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ЕКОНОМИЈАЕКОНОМИЈАЕКОНОМИЈА
ПОТРОШУВАЧИТЕ И    

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

али знаеме што ку пу-
ваме и свесни ли сме 
за своите права до-
колку производот не 
ги исполнува квали-

тетите забележани на ети-
кетата? На што најчесто се 
жалат нашите потрошувачи? 
Колку го познаваме и го при-
менуваме Законот за заштита 
на потрошувачите? Освен 
тоа, денес во светот сè по ве-
ќе се произведуваат про из-
води кои се генетски моди-
фицирани и потрошувачите 
оправдано се прашуваат за 
сигурноста на употребата на 
овие производи, како за чо-
векот така и за човековата 
околина. Поради сè ова, по-
трошувачите инсистираат на 
стриктно одвојување на ГМ 
од не - ГМ производите, со 
што тие ќе можат да го реа-
лизираат своето  право на из-
бор. Неодамна беше и Свет-
скиот ден на потрошувачите, 
па токму тоа е и повод да по-
разговараме со Татјана По-
повска, правен советник во 
Организацијата на потро шу-
вачите на Македонија, за пра-

Согласно член 50 од Законот за Согласно член 50 од Законот за 
заштита на по тро шу ва чи-заштита на по тро шу ва чи-
те, потрошувачот има пра-те, потрошувачот има пра-
во да го замени про из во-во да го замени про из во-
дот кој не му одговара по дот кој не му одговара по 
број, големина, боја и слич  -број, големина, боја и слич  -
но во рок од 15 дена, до-но во рок од 15 дена, до-
колку поседува фис кална колку поседува фис кална 
сметка. Ако во мо ментот сметка. Ако во мо ментот 
на поднесување на бара-на поднесување на бара-
њето трговецот нема соод-њето трговецот нема соод-
ветен производ, по тро шу-ветен производ, по тро шу-
вачот има право да бара вачот има право да бара 
да го раскине дого во рот, да го раскине дого во рот, 
по што следува и вра  ќа ње по што следува и вра  ќа ње 
на платениот износ.на платениот износ.

вата и за проблемите со кои 
се соочуваат потрошувачите 
во државава.

"Светскиот ден на потро-
шувачите е значаен ден за 
севкупното светско потро-
шувачко движење како ден 
на кој се востановени насо-
ките за заштита на потро шу-
вачите од страна на ООН, 
кои подоцна, 1985 година, 
преку Меѓународната орга-
низација за заштита на по-
трошувачите - Consumers In-
ternational, се промовирани 
преку основните потрошу-
вачки права, а тоа се: задо-
волување на основните по-
треби - достапност на нај нуж-
ните производи и услуги; ин-
формираност; избор; да би-
дат земени предвид инте-
ресите на потрошувачите; 
надомест на штета и друго; 
образование на потро шу ва-
чите и да се живее во здрава 
животна средина.

Годинава, Светскиот ден 
на потрошувачите е фо ку си-
ран на темата - ГМО (генетски 
модифицирани организми)", 
вели Татјана Тасевска.

Consumers International 
(светска потрошувачка ор га-
низација) заедно со потро-
шувачките организации кои 
се нејзини членки, меѓу кои е 

и Организацијата на потро-
шу   вачите на Македонија, апе-
лира во секоја земја во све-
тот надлежните органи да 
преземат соодветни мер ки и 
да го поддржат усвоју вањето 
на интернационал ните стан-
дарди за етике ти рање на се-
која храна која со држи ГМО 
состојки. Етикети рањето да-
ва витални ин фор мации за 
состојките на хра ната. Кога 
производите се пра вилно 

тавот на про изводот, упат-
ството и мер ките за прет паз-
ливост при употреба, иден-
тифика цио нен број и датум 
на произ водство и ознаката 
"упо треб ливо до". Со ова ќе 
се обез беди правото на 
потрошу вачите за инфор ми-
раност, кое е загарантирано 
со Де кларацијата на Обе ди-
нетите нации и Светската 
здрав стве на организација. 

 
ДОСЕГАШНИ 

АКТИВНОСТИ

Организацијата на потро-
шувачите на Македонија е 
независна, невладина, не-
партиска организација, ос но-
вана 1996 година во Скопје, 
Република Македонија. По-
голем дел од активностите 
на ОПМ се финансирани од 
GTZ-VZBV, Проект за помош 
на ОПМ кој преку VZBV (Асо-
цијација на германските по-

ТАТЈАНА ТАСЕВСКА, ПРАВЕН СОВЕТНИК НА ОПМ

Најчестите жалби во поглед на правата на пациентите 
се однесуваат на недоволната информираност на гра-
ѓаните во поглед на набавката на лекови од позитивната 
листа. Имено, граѓаните се жалат дека аптекарите често 
пати ги враќаат, бидејќи на рецептот стои заштитното 
име на лекот, а не генеричкото име. Нејаснотии има и во 
поглед на набавката на лекови со доплата. 

ети кетирани по трошувачите 
можат да на прават правилен 
избор, кој се базира на за чу-
вување на сопствената без-
бедност и на безбедноста на 
животната средина. При ети-
кетирањето особено треба 
да се нагла сени и видливи 
ознаките на количеството 
ГМ состојки, трговското име, 
името и ад ресата на про из-
ведувачот на состојките, сос-

трошувачки организации), ја 
поддржува работата на цен-
тралата и Советодавните 
бироа.

Ние имаме Закон за заш-
тита на потрошувачите, но 
дали тој практично функцио-
нира и во практика? Всуш-
ност, дали потрошувачите 
доволно ги знаат своите 
права?

"Потрошувачите можат да 
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бидат подобро заштитени со 
новиот Закон доколку тој 
почне да се имплементира 
во практиката и доколку се 
зајакнат институциите кои ќе 
го применуваат (особено се 
мисли на инспекциските служ  -
би), но истовремено и на јак-
нењето на инфор ми раноста 
и едукацијата на по тро шу ва-
чите за нивните пра ва (што е 
задача на органи зациите на 
потрошувачи). Значи, сега - 
нагласува Тасев ска - сите ин-
волвирани фак тори во заш-
титата на потро шувачите тре-
ба да се вклучат во процесот 

на кои има печат од непо-
стоечки фирми, кои немаат 
седиште и контакт телефон. 
Иако согласно Законот за 
заштита на потрошувачите, 
договорите кои се склучени 
надвор од деловните про-
стории можат да се раскинат 
во рок од седум дена, поради 
неможноста да се пронајдат 
спомнатите фирми, гра ѓа ни-
те не можат да си ги вратат 
па рите.

Во овој период, во поглед 
на прехранбените произ во-
ди, најизразениот проблем 
се однесуваше на квалитетот 

таквите производи веднаш 
треба да се повлечат од про-
дажната мрежа". 

Од ОПМ укажуваат и дека 
во изминатиот период, во 
Советодавното биро е забе-
лежано дека трговците не се 
подготвени да направат за-
мена на купените производи. 
Голем број граѓани се по жа-
лиле дека најчесто при ку-
пувањето облека и обувки 
не успеале да извршат за ме-
на на производот, кој не бил 
употребуван, иако за него 
имале фискална сметка. Нај-
го лемиот проблем е во слу-
чаите кога потрошувачите, 
по барањето за замена на 
производот, не успеале да 
најдат соодветен број, па за-
тоа побарале да им се вратат 
парите. И натаму остануваат 
проблемите со непризна ва-
њето на гаранцијата и не-
мањето резервни делови. 
Најчесто жалбите сè уште се 

однесуваат на проблемите 
на гаранцијата на мобилните 
телефони, ЦД плеерите, теле-
визорите, клима уредите, гу-
мите за автомобили, акуму-
латорите и сл. Купените про-
изводи кои се во гаранција 
се поправаат и по неколку 
пати, а на потрошувачите не 
им се даваат производи на 
користење, иако за тоа по-
стои законска обврска. Со-
гласно Законот за заштита на 
потрошувачите, про изво ди-
те кои се во гарантен рок мо-
жат да се сервисираат нај-
многу три пати. По овој пред-
виден рок, на потрошувачот 
треба да му биде издаден 
нов производ. Во вакви слу-
чаи најчесто потрошувачите 
се шетаат од трговецот каде 

Во поглед на јавните претпријатија забележани се 
реакции на граѓани по основ на квалитетот на испорака 
на електричната енергија, што придонесува да се 
расипуваат домашните апарати и уреди. Во поглед на 
Македонски телекомуникации најчестите жалби се по 
основ на високи сметки поради евидентирани импулси 
по основ на 050, меѓународни разговори, Интернет 
конекција, евровизиско гласање и слично.Покрај тековните активности на советување и еду-

кација на потрошувачите, во минатиов период ОПМ 
работеше и на изготвување на измени и дополнувања 
на Предлог-законот за градба, кој е во собраниска про-
цедура. Комисијата за домување на ОПМ планира во 
иднина да работи и на измени на Законот за домување, 
во кој има многу нејаснотии и недоречености. Групата 
за едукација на ОПМ работи на изготвување нов При-
рачник, наменет за едукација на наставници кој би ја 
пренеле заштитата на потрошувачите на ниво на ос нов-
но образование.

на импле мен тација на За-
конот". 

НА ШТО СЕ ЖАЛАТ 
ПОТРОШУВАЧИТЕ

"Најкарактеристичните 
поплаки од граѓаните во овој 
период се однесуваат на сè 
почестата продажба на раз-
лични производи од врата 
до врата. Многу често во 
ваквите случаи станува збор 
за измама на граѓаните, на 
кои им се продаваат скапи, а 
неквалитетни производи. На 
граѓаните - потенцира Тасев-
ска - им се издаваат сметки 

на млекото и на млечните 
производи. По направените 
анализи, кај одредени про-
изводители е утврдено при-
суство на млеко во прав, кај 
оние категории млеко кои не 
смеат да го имаат согласно 
Правилникот за млечни про-
изводи. Ова особено се од-
несува на трајното млеко, 
кое во својот состав не смее 
да содржи ниту еден процент 
млеко во прав, додека кај 
пастеризираното млеко, до-
колку има употреба на млеко 
во прав тоа треба соодветно 
да се декларира. Во овој пе-
риод граѓаните се жалеле и 

на квалитетот на лебот од 
одредени производители, 
квалитетот на мајонезот, ке-
чапот, месото и месните пре-
работки и сл. Во некои ко-
лонијални продавници и су-
пер маркети потрошувачите 
нашле производи со поминат 
рок иако согласно Законот 
за заштита на потрошувачите 

што го купиле производот до 
увозникот. Обврската за за-
мена на производот е на про-
давачот каде што производот 
е купен. Забележани се и жал-
би по основ на неиздавање 
фискални сметки, кои се про-
следени до надлежните ин-
ституции. Поради големиот 
број жалби кои граѓаните ги 
упатуваат до советодавните 
бироа во поглед на јавните и 
на комуналните претпри ја ти-
ја, ОПМ смета дека е по треб-
но да се формираат Со вети 
за заштита на потро шу ва чи-
те. Во рамките на тие совети 
заеднички со ло кал ната само-
управа би се раз гледувале 
проблемите кои граѓаните ги 
имаат на ло кал но ниво. Об-
врската за фор мирање со ве-
ти за потро шувачи, опш ти-
ните ја имаа и согласно За-
конот за локална самоуправа 
и новиот Закон за заштита на 
потро шува чите. 
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