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Со Законот за заштита на потро
шувачите („Службен весник на РМ” 
38/2004) се уредуваат заштитата на 
правата на потрошувачите, услови
те и начинот на заштита на потрошу
вачите, условите за трговско работе
ње што се од значење за заштитата 
на правата на потрошувачите, пра
вата и обврските на здруженијата 
на потрошувачите и надлежностите 
на органите на државната управа 
во однос на заштитата на потрошу
вачите.

Примената на овој Закон, кој е 
втор посебен закон што ја регулира 
проблематиката на заштитата на по
трошувачите, не влијае на правата 
што ги имаат потрошувачите врз ос
нова на другите закони. Ако не е по
инаку определено со овој Закон, за 
договорните и за другите облигацио
ни односи во прометот на стоки и 
на услуги, ќе се применуваат одред
бите од Законот за облигациони од
носи. Истовремено, одредбите на 
меѓународните спогодби и догово
ри за заштита на потрошувачите, 
кои ги има ратификувано Републи
ка Македонија, ќе се применуваат 
непосредно во случаите кога им се 
дава поголема заштита на потрошу
вачите.

ПОВАЖНИ ОДРЕДБИ

Кој е потрошувач?
секое физичко или правно лице 

кое купува производи или кори
сти услуги за свои потреби.



�

Кој е продавач (трговец)?
секое правно или физичко ли

це кое со продавање на произво
дите или со давање на услугите ги 
задоволува потребите на потрошу
вачите.

Што е производ?
кој било предмет, без оглед на сте

пенот на неговата обработка, наме
нет за понуда на потрошувачите.

Што е услуга?
кое било дејство наменето за по

нуда на потрошувачите.

Што се продажни услови?
условите кои се однесуваат на 

начинот на плаќање на цената за 
продажба на производот или дава
њето на услугата во готово, на рати, 
со кредитна картичка, со попусти, 
со одложено плаќање или на друг 
начин.

Услови за продажба на 
производите и давање услуги

Трговецот мора да ги истакне про
дажните и посебните продажни усло
ви видливо на продажните места.

Продажната цена на производи
те и на услугите мора да биде истак
ната на видно место.

Продажната цена е вкупната це
на на секој производ или услуга.

Производите со недостаток или 
со грешка мора да се означат видли
во и физички да се одвојат од други
те производи.
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Производите се продаваат во со
одветна амбалажа која не смее да 
биде штетна за здравјето на луѓето.

Производите што се продаваат 
рефус се мерат во присуство на по
трошувачот.

Распродажба на производи
Производите за распродажба мo

ра да бидат јасно назначени и физич
ки одделени од другите производи.

Мора јасно да се наведе процен
тот на намалението и новата нама
лена цена покрај претходната цена 
на производот.

Фискална сметка
Трговецот, за продадениот произ

вод,односно за извршената услуга, 
мора да му издаде фискална сметка 
на потрошувачот.

ПРИДРУЖНИ ДОКУМЕНТИ 
НА ПРОИЗВОДОТ

Гаранција и декларација

Гаранција
Гаранцијата се издава за квалите

тот, односно за правилно функцио
нирање на производот и му овозмо
жува на потрошувачот да ги оствари 
своите права во гарантниот рок.

Гаранцијата содржи: фирма, од
носно назив и седиште на давателот 
на гаранцијата; податоци за произ
водот; изјава за гаранцијата и за ус
ловите на гаранцијата; траење на га
рантниот рок; рок во кој трговецот е 
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должен да ги отстрани дефектите на 
производот; назив на трговецот кој 
го продал производот; изјава за за
конските права на потрошувачот.

Гаранцијата мора да биде напи
шана на македонски јазик, со кири
лично писмо, што не исклучува исто
времено употреба и на други јазици 
и знаци, кои се лесно разбирливи за 
потрошувачите.

Производителот е должен да се 
придржува на обврските од гарант
ниот лист.

Трговецот е должен најмалку за 
5 години од денот на производство
то на производот да обезбеди ре
зервни делови.

Во согласност со потрошувачот, 
производот може да се сервисира 
најмногу 3 пати во рамките на га
рантниот рок. Доколку не се попра
ви производот (или во случај на по
треба од четврта интервенција), по
трошувачот има право да бара од 
трговецот да му го замени со ист та
ков нов и исправен производ или да 
му го врати платениот износ на по
трошувачот за купениот производ.

Трошоците за материјалот, ре
зервните делови, работата, прено
сот и за превозот на производот што 
настануваат при отстранувањето на 
дефектите, односно при замената 
на производот со нов, врз основа на 
гаранцијата, паѓаат на товар на да
вателот на гаранцијата.

Декларација
Декларацијата е задолжителна и 

му овозможува на потрошувачот да 
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се информира за својствата на про
изводот, неговото потекло, начини
от и рокот на употреба и др.

Декларацијата мора да содржи: 
име, состав, начин на одржување и 
начин на употреба на производот; 
дата на производство и рок на упо
треба; фирма и седиште на произво
дителот и на увозникот; предупреду
вање за можни опасности при упо
требата; изјава за постоење измене
ти својства на производите; изјава 
за усогласеност на производот со 
пропишаните услови.

РЕКЛАМИРАЊЕ 
ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Што е рекламирање?
Рекламирање на производи и ус
луги е секоја медиумска или дру

га форма на правење презентација, 
поврзана со трговска или деловна деј
ност, занаетчиство или професија. 

Што е заведувачко 
рекламирање?
Тоа е секое рекламирање кое на 

каков било начин ги доведува во заб
луда лицата на кои им е наменето и 
кое, заради својата измамничка при
рода, најверојатно, ќе влијае врз нив
ното економско однесување. Заведу
вачкото рекламирање на производи 
и на услуги не е дозволено. 

Дали е дозволено споредбено 
рекламирање?
Дозволено е, доколку не создава 

забуна на пазарот, не ги обезвредну
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ва конкурентите, не се одразува не
гативно врз угледот, заштитниот 
знак или врз името и не се однесува 
на производи или услуги кои се рек
ламираат како имитација или дупли
кат на постоечките.

Кој може да бара да се 
прекине или да се забрани 
недозволеното рекламирање?

Трговците, нивните асоцијации и 
здруженијата на потрошувачите кои 
имаат интерес, имаат право да бара
ат од надлежната инспекциска инсти
туција да наложи да се прекине заве
дувачкото, односно недозволеното 
споредбено рекламирање доколку 
поседуваат докази за точноста на 
фактичките тврдења во рекламата.

ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕ

Безбеден е секој производ кој во 
нормални или во разумно предвид
ливи услови на користење не прет
ставува никаков ризик или ризикот 
е минимален и е соодветен на кори
ста од употребата на производот.

Опасни производи се произво
ди со висок ризик, особено оние 
кои имаат форма, мирис, боја, 
изглед, пакување, етикета, волу
мен или големина што потрошу
вачите, особено децата, можат да 
ги заменат со прехранбени произ
води.
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Трговецот е должен да му прода
де на потрошувачот производ, од
носно услуга со квалитет или кванти
тет кој целосно одговара на утврде
ните технички барања и на пропи
шаните стандарди.

Штетата предизвикана од несигу
рен производ се надоместува соглас
но со правилата утврдени во Зако
нот за облигациони односи.

БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕТСКИТЕ 
ИГРАЧКИ

Детскте играчки што се пуштаат 
во промет мора да ги исполнуваат 
основните безбедносни и здравстве
ни услови пропишани со закон.

Детска играчка е производ или 
материјал произведен и наменет за 
играње на децата на возраст под 14 
години. Играчките што не се намене
ти за деца под 36месечна возраст, 
треба да содржат јасно назначено 
предупредување.

Со Правилникот за својствата на 
детските играчки што се пуштаат во 
промет, се пропишани механичките, 
физичките, хемиските, електричните 
и хигиенските својства на детските 
играчки при пуштањето во промет.

Играчките не смеат да содржат 
радиоактивни елементи или супстан
ции и не смеат да имаат својство на 
запаливост. Исто така, играчките не 
смеат да содржат експлозивни мате
рии.

Боите што се употребуваат за дет
ските играчки треба да бидат нанесе



�

ни сигурно на играчката, да бидат 
без мирис, да не се симнуваат со 
плунка, пот, раствор на сапун или 
со триење. Тие мора да ги исполнат 
сите барања за хигиена и за чистота 
и влакненцата не смеат да отпаѓаат 
при затресувањето на играчките. 

Електричните играчки треба да 
бидат дизајнирани и изведени така 
да не предизвикуваат изгореници 
при допир.

Согласно со Правилникот за својс
твата на детските играчки што се пу
штаат во промет, играчките и нивни
те пакувања треба да бидат означе
ни на начин кој целосно и ефектив
но ќе го привлече вниманието на де
цата или на возрасните лица под чиј
што надзор се децата и да содржат 
јасно читливи предупредувања за 
ризиците присутни при нивното ко
ристење, како и за начинот на избег
нување на таквите ризици.

ОДГОВОРНОСТ ЗА 
ПРОИЗВОДИТЕ

Дали потрошувачот може да 
бара некаков надомест доколку 
му е продаден производ со 

недостаток?
Да, тој може да бара:
 бесплатно отстранување на недо

статоците
 намалување на продажната цена 
 замена на производот со ист или 

сличен производ
 враќање на платениот износ
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Како потрошувачот може да го 
оствари ова право?
Потребно е потрошувачот да ја 

достави фискалната сметка или чит
ливо напишана сметкопотврда за из
вршеното купување на производот, 
заедно со купениот производ, а за 
производите кои содржат гаранци
ја, и гарантен лист.

Потрошувачот има право да го заме
ни производот кај продавачот кај ко
го го купил со производ што му одго
вара по својот квалитет, но не одго
вара во однос на формата, големи
ната, моделот, бојата, бројот и сл. 
Ова право потрошувачот може да го 
оствари во рок од 15 дена од денот 
на купувањето на производот.
 
За производите кои немаат гаран
тен рок, потрошувачот може да ба
ра отстранување на недостатоците 
во рок од шест месеци од купување
то на производот, освен ако не се 
утврдени поинакви рокови.

Трговецот, односно производите
лот, е должен да го прими произво
дот со недостаток и да ги задоволи 
барањата на потрошувачот.

За колку време трговецот мора 
да ги отстрани утврдените 
недостатоци?

Трговецот мора да ги отстрани недо
статоците во рок од 20 дена од рек
ламацијата. Доколку станува збор 
за производи со потрајна употреба, 
должен е во тој период да му обезбе
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ди на потрошувачот замена, која
што овој ќе може да ја користи. 
Во случај на производи со гарантен 
рок, гарантниот рок се продолжува 
за времето во кое производот не е 
користен.

За кои производи е забранета 
продажба?

Забранета е продажба на сите 
производи чијшто рок на употреба е 
изминат.

НЕЧЕСНИ ОДРЕДБИ ВО 
ПОТРОШУВАЧКИТЕ 

ДОГОВОРИ

Што се нечесни договорни 
одредби?
Тоа е секоја одредба од потро

шувачкиот договор за која не се 
договарало поединечно и, спротив
но на начелото на совесност и чес
ност, создава очигледен несразмер 
меѓу правата и обврските на дого
ворните странки на штета на потро
шувачот.

Одделна договорна одредба ќе се 
смета дека не е поединечно догова
рана ако таа одредба била одна
пред формулирана од страна на тр
говецот, а потрошувачот немал вли
јание на нејзината содржина, особе
но ако се работи за одредби што се 
однапред формулирани во стан
дардниот договор на трговецот.
За нечесни се сметаат одредбите во 
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потрошувачкиот договор и условите 
или комбинациите на одредбите и ус
ловите што имаат за цел, при склучу
вањето на договорот, да утврдат не
посредна и конечна обврска за потро
шувачот, а за трговецот се предвиде
ни услови чијашто реализација не за
виси од волјата на потрошувачот.

За нечесна се смета одредбата од 
договорот со која трговецот за себе 
го резервира правото еднострано 
да ги менува карактеристиките на 
производот што треба да се испора
ча или на услугата што треба да се 
изврши, времето на испораката, це
ната на производот и/или услугата, 
едностраното раскинување или ме
нување на договорот, поголемите 
права на трговецот, забраната за 
раскинување на договорот, ослобо
дувањето од одговорност за штета 
во случај на вина, ослободувањето 
од одговорност за правни и скриени 
материјални недостатоци и сл. 

Двосмислените или неразбирливи 
договори секогаш се толкуваат во 
полза на потрошувачот.

Кој договор се смета дека е 
склучен на далечина?

Договор на далечина е договор 
склучен меѓу трговецот и потрошу
вачот во рамките на организирана
та продажба на производи или на 
организираното вршење услуги од 
трговецот кој, во времето на склучу
вањето на договорот, исклучиво ко
ристи едно или повеќе средства за 
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далечинска комуникација: адресира
ни, неадресирани, печатени матери
јали, стандардни писма, печатена 
реклама со формулар за нарачка, 
каталог, телефон со човечка или без 
човечка интервенција, радио, видео
фон, видеотекст, телефакс, телеви
зија, електронска пошта и слично.
Не е дозволен договор на далечина 
за продажба на следниве произво
ди: лекови, медицински и ветери
нарни производи и експлозивни и 
заплаливи материи. 

Употребата на телефонот без човеч
ка интервенција (говорни автомати) 
и телефакси заради склучување до
говори е дозволено само со претход
на согласнот на потрошувачот, а 
другите средства за далечинска ко
муникација може да се користат до
колку не постои строго спротиставу
вање од потрошувачот.

При сите договори склучени со 
средства за далечинска комуникаци
ја, потрошувачот мора да има рок 
од најмалку осум работни дена за 
да го раскине договорот, без наведу
вање на причините и без да има пос
ледици за тоа. Единствен трошок 
што може да биде наплатен од по
трошувачот заради раскинувањето 
на договорот, се дирекните трошо
ци за враќањето на производот. 

Дали е забрането да се 
испраќаат производи без 
порачка од потрошувачот?
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Не е дозволена испорака на произ
води на потрошувачот или извршу
вање услуги кои потрошувачот прет
ходно не ги порачал, кога ваквата 
набавка содржи и барање за плаќа
ње. Одредбата во трговските општи 
услови за работење или за понуди 
испратени без претходна порачка 
од потрошувачот, според која мол
чењето на потрошувачот значи при
фаќање на понудата, е ништовна. 

Кои договори се склучени 
надвор од деловните простории 
на трговецот?

Тоа се договорите склучени во:
 домот на потрошувачот, во домот 

на некој друг потрошувач или на 
работното место на потрошувачот 
кога посетата на трговецот не се 
должи стриктно на поканата од по
трошувачот;

 за време на патување или екскур
зија организирана од страна на тр
говецот или во негово име, и

 во продажни салони, на саеми и 
на изложби, освен ако вкупната це
на на производот или услугата се 
наплатува на самото место или 
ако цената надминува 2.500 евра 
во денарска противвредност

Трговецот пред склучувањето на до
говорите надвор од неговите делов
ни простории, мора да се легитим
мира пред потрошувачот со иденти
фикациона картичка.
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За рокот на раскинување на догово
рот, кој не може да биде покус од се
дум дена, трговецот е должен писме
но да го извести потрошува;от. Во 
тоа известување трговецот е должен 
да ја наведе и адресата на која по
трошувачот може да го испрати из
вестувањето за раскинување на до
говорот.

ЈАВНИ УСЛУГИ КОИ ИМ СЕ 
ДАВААТ НА 

ПОТРОШУВАЧИТЕ

За јавни услуги се сметаат про
дажбата на електрична енергија, на 
топлинска енергија, јавните телеко
муникациски услуги, поштенските 
услуги, услугите за превоз на патни
ци во јавниот градски и приградски 
сообраќај, снабдувањето со вода за 
пиење, одводот на отпадните води 
и одржувањето на чистотата и сл. 

Надоместокот за јавните услуги 
на потрошувачите, кога е тоа мож
но, мора да се пресметува според 
потрошувачката во одреден времен
ски период со примена на тарифни
от систем во согласност со законот. 

Трговецот мора да му овозможи 
на потрошувачот запознавање одна
пред со сите услови на користењето 
на јавните услуги и тие услови јавно 
да ги објави во најмалку два дневни 
весника.

Органите кои одлучуваат за обвр
ските и правата на потрошувачите 
на јавните услуги можат да основаат 
советодавни тела во кои ќе бидат 
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вклучени претставници на здружени
јата на потрошувачите. 

Трговецот кој ги дава јавните ус
луги преку дистрибутивната мрежа 
мора да им овозможи на потрошув
чите приклучување и користење под 
недискриминаторски, однапред поз
нати договорени услови и да ги одр
жува стандардите и квалитетот на ус
лугите определени со закон или со 
друг пропис.

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА 
НА ПОТРОШУВАЧИТЕ И 
СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА 

ПОТРОШУВАЧИТЕ

Кој и кога ја донесува 
програмата за заштита на 
потрошувачите?

Програмата ја донесува Владата на 
Република Македонија по предлог 
од Министерството за економија за 
период од 2 години. Програмата за 
заштита на потрошувачите за перио
дот 20052006 година е донесена и 
тековно се реализира.

Кој го формира Советот за 
заштита на потрошувачите?

Владата на РМ, по предлог од 
Министерството за економија, фор
мира Совет за заштита на потрошу
вачите. Советот за заштита на потро
шувачите е веќе формиран и ги из
вршува своите надлежности. 
Советот се грижи за остварување на 
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правата на потрошувачите во однос 
на заштитата на здравјето, безбед
носта, економиските интереси како 
и за нивното редовно информира
ње во остварувањето на нивните 
права. Советот ја следи реализација
та на Програмата за заштита на по
тошувачите и ў предлага на Владата 
мерки за нејзино остварување.

Дали постои можност за 
формирање совет за заштита 
на потрошувачите на ниво на 

единиците на локалната 
самоуправа?
Постои обврска за формирање Со
вети за заштита на потрошувачите 
на ниво на општините, односно на 
Градот Скопје.

Кој ги формира здруженијата 
на потрошувачи?

Здруженијата на потрошувачите 
ги формираат потрошувачите зара
ди остварување и заштита на своите 
права.

Кои се нивните права и 
обврски?

Здруженијата на потрошувачи 
имаат право:
• да даваат мислења по предлозите 

на законите и на другите прописи
• да поднесуваат иницијативи за 

унапредување од областа на за
штитата на потрошувачите

• да ги разгледуваат жалбите на по
трошувачите
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• да соработуваат со надлежните 
инспекциски органи

• да им помагаат на потрошувачите 
при поднесувањето тужби 

• да ги информираат потрошувачи
те за нивните права и за појавите 
на пазарот

• да посредуваат во потрошувачки
те судски спорови настанати меѓу 
потрошувачот и трговецот.

Здруженијата на потрошувачите се 
грижат и за превентивната заштита 
на потрошувачите преку информи
рање, советување и едукација на по
трошувачите.

НАДЗОР НАД 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 

ЗАКОНОТ

Кој го врши надзорот?
Надзорот над спроведувањето на 

овој закон го врши Министерството 
за економија. 
Инспекциски надзор на спроведување
то на одредбите од овој закон вршат 
Државниот пазарен инспекторат, Др
жавниот санитарен и здравствен инс
пекторат, Државниот инспекторат за 
животна средина, а од 1.1.2005 годи
на и Дирекцијата за храна.

Каде може да се обратат 
потрошувачите за заштита на 
своите права?

Во случај кога нивните права се по
вредени, потрошувачите своите по



1�

плаки може да ги достават до ин
спекциските служби и до Организа
цијата на потрошувачите на Македо
нија.

Какви се казнените одредби?
Доколку инспекциските служби 

утврдат повреда на Законот, мо
жат, во зависност од повредата, да 
ги изречат следниве мерки:
 забрана за вршење дејност од 30 

до 90 дена
 одземање производи
 парична казна меѓу од 80.000 до 

300.000 денари за правното лице 
кое ја извршило повредата

 парична казна меѓу 30.000 и 
50.000 денари за физичкото лице 
кое ја извршило повредата



ORGANIZACIJA NA POTRO[UVA^ITE 
NA MAKEDONIJA-OPM

OPM e neprofitna, nevladina organizacija 
osnovana vo 1996 godina so sedi{te vo Skopje. 
^lenka e na Me|unarodnata organizacija za 
za{tita na potro{uva~ite Consumers Interna-
tional so sedi{te vo London i BEUC - Evropskata 
potro{uva~ka organizacija so sedi{te vo Brisel. 
Aktivnostite na OPM se zasnovaat na pravilata 
za za{tita na potro{uva~ite doneseni od strana 
na OON vo 1985 godina. Pokraj centralata vo 
Skopje, postoi mre`a na Sovetodavni biroa vo 
Skopje, Bitola, [tip, Tetovo i Ohrid.

Potro{uva~i

Dokolku ste o{teteni od odredeni proizvodi i 
uslugi obratete se vo:

Organizacija na potro{uva~ite na Makedonija 
- Centrala tel. 02/ 3 179 - 592

Sovetodavno biro - Skopje, tel 02/ 3 212 - 440
Sovetodavno biro - Bitola, tel 047/ 228 - 246
Sovetodavno biro - [tip, tel 032/ 385 - 592
Sovetodavno biro - Ohrid, tel 046/ 252 - 833
Sovetodavno biro - Tetovo, tel 044/ 800 - 309

Va{ite prava mo`ete da gi za{titite i ako se 
obratite do soodvetnite inspekciski organi:

Dr`aven pazaren inspektorat, 
tel 02/ 3 220 - 547
Direkcija za hrana, 
tel 02/ 3296 - 430

Dr`aven veterinaren inspektorat, 
tel 02/ 2622 - 790 

Izdavaweto na ovaa bro{ura e vo sorabotka 
so Ministerstvoto za ekonomija na Republika Make-

donija, Germanskoto dru{tvo za 
tehni~ka sorabotka (GTZ) i Proektot "Approximation 
of Trade Legislation - An EU-funded project managed by 

the European Agency for Reconstruction". 

2005 Izdava~: 
Organizacija na potro{uva~ite na Makedonija

Adresa: ul. Vodwanska b.b., p. fah 150, 1000 Skopje

Tekstot go podgotvi: D-r Valentin Pepequgoski
Sorabotnici: Tatjana ]ur~inska - Pepequgoska, 

Tatjana Tasevska, Mira Bla`evska, Krum Efremov

Lektor: Lidija Vangelova


