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На основу члана 110. став 5. Закона о заштити потро-
шача (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), министар трговине и туризма д о н о с и

П РА В И Л Н И К  

О САДРЖАЈУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАСЦА О ЈЕДНОСТРАНОМ

РАСКИДУ УГОВОРА О ВРЕМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ

НЕПОКРЕТНОСТИ У ТУРИЗМУ

Члан 1.

Овим правилником прописују се садржај и изглед
Обрасца о једностраном раскиду уговора о временском
коришћењу непокретности у туризму.

Члан 2.

(1) Трговац, уз уговор о временском коришћењу непо-
кретности у туризму, потрошачу предаје и Образац о јед-
ностраном раскиду уговора о временском коришћењу
непокретности у туризму у писаној форми или на трајном
носачу записа (трајном медијуму) који је лако доступан
потрошачу. 

(2) Образац из става 1. овог члана налази се у Прилогу
број 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(3) Образац из става 1. овог члана саставни је дио уго-
вора о временском коришћењу непокретности у туризму.

(4) Образац из става 1. овог члана овјерава се печатом
трговца и садржи датум закључења уговора о временском
коришћењу непокретности у туризму. 

Члан 3.

Образац о једностраном раскиду уговора о временском
коришћењу непокретности у туризму садржи: 

а) пословно име (фирма) и сједиште трговца (попуња-
ва трговац), 

б) изјаву потрошача о једностраном раскиду уговора
којом на јасан и разумљив начин обавјештава трговца да
раскида уговор, 

в) назив уговора о временском коришћењу непокретно-
сти, број и датум закључења уговора (попуњава трговац),

г) име и презиме потрошача,

д) адресу потрошача,

ђ) својеручни потпис потрошача (ако је Образац предат
у писаној форми) и 

е) датум подношења Обрасца трговцу. 

Члан 4.

(1) Потрошач може изјаву о једностраном раскиду о
временском коришћењу непокретности у туризму достави-
ти трговцу на Обрасцу за једнострани раскид уговора у
писаној форми или на трајном носачу записа (трајном
медијуму) или да је самостално сачини. 

(2) Податке из члана 3. овог правилника потрошач
попуњава читко, штампаним словима и тако попуњени
образац враћа трговцу уколико жели да раскине уговор, без
навођења разлога због којих уговор раскида. 

(3) Изјава из става 1. овог члана сматра се благовреме-
ном ако је послата прије истека рока за једнострани раскид
уговора о временском коришћењу непокретности у тури-
зму. 

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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