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Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, Сектор за заштиту 

потрошача, на основу члана 146. Закона о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 
62/2014) и чл. 113. и 210. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 
31/2001 и "Сл. гласник РС", бр.30/201 О), доноси 

ЗАКЉУЧАК 

Покреће се поступак заштите колективног интереса против "VIP MoЬile" doo, са седиштем на 
Новом Београду, ул. Омладинских бригада бр.21. 

Образложење 

Овом министарству дана 11.03.2015. године достављен је захтев Удружења "Народни 
парламент", са седиштем у Лесковцу, ул. Ђорђе Лешњак бр. 7 стан 4, за покретање заштите 
колективног интереса против правног лица "VIP MoЬile" doo из Новог Београда. У 

достављеном захтеву је наведено да је "VIP Mobile" чланом 17. став 1. Општих услова 
уговора о претплатничком и корисничком односу телекомуникационе мреже предвидео да у 

случају да претплатник раскине или својим понашањем доведе до раскида односно престанка 

претплатничког односа пре истека минималног предвиђеног периода његовог трајања, плати 

VIP-y уговорну казну због неизвршења уговорне обавезе, у износу свих преосталих месечних 
претплата почев од дана раскида претплатничког односа до дана истека минималног 

предвиђеног периода његовог трајања. На напред описани начин подносилац захтева сматра 

да трговац поступа сходно члану 45. став 1. тачка 3) Закона о заштити потрошача ("Сл. 
гласник РС", бр. 62/2014), у којем је наведено да су уговорне одредбе за које се претпоставља 
да су неправичне ако се не докаже другачије, одредбе чији је предмет или последица 

обавезивање потрошача који је повредио уговорну обавезу да трговцу плати накнаду у износу 

који значајно премашује износ претрпљене штете. Подносилац захтева даље сматра да се ради 
о повреди колективног интереса из члана 145. став. 1. тачка 2) наведеног Закона. 

Имајући у виду да је предметни захтев поднет од стране овлашћеног лица, да је подносилац 

захтева учинио вероватним постојање повреде колективног интереса, одлучено је као у 

диспозитив у овог закључка. 

Против овог закључка није допуштена посебна жалба. 
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