене и трошкова испоруке робе, да то право могу да остваре и кад 
их продавац о томе не обавести. Потрошачи такође могу да рекламирају 
неодговарајуће производе, да траже замену, поправку и слично. 
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На интернету можете куповати користећи и 
електронски новац. Плаћање путем електронског 
новца је релативна новина на нашем тржишту и то 
је у правом смислу замена за готов новац. Ово је 
веома уобичајен начин плаћања на интернету, 
куповину апликација на мобилним телефонима, и 
сл. Ако немате рачун у банци или не желите да 
користите платну картицу за онлајн трговину, 
електронски новац вам омогућава да плаћате 
рачуне и купујете на интернету.  
До електронског новца долази се једноставном 
заменом готовог новца (кеша), а можете је 
обавити на уплатним местима без провизије.

Упознајте се са својим правима – у онлајн куповини ваша права су 
већа него у класичним продавницама!

Електронски новац

Скрећемо пажњу да та права не уживате када робу купујете од 
нерегистрованих продаваца.

Безбедност када плаћате путем 
инстант плаћања – „IPS skeniraj“?
Мобилни уређај и м-банкинг апликација ваше банке 
инсталирана на том уређају је у овом случају платни 
инструмент и имајући то у виду треба да чувате свој 
мобилни уређај, а ако се у м-банкинг апликацији 
аутентификујете нпр. употребом ЛИБ-а (PIN кода) не 
делите овај PIN код са другима.
Ако сте имали проблем приликом извршавања инстант 
плаћања – „IPS skeniraj“ (нпр. није вам испоручена 
роба/услуга коју сте платили) заштићени сте, обратите се 
банци чију м-банкинг апликацију користите, а којом се 
извршили плаћање и банка ће спровести прописани 
поступак којим ће се утврдити да ли је повраћај оправдан 
у ком случају ће вам новац бити враћен.
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То су пре свега детаљни подаци о:

Продавцу (пословно име, матични број, ПИБ, адреса седишта, број телефона, 
адреса на којој послује ако не послује на адреси на којој му је седиште, и адреса, 
број факса и адреса електронске поште на коју потрошач може да изјави 
рекламацију);
Производу односно услузи (основна обележја робе или услуге);
Условима продаје (продајна цена, сви додатни поштански, трошкови 
транспорта, испоруке и остали манипулативни трошкови, порез и други трошкови 
који на њих утичу и могућности да се они наплате потрошачу, начин плаћања, 
начин и рок испоруке, начин извршења других уговорних обавеза, трајање 
уговора, минимално трајање уговорних обавеза); 
Правима потрошача (постојању, условима, временском року и поступку за 
остваривање права на одустанак од уговора, укључујући и трошкове враћања, 
изузетке и ограничења код коришћења тог права, постојању законске 
одговорности због несаобразности робе или услуге уговору, постојању његовог 
уговорног односа са поштанским оператором преко кога потрошач може, у 
случају рекламације због несаобразности, да пошаље робу о трошку продавца, 
начину изјављивања рекламације продавцу, условима који се односе на 
остваривање права потрошача по основу саобразности, постојању и условима 
постпродајних услуга и гаранцијама и др.);
 

Најважнија права потрошача

Предуговорно обавештавање 
Продавац је у обавези да вам пре куповине на интернету на јасан и разумљив 
начин пружи детаљне информације и обавештења (тзв. предуговорно 
обавештавање потрошача). 

Имајући у виду да приликом куповине путем интернета не долазите у директан 
контакт са робом нити са продавцем, на овај начин, законодавац вас додатно 
штити.



Право на одустанак
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Заштита личних података

Када сматрате да су ваша права у вези са личним подацима прекршена, можете да се 
обратите канцеларији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности.

За обављање електронске трговине неопходно је да продавац обрађује неке од ваших 
личних података (име и презиме, адреса и град ради доставе пошиљке и сл.). Обрада 
је неопходна за извршење уговора. Рецимо, потрошач је одлуком да нешто купи 
електронским путем захтевао од продавца да му достави поручену робу на одређену 
адресу. Самим тим, да би се испунила обавеза продавца да испоручи робу, потрошач 
је морао да му пружи одређене податке. У погледу обраде података који нису 
потребни за испуњење уговорних обавеза (мејл адреса купаца како би им се слале 
понуде/промоције), потребно је да продавци прибаве пристанак купаца.
Додатно, продавци су дужни да такве податке користе искључиво за тачно одређене 
сврхе и да их не злоупотребљавају, јер у супротном следи новчана казна. Такође они 
су у обавези да после одређеног временског периода обришу личне податке, па сте 
на тај начин заштићени од чувања података о вама заувек.
Детаљи о прикупљању и обради личних података налазе се по правилу у документу 
„Политика приватности“ на веб страници продавца.

Поред свих права потрошача као и у редовној куповини о којима ће бити речи, код 
куповине на интернету имате једно јединствено право – право на одустанак. То право 
потрошача важи у електронској трговини  (у обичној трговини, оно је само могућност 
коју продавац не мора да прихвати).
Право на одустанак вам даје могућност да из било ког разлога накнадно 
одустанете од куповине (раскинете уговор са продавцем), вратите робу и добијете 
новац назад, без било каквог разлога или објашњења, чак и када је роба у свему у 
складу са оним што сте тражили и очекивали. Зато се популарно зове „право на 
предомишљање“.
Да бисте то учинили, потребно је само да у року од 14 дана када сте преузели робу 
(дакле не од тренутка када сте поручили или купили, већ касније, када вам је рецимо 
преко курирске службе испоручена) о томе обавестите продавца, као и да вратите 
робу продавцу (у следећих 14 дана од када сте га обавестили да одустајете). Једини 
трошкови које ћете имати су трошкови враћања робе продавцу, али и то се неће 
десити ако продавац преузима те трошкове, или ако вас није унапред обавестио о 
њима. О вашем праву на одустанак продавац мора и да вас информише, па и да вам да 
образац за одустанак. Ако то не учини, ваше право на одустанак се продужава на 12 
месеци!
Од права на одустанак природно су изузете куповине појединих ствари и услуга 
(храна, производи посебно дизајнирани за купца, CD-и, DVD-и и софтвер након 
отварања паковања, хигијенски и здравствени производи након отварања паковања, 
производи повезани с путовањем као што су хотели и карте, и сл.).

Када одустанете од уговора, продавац мора да вам врати новац најкасније у року од 
14 дана од када сте га обавестили, односно вратили му робу, и то на исти онај начин 
који сте користили приликом куповине, а можете се сагласити и са коришћењем 
другог начина на који желите повраћај новчаних средстава ако вам продавац наведе 
да због таквог повраћаја ви не сносите никакве трошкове..
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Испорука робе

Продавац мора да вам испоручи робу најкасније у року од 30 дана од дана 
када сте закључили уговор (купили), осим ако нисте уговорили краћи или 
дужи рок. Ако то не учини, а испорука у том року је битан елемент уговора или сте 
пре закључења уговора обавестили продавца да вам је испорука на одређени дан 
од суштинске важности (на пример наручили сте рођендански или новогодишњи 
поклон за ваше дете и обавестили продавца о томе), уговор се раскида. И у том 
случају избор је на вама, јер можете дати могућност продавцу да вам испоручи у 
додатном року.

Ако се уговор раскине, продавац мора да вам најкасније у року од три 
дана од дана раскида уговора врати сав износ новца.

Неки интернет продавци испоручују сами, али најчешће доставу врше курирске 
службе. Достава код домаћих онлајн продаваца често је бесплатна преко 
одређеног износа поруџбине. Ви одређујете место (рецимо желите да вам 
производе донесу кући, на посао, или чак желите да преузмете цео припремљени 
пакет у вама најближој продавници или „пакетомату“), а веома често и време 
испоруке. Кретање и статус ваше поруџбине често можете да пратите путем 
обавештења која добијате путем СМС поруке, мејла или кроз апликацију на вашем 
телефону.

Испорука робе из иностранства – царине 

Када купујете на интернет продавницама у иностранству, постоји још један корак 
приликом испоруке, а то је царински поступак. Тај поступак за вас може обавити 
и експрес – курирска служба. 
Важно је да знате у којим случајевима и колико се плаћају царинске дажбине. Када 
је роба вредности до 50 евра, царина се не плаћа већ само порез на додату 
вредност (ПДВ). За робу скупљу од 50 евра плаћају се царина и ПДВ, а трошкови 
транспорта и поштарине улазе у царинску основицу. Роба која се наручује онлине 
најчешће ће се царинити по стопи од 10 одсто на утврђену основицу.
Важно је да продавац уз пошиљку пошаље рачун (фактуру), како би царински 
службеници имали доказ о вредности робе.



Поред додатне заштите кроз право на одустанак, онлајн потрошач ужива и сва права 
која га штите приликом традиционалне куповине. То је пре свега право да добије 
производ који је саобразан уговору, односно да га рекламира (жали се) ако нешто није 
у реду. 

Саобразност значи да производ:
     одговара опису који је дао продавац; 
      има својства потребна за редовну употребу робе исте врсте, и по  
      квалитету и функционисању одговара ономе што је уобичајено код производа исте;
      има посебна својства, потребна за нарочиту употребу за коју је потрошач  
      набавља, а која је продавцу позната у време закључења уговора;

Производ који је неисправан, не функционише у складу са његовом уобичајеном 
наменом, или има неки други недостатак због којег није саобразан, можете одмах да 
рекламирате продавцу и тражите бесплатну поправку или замену. Рекламацију 
можете да изјавите мејлом, телефоном или писаним путем. Ако поправка или замена 
нису могуће, можете да тражите умањење цене или раскид уговора и повраћај новца. 
Ако се несаобразност појави у првих шест месеци од куповине производа, потрошач 
има право да бира између захтева да се несаобразност отклони заменом, 
одговарајућим умањењем цене или да изјави да раскида уговор, док је оправка могућа 
уз изричиту сагласност потрошача. Законски рок у коме можете да рекламирате 
купљену робу је две године и рачуна се од дана испоруке. Рок може бити и 
дужи, односно ваша права већа, ако сте за купљену робу добили и гаранцију. 
За несаобразност која се појави у првих шест месеци након преузимања робе, 
претпоставља се да је постојала када сте је купили, док ћете након шест месеци то 
морати да доказујете. Од тренутка када уложите рекламацију, продавац има рок 
од осам дана да вам одговори и изјасни се о захтеву. Продавца који то не 
учини можете пријавити тржишној инспекцији. Ако прихвати рекламацију, 
продавац мора да је реши у року од 15 дана од дана када сте рекламацију поднели (30 
дана за техничку робу и намештај). Супротно пракси неких продаваца, услов да 
доставите продавцу амбалажу робе не може бити основ ни разлог да продавац одбије 
вашу рекламацију и не отклони несаобразност.

Гаранција
Када произвођач или продавац издају 
гаранцију као купац сте додатно 
заштићени. То је додатна заштита којом су 
вам гарантована својства и исправност 
производа. Гаранција је свака изјава 
којом њен давалац даје обећање у вези 
са робом, и правно је обавезујућа под 
условима датим у изјави, и оглашавању 
у вези са том робом.
Важно је да поновимо да је гаранција 
додатна заштита, она не искључује нити 
утиче на права потрошача у вези са 
саобразношћу робе уговору. Продавцима 
је чак забрањено да користе израз 
"гаранција“ ако тиме не пружају 
потрошачу више права од оних која му по 
закону већ припадају (као што је и право 
да добије саобразан производ, и сл.).

Саобразност и рекламација

Шта ако производ има недостатке?
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1. Обратите се продавцу

Нешто у вези са куповином, производом, испоруком, плаћањем није у реду? Обратите 
се продавцу, објасните ситуацију, пријавите проблем и тражите одговоре. У највећем 
броју случајева све ће успешно бити решено након комуникације са продавцем.

У сваком од региона постоји по једно или више саветовалишта.

На располагању вам је и Национални регистар потрошачких приговора 
(https://zapotrosace.gov.rs). То је информациона платформа која вам омогућава да се 
информишете о правима и поднесете приговор ако сматрате да су ваша 
потрошачка права повређена. Води је Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација.

2. Обратите се регионалном потрошачком саветовалишту

Ако нисте задовољни исходом поступка рекламације или у комуникацији са 
продавцем не успете да остварите право које сматрате да вам припада, адреса на коју 
се можете обратити су регионална саветовалишта за помоћ потрошачима.

Саветовалишта су распоређена према четири региона:
 
      регион Београда, 
      Војводине, 
      Шумадије и Западне Србије, и 
      Јужне и Источне Србије.

У спорним ситуацијама – заштитите своја законом 
гарантована потрошачка права кроз неколико корака

Ваша права у бројевима

2 године

14 дана

15 дана

30 дана

8 дана

Имате право на поправку и замену 
робе/услуге, односно умањење цене или 
раскид уговора иако немате
гаранцију(рекламација).

Имате право да се предомислите уколико 
сте наручили робу преко Интернета.

Рок у коме продавац мора да одговори 
на рекламацију.

Рок за решавање рекламације (изузетак су 
намештај и техничка роба, када је рок за 
решавање рекламације 30 дана).

Рок у коме је продавац дужан да вам 
испоручи робу (уколико није другачије 
уговорено).



3. Вансудско решавање

Ако вам потрошачко саветовалиште не помогне да решите проблем, покушајте 
вансудско решавање спора. Услови за вансудско решавање потрошачких спорова су:

      Да је потрошач претходно покушао да непосредно са продавцем реши 
      предмет спора 
      Да су се потрошач и продавац споразумели да ће спор решити пред 
      телом за вансудско решавање потрошачких спорова.

Вансудско решавање потрошачких спорова обављају тела (посредници и сталне 
арбитражне институције) уписана у Листу тела за вансудско решавање потрошачких 
спорова (https://mtt.gov.rs/download/spisak.pdf), коју води Министарство трговине, 
туризма и телекомуникација.

4. Судска заштита

Ако  проблем и даље није решив споразумно, на располагању вам стоји судска 
заштита. Повољно је за потрошаче да се за потрошачке спорове вредности до 500.000 
РСД не плаћа судска такса. 

Имајте на уму ипак да решавање спорне ситуације судским путем може дуго да траје и 
буде веома захтевно, тако да се она препоручује само као крајње средство заштите 
ваших права.

5. Тржишна инспекција

Потрошачима на располагању стоји и обраћање тржишној инспекцији. Она је 
надлежна за контролу обављања трговине, али није надлежна за све проблеме 
које имате са пружаоцем услуга или продавцем робе. 
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Преваре приликом куповине преко интернета?

Најчешћа превара код куповине на интернету је крађа личних података у вези са тзв. 
phishing-ом (пецање). Код „пецања“ података од жртве се путем електронске поште 
тражи да открије своје поверљиве податке, рецимо податке своје платне картице, 
путем електронске поште. Порука може изгледати као обавештење из банке, 
интернет продавнице и слично. Прималац мејла се наводи да кликне на линк са 
лажном интернет страницом и да на њој остави личне информације. У поруци се 
често наводи да корисник треба да потврди или промени податке. Када корисник 
попуни наведена поља, информације долазе до власника лажне странице. Лажна веб 
страница изгледа скоро истоветно као и права, али адреса се разликује.
Овакве поруке често имају сумњиве детаље које можете приметити. То могу бити 
„уопштена“ обраћања у мејлу, чудна емаил адреса (рецимо садржи и велика и мала 
слова, бројеве или чудну грешку у правопису) и сл. Обратите пажњу на те детаље. 
Без обзира на одређене бојазни, значајна већина наших грађана који су куповали на 
интернету није имала било какав проблем или негативно искуство (85%), не само када 
је реч о преварама, већ и када се изјашњавају о целокупном искуству и задовољству¹. 
На нашем тржишту преваре и неугодности се најчешће дешавају када купујете од 
нерегистрованих онлајн продаваца који послују на сивом тржишту. Они који су 
имали негативна искуства, претежно су их имали са нерегистрованим продавцима. 
Због тога вам још једном саветујемо да купујете само од регистрованих продаваца.   

Да ли имате било какво негативно искуство с онлајн куповином?

 ¹Програм за развој електронске трговине у Републици Ррбији за период 2019-2020. године: 
  https://mtt.gov.rs/download/program(2).pdf

НЕ 85% 15%ДА



Како да се заштитите?
Ваша банка или финансијска институција сигурно никада неће тражити број картице или 
ПИН код путем електронске поште или телефона. Ако добијете такав мејл, вероватно је у 
питању покушај преваре (поменуто пецање). Да бисте избегли превару, никада не 
откривајте своје финансијске информације на интернету. 
Користите само сигурне сајтове када уносите број своје картице, а њих ћете препознати 
по томе што имају лого попут Мastercard® SecureCode™ или Мastercard® Identity Check™
који је унапређена верзија према најновијим индустријским стандардима, „Verified
by Visa“, као гаранцију да се ваши подаци које унесете на сајту сигурно деле између вас и 
ваше банке и никада се не откривају трећим лицима, чак ни продавцу. Немојте користити 
линкове приказане у мејловима. Увек ручно уносите интернет адресе сајтова који пружају 
банкарске услуге, омогућавају куповине, аукције или финансијске трансакције и не 
кликћите на линкове из мејлова. Требало би да будете свесни и pharming превара у 
којима преваранти нападају веб страницу коју покушавате да користите. Чиниће се као да 
сте отишли на исправну веб страницу, али то је лажна верзија дизајнирана да украде 
ваше податке. Обратите пажњу на чудан изглед веб странице са избором бројева 
или различитим правописом.

Не заборавите да ваша  банка, осигуравајућа кућа или друга 
институција никада неће преко телефона, СМС поруке или 
електронске поште тражити од вас ваше личне податке и 
податке о рачуну. Уколико добијете овакав захтев, 
највероватније је реч о покушају преваре. Ако примите 
телефонски позив или мејл у коме се траже ваше личне 
информације или информације о рачуну, позовите директно 
своју банку путем телефонског броја на полеђини картице, а 
не оног који сте добили у сумњивом мејлу. Никада не 
уносите ПИН платне картице на интернету. Пратите редовно 
свој банкарски рачун и проверавајте стање да бисте уочили 
трансакције које нисте извршили. Ако приметите сумњиву 
активност на вашем рачуну, одмах се обратите финансијској 
институцији која вам је издала картицу. Обавезно 
активирајте опцију да вас банка путем СМС поруке 
обавештава о свакој промени на вашем рачуну.

Да бисте били сигурни на мрежи, урадите следеће:
Проверите да ли уређај са ког обављате куповину и плаћање има ажурне верзије оперативног 
система, антивирус софтвера и интернет претраживача како бисте били сигурни да на рачунару 
не постоји неки злонамеран софтвер (вирус, тројанац, spyware, malware) потенцијално 
намењен крађи података са платне картице.  Ажурирања често садрже промене које помажу да 
се заштитите од преваре. Проверите да ли је бежична интернет веза коју користите сигурна. 
Избегавајте коришћење Wi-Fi на јавним местима (кафићи, тржни центри, и сл.) која немају 
адекватну мрежну заштиту за куповину на интернету, коришћење интернет банкарства или 
било шта друго што захтева да шаљете личне податке. Избегавајте куповину са туђих и дељених 
рачунара (попут оних у Интернет кафеима). Увек бирајте снажне лозинке за своје налоге. 
Користите комбинације великих и малих слова, бројева и посебних знакова. Коришћење фразе 
или реченице је добра пракса. Повремено мењајте ваше лозинке.

Будите веома опрезни у вези са мејловима и сумњивим 
сајтовима који траже откривање осетљивих финансијских 
информација. Не отварајте такве мејлове, а никако 
немојте кликтати на линкове у њима.

Онлајн безбедност – како да заштитим своје информације на интернету?
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Порука за крај:

Надамо се да сада можете мирно и безбедно да уживате у погодностима 
куповине на интернету. Уколико будете следили савете за безбедну и сигурну 
интернет куповину, и за почетак само пробали да купите на интернет 
продајним местима, верујемо да ће убудуће за вас ово постати користан и 
значајан начин куповине. 
Као и Вашим суграђанима који већ користе предности интернет куповине и, 
да поновимо, истичу као главне разлоге:

1. Уштеда времена – 85% испитаника;
2. Практично је – за врло кратко време упоредим различите понуде – 
    75% испитаника;
3. Достава на жељену адресу – 73% испитаника;
4. Већи избор производа и услуга – 65% испитаника;
5. Не изискује физички напор – 62% испитаника;

Желимо Вам угодну куповину!

У сарадњи са USAID-овим Пројектом сарадње за економски развој

Уз захвалност:


