ДА ЛИ БИСТЕ
РИЗИКОВАЛИ ЖИВОТ
СВОГА ДЕТЕТА?
КУПОВИНА КРИВОТВОРЕНИХ
ИГРАЧАКА МОЖЕ РЕЗУЛТИРАТИ
ОЗБИЉНИМ ПОВРЕДАМА.

НЕ УГРОЖАВАЈТЕ
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ И
БЕЗБЕДНОСТ И НЕ
БАВИТЕ СЕ КРАЂОМ
ИДЕЈА

У 2018. ЕВРОПСКЕ ЦАРИНЕ СУ ЗАПЛЕНИЛЕ
3.795.300 ИГРАЧАКА ПОД СУМЊОМ ДА СУ
КРИВОТВОРЕНЕ.

ШТА СУ КРИВОТВОРЕНЕ ИГРАЧКЕ?
Вероватно сте чули за кривотворене луксузне производе као што
су сатови, наочаре за сунце, ташне и одећа. Али, да ли знате да
се кривотворе и играчке? За разлику од произвођача оригиналних
играчака, кривотворитељи обично не поштују здравствене и
безбедносне прописе. Стога кривотворене играчке могу бити
опасне по здравље и безбедност Вашег детета.

ЗАШТО ТРЕБА ИЗБЕГАВАТИ КУПОВИНУ
КРИВОТВОРЕНИХ ИГРАЧАКА?
Приликом куповине играчака, можда настојите да прођете што
јефтиније, али цена коју плаћате због куповине кривотворене
играчке на крају може бити много већа од цене оригиналног
производа, не само финансијски, већ и због здравственог ризика.
Кривотворене играчке се могу брзо покварити или чак постати
неупотребљиве, јер се не производе у складу са здравственим и
безбедносним стандардима. Те играчке једноставно нису безбедне
за употребу.
Њихове компоненте могу бити лоше састављене, ситнији
делови могу почети да отпадају, чиме представљају опасности
за малу децу јер могу довести до гушења. Установљено је да
су кривотворене играчке премазане бојом која садржи велику
количину отрова, као што су олово и хемикалије које могу изазвати
рак или смањити плодност.

КАКО МОЖЕТЕ ПРЕПОЗНАТИ КРИВОТВОРЕНУ И

Кривотворене играчке можете препознати ако употребите здрав разум и проверите ч

МЕСТО

КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА

Ако се играчка продаје на неком алтернативном
продајном месту, на пример код неког уличног
продавца или на пијаци, преко Интернета или на
друштвеним мрежама, постоји вероватноћа да је
производ кривотворен. Да бисте били сигурни да
купујете оригиналан производ, купујте само код
легалног трговца или у легалној продавници.

Квалитет кривотворене играчке често је лошији у
поређењу са квалитетом оригиналних играчака.
Разне компоненте кривотворених играчака могу
бити лошије спојене или ушивене, боја им се лако
скида или су направљене од материјала чији
састав није назначен.

ЦЕНА
Ако је цена играчке нижа од њене уобичајене
тржишне цене, постоји вероватноћа да је производ
кривотворен. Другим речима, ако вам се чини да
сте производ купили по невероватно повољној
цени, вероватно се с правом чудите.
Ако не знате тржишну цену играчке коју тражите,
цену увек можете проверити на Интернету на вебсајту произвођача оригиналног производа пре него
што се одлучите на куповину.

АМБАЛАЖА
Да би смањили своје трошкове, кривотворитељи
често штеде на амбалажи.
Кривотворитељи покушавају да имитирају
амбалажу бренда и производа који копирају, али је
она често веома лошег квалитета.
Пажљиво погледајте квалитет штампаних слика на
амбалажи. Такође можете проверити вeб-сајтове
легалних трговаца да проверите да ли код њих
можете наћи такав исти производ упакован на исти
начин. Ако га код њих нема, велика је вероватноћа
да је производ који желите да купите кривотворен.

ИГРАЧКУ?

четири важна показатеља:

Произвођачи кривотворених играчака често су
лица која не говоре српски језик, тако да ознаке
на амбалажи обично садрже правописне грешке.
Увек пажљиво проверите да ли на амбалажи има
правописних грешака, нарочито у ситно штампаном
тексту.
Такође обратите пажњу на безбедносна упозорења,
јер могу садржати правописне грешке или чак бити
изостављена са амбалаже.
На крају, треба обратити пажњу на квалитет
амбалаже. Кутије и амбалажа за кривотворене
играчке често су лошег квалитета, а с обзиром на то
да се склапају углавном ручно, лепак је неквалитетан.

Ако сте узели у обзир све
горе наведене показатеље,
али и даље нисте сигурни да
ли је производ који желите да
купите кривотворен, можете
контактирати произвођача
оригиналног производа или
потражити информације на
његовом веб-сајту. У сваком
случају, немојте да ризикујте!

ШТА МОЖЕТЕ УРАДИТИ АКО СТЕ КУПИЛИ
ИГРАЧКУ ЗА КОЈУ СУМЊАТЕ ДА ЈЕ
КРИВОТВОРЕНА?
Можда сте играчку купили верујући да је оригинална. Међутим, ако касније установите
да је производ кривотворен, обратите се произвођачу оригиналног производа и/или
Министарству трговине, туризма и телекомуникација.
Информације које пружите ће допринети томе да себе и друге заштитите од даљег
кривотворења.

КОГА МОГУ ДА
КОНТАКТИМ АКО МИ ЈЕ
ПОТРЕБНА ПОМОЋ?
Ако имате било каквих питања у вези са
кривотвореним производима, молимо Вас да
контактирате:
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација
Сектор тржишне инспекције
И-мејл: stopfalsifikati@mtt.gov.rs
Веб-сајт: www.mtt.gov.rs
Ако имате било каквих питања у вези са
неусаглашеним или небезбедним играчкама,
молимо Вас да се обратите:
Министарство здравља
Сектор за инспекцијске послове
Веб-сајт: www.zdravlje.gov.rs
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