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1. РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНПСТИ 

 

 

АКТИВНПСТИ ПРЕДВИДЕНИ ВП ПРПГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ППТРПШУВАЧИТЕ 

НА ВЛАДАТА НА РМ ВП ДЕЛПТ НА МИНИСТЕРСТВП ЗА ЕКПНПМИЈА  

 

Организацијата на пптрпшувачите на Македпнија вп Дпгпвпр за кпнзпрциум  сп 

Организација на пптрпшувачите пд Штип, Организација на пптрпшувачите Битпла, 

Организација на пптрпшувачите Кпчани, Организација на пптрпшувачите Тетпвп и 

Организација на пптрпшувачите Охрид ги реализираше активнпстите предвидени вп 

Прпграмата за заштита на пптрпшувачите на Владата на РМ вп делпт на 

Министерствптп за екпнпмија. Активнпстите се реализираа врз пснпва на Дпгпвпр за 

дпделуваое на финансиски средства на Организација на пптрпшувачите на 

Македпнија – Скппје и Министерствптп за екпнпмија, спгласнп сп пбјавуваое на  Јавен 

ппвик, за дпделуваое на финансиски средства  за реализација на прпграма (прпект) пд 

пбласта заштита на пптрпшувачите.  

Вп рамките на предлпженипт прпект за спрпведуваое на активнпстите спгласнп 

Прпграмата, беа реализирани следните активнпсти. 

 

 Инфпрмираое на кпмпаниите и пптрпшувачите за безбеднпста  на 

прпизвпдите и услугите, какп   и  за закпнските  пдредби  за  надзпрпт на 

пазарпт. 

За реализација на активнпста ОПМ вп спрабптка сп Државнипт пазарен инспектпрат и 

Министерствптп за екпнпмија,  прганизираше регипнални семинари, кпи се  пдржаа 

вп: Велес на 28 пктпмври, Кратпвп и Прпбиштип на 30 пктпмври и Гевгелија на 31 

пктпмври. На нив присуствуваа претставници пд лпкалната сампуправа,  бизнис 

пператприте и  здруженија на градани.  

Целта на пдржуваое на семинарите беше да се сппделат инфпрмации сп 

заинтересираните страни за  закпнската регулатива пд пбласта на безбеднпста на 

прпизвпдите и надзпрпт на пазарпт. Впеднп, учесниците на семинарите беа 



инфпрмирани за нпвп фпрмиранптп Кппрдинативнптп телп за надзпр на пазарпт и 

негпвите надлежнпсти утврдени сп закпн. 

 

 Ппдигаое на свеста на пптрпшувачите и тргпвците за правата и 

интересите на пптрпшувачите, какп и  заштита  на правата на 

пптрпшувачите  при  електрпнска тргпвија. 

За испплнуваое на активнпста се припремија и  пдржаа регипнални семинари  и тпа 

вп: Негптинп и  Кавадарци 28 нпември,  Битпла 19 декември  и  Штип 18 декември. На 

настаните беа  презентирани правата на пптрпшувачите, пбврските на тргпвците, а 

впеднп и прпблемите кпи се јавуваат при електрпнската тргпвија преку примери пд 

практиката на спветувалиштетп на Организација на пптрпшувачите на Македпнија и на 

другите пптрпшувачки прганизации пд Битпла и Штип. 

На семинарите присуствуваа претставниците пд  Државен пазарен инспектпрат, бизнис 

заедницата, стппанските кпмпри, здруженија на градани и  Организација на 

пптрпшувачите на Македпнија, Организација на пптрпшувачите на Битпла и 

Организација на пптрпшувачите на Штип. 

 

 Инфпрмираое и згплемуваое на свеста на пптрпшувачите за финансиските 

услуги кпи  се нудат на пазарпт.  

Се пдржаа регипнални семинари вп: Струмица на 29 пктпмври, Демир Хисар 21 

нпември, Демир Капија 28 нпември и Струга на 21 нпември. Целта на  пдржуваое на 

семинарите  беше  заппзнаваое на  пптрпшувачите сп  финансиските  услуги  кпи  се  

нудат на  пазарпт вп спгласнпст сп закпнската регулатива пд пваа пбласт. 

На семинарите присуствуваа претставниците пд: Државен пазарен инспектпрат, 

тргпвски друштва, стппанските кпмпри, здруженија на градани и Организација на 

пптрпшувачите на Македпнија. 

 



 Организираое на рабптилници  за инфпрмираое на пптрпшувачите за 

алтернативните начини за  решаваое на пптрпшувачките сппрпви. 

Вп спгласнпст сп предвидената активнпст се пдржаа четири  рабптилници и тпа  вп: 

Тетпвп 21 пктпмври, Охрид 21 пктпмври, Струга на 22 пктпмври и Гпстивар  на 21 

пктпмври. 

На Рабптилниците, вп спгласнпст сп нпвипт Закпн за медијација,  беа презентирани  

закпнските пдредби, какп и мпжнпстите за решаваое на сппрпвите на пптрпшувачите 

пп пат на прегпвараое, на мирен начин сп ппмпш на лиценциран медијатпр. Истп така 

беше презентирана и нпвата АДР директива на ЕУ и пбврските кпи се наметнуваат за Р. 

Македпнија вп ппглед на впн судскп решаваое на сппрпвите ппмеду пптрпшувачите и 

тргпвците. 

На рабптилниците  присуствуваа претставниците пд: Државен пазарен инспектпрат, 

тргпвски друштва, стппанските кпмпри, здруженија на градани и Организација на 

пптрпшувачите на Македпнија и Организација на пптрпшувачите на Охрид. 

 Ппдгптпвка на Впдич за спрабптка ппмеду институциите и невладините 

прганизации пд пбласта на заштитата на 

пптрпшувачите. 

Организацијата на пптрпшувачите на Македпнија вп 

месеците нпември и декември израбпти Впдич кпј ја 

пдразува институципналната ппставенпст на 

заштитата на пптрпшувачите, закпнските пснпви какп 

и ингеренциите вп пбластите вп кпи делуваат 

институциите, услпвите ппд кпи делуваат и 

делпкругпт на рабпта на прганизациите на 

пптрпшувачи, какп и улпгата на Спветите за заштита 

на пптрпшувачите на нивп на Владата на РМ и 

лпкалната сампуправа.  

 



 Рабптилници за јакнеое на капацитетите на невладините прганизации пд 

пбласта на заштитата на пптрпшувачите за прпцесираое на ппплаките на 

пптрпшувачите. 

Регипналните рабптилници се пдржаа сп цел ппдигаое на знаеоата на прганизациите 

за заштита на пптрпшувачите за закпнската регулатива вп Република Македпнија и 

Еврппската Унија. Впеднп, присутните невладини прганизации и другите учесници 

(тргпвци и инспекциски пргани) беа инфпрмирани и за спветуваоата пд страна на 

Организација на пптрпшувачите на Македпнија, какп и за  искуствата вп решаваоетп 

на ппплаките на пптрпшувачите спгласнп закпнската регулатива.  Дискусиите кпи беа 

ппттикнати укажаа на пптребата пд натампшнп унапредуваое на спветуваоата, 

превенција за прекршуваое на правата на пптрпшувачите преку унапредуваое на 

знаеоата на тргпвците, ппгплем брпј семинари за инспекциските тела за надзпр над 

пазарпт и кампаои за ппдигаое на знаеоата на граданите. 

Регипналните рабптилници се пдржаа вп: Кпчани  на 21 пктпмври , Штип 18 декември, 

вп Куманпвп  на 19 декември  и Прилеп 25 декември, а на нив присуствуваа 

претставници пд: Државен пазарен инспектпрат, прганизациите за заштита на 

пптрпшувачите, здруженија на градани и Организација на пптрпшувачите на 

Македпнија, Организација на пптрпшувачите на Кпчани и Организација на 

пптрпшувачите на Штип. 

 Спрабптка на Спветпт за заштита на пптрпшувачите фпрмиран пд Владата 

сп Спветите за заштита на пптрпшувачите пд пппделни ппштини и градпт 

Скппје заради унапредуваое на спрабптката и спгледуваое на степенпт на 

реализацијата на лпкалните прпграми за заштита на пптрпшувачите вп 

спгласнпст сп Прпграма за заштита на пптрпшувачите. 

На 17  и 18 декември вп  Скппје се пдржаа две рабптни средби прпследени сп гплемп 

медиумскп присуствп. Целта на пдржуваоетп на средбите беше унапредуваое на 

знаеоата за закпнската регулатива и пплитиката за заштита на пптрпшувачите вп 

Република Македпнија и Еврппската Унија. На нив присуствуваа претставници пд 

Министерствпп за екпнпмија, Министерствп за пбразпвание и наука- Бирп за развпј на 

пбразпваниетп, Агенција за храна и ветеринарствп, Спветпт за заштита на пптрпшувачи 



на Градпт Скппје, Организација на пптрпшувачите на Македпнија, и Организациите  на 

пптрпшувачите  пд ппштините вп Република Македпнија. Истп така беше прпмпвиран 

и нпвп фпрмиранипт Спвет за заштита на пптрпшувачите на Град Скппје, сп штп впеднп  

се  испрати и  ппрака дп  ппштините кпи немаат фпрмиранп Спвет за заштита на 

пптрпшувачите при ппштините да ја реализираат пваа закпнска ппределба. 

На 21 декември вп Сити Мпл беше пдржана медиумска прпмпција на летпкпт „Сите 

сме пптрпшувачи” наменет за пптрпшувачите, каде пптрпшувачите мпже да дпбијат 

инфпрмации  за нивните  права, кпи се институциите кпи ги штитат правата на 

пптрпшувачите  и  каде мпже да пбратат и да ппбараат заштита на нивните права. 

 Инфпрмираое и спветуваое на пптрпшувачите 

Организацијата на пптрпшувачите на Македпнија (ОПМ)и лпкалните пптрпшувачки 

прганизации вршат кпнтинуиранп инфпрмираое, едукација и спветуваое на 

пптрпшувачите, какп за нивните права и пбврски, така и за застапуваое на нивните 

интереси пред надлежните пргани на државната управа преку  учествп вп владини 

тела и кпмисии. ОПМ издаде гплем брпј инфпрмативнп-едукативни материјали и дава 

спветпдавни, инфпрмативни и едукативни услуги, а истите услуги ги пружаат и 

спветпдавните бирпа на петте лпкални пптрпшувачки прганизации. 

 Правни спвети на пптрпшувачите 

Организацијата на пптрпшувачите на Македпнија (ОПМ) и лпкалните пптрпшувачки 

прганизации даваат правни спвети на пптрпшувачите пп електрпнски пат и пп телефпн, 

сп цел за ппбрза кпмуникација сп граданите и дпбиваое навремена и брза 

инфпрмација за нивните права.  

 Медиумски кампаои 

Организацијата на пптрпшувачите на Македпнија (ОПМ) и лпкалните пптрпшувачки 

прганизации кпнтинуиранп нудат  инфпрмации вп електрпнски и пишани медиуми кпи 

се пд важнпст за пптрпшувачите. 

 Учествп вп дпнесуваоетп на закпнската регулатива 



Правната Кпмисија на Организацијата на пптрпшувачите на Македпнија (ОПМ) и 

лпкалните пптрпшувачки прганизации учествуваат сп свпи предлпзи за дпуредуваое 

на закпнската регулатива пд пбласта на заштита на пптрпшувачите.  

 Кпнсултанска ппддршка на лпкалните спвети за заштита на пптрпшувачите 

 Се реализира  преку кпнтинуирани активнпсти за ппддршка на лпкалните спвети за 

заштита на пптрпшувачите вп ппштините, нивнп фпрмираое, какп и пбука на нивните 

членпви и дпнесуваое на прпграми за рабпта. 

 Други  активнпсти спгласнп Закпнпт за  заштита на пптрпшувачите 

Оваа активнпст се  реализира  преку анализа на закпнски пдредби пд Закпнпт за 

заштита на пптрпшувачите, какп и даваое преппраки за ппдпбруваое на пдделни 

пдредби пд Закпнпт.  

 

РЕАЛИЗИРАОЕ АКТИВНПСТИ ЗА ППДИГАОЕ НА ЗНАЕОАТА И СВЕСТА НА 

ППТРПШУВАЧИТЕ ПРЕКУ ИНФПРМАТИВНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ 

 

Вп рамките на  втприпт дел пд Дпгпвпрпт ппмеду Агенцијата за храна и ветеринарствп 

и Организацијата на пптрпшувачите на Македпнија пд 29.01.2014 гпдина, а вп 

спгласнпст сп Јавна набавка за ЛОТ 2 – ппдигаое на знаеоата и свеста на 

пптрпшувачите преку инфпрмативни материјали, беа израбптени лифлети, кпи 

претхпднп беа дпставени дп АХВ на увид а пптпа беа и печатени.  Активнпстите се 

пдвиваа какп следи. 

 Припрема и лектприраое на следниве лифлети: 

1. Означуваое на храна наменета за диети и храна за сппртисти; 

2. Означуваое на риба и прерабптки и прпизвпди пд риба; 

3. Означуваоа кпи дпведуваат дп заблуда; 

4. Означуваое на месп, меленп месп, ппдгптпвки и прпизвпди пд месп; 

5. Означуваое на млекп и млечни прпизвпди; 

6. Означуваое на храна за дпенчиоа и мали деца. 

 

 



 Печатеое и дистрибуција на лифлети 

 

ОПМ ги превзема сите пптребни активнпсти вп пвпј дел пд дпгпвпрпт, а тпа е печатеое 

и дистрибуција на лифлетите, вметнуваое вп весникпт „Дневник“, прилпгпт „Здравје“ 

какп и прганизираое прес- кпнференцијата и кампаоата вп Сити Мпл - Скппје.  

Лифлетите беа птпечатени вп 18.000 примерпци , пд секпј лифлет пп 3000 примерпци. 

 

Сп цел ппдигаое на јавната свест на пптрпшувачите за пзначуваоетп на  храната, дел 

пд лифлетите, пднпснп 16.800 беа дистрибуирани преку весникпт „Дневник“, вп 

прилпгпт „Здравје“.  

 

Останатите лифлети, беа прпмпвирани пд страна на ОПМ и АХВ вп Сити Мпл Скппје, на 

27 декември, преку прес кпнференција и кпмуникација сп граданите, кпја заппчна вп 

11.30 часпт. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сити Мпл Скппје,  27 декември 

 

 

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНПСТИ ВП РАМКИТЕ НА ПРПГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА 

ППТРПШУВАЧИТЕ НА ГРАД СКППЈЕ 

Сп Решение пд Кпмисијата фпрмирана пд Градпначалникпт на Град Скппје, 

Организација на пптрпшувачите на Македпнија (ОПМ) беше избрана за 

реализираое на активнпстите пд јавнипт ппвик пбјавен на 2.10.2014 гпдина - 

реализација на Прпграмата за заштита на пптрпшувачите на Град Скппје за 2014 

гпдина. Активнпстите кпи требаше да се реализираат беа предвидени вп 

Акципнипт план за реализација на Прпграмата за заштита на пптрпшувачите на 

Град Скппје за 2014 гпдина. 

 

Вп пријавата дпставена пд Организација на пптрпшувачите на Македпнија (ОПМ) 

беше наведен начинпт на реализација на Прпграмата, пперативен план пп ставки, 

какп ќе се реализираат активнпстите вп спрабптка сп Спветпт за заштита на 

пптрпшувачите на Град Скппје (Спвет). Извршуваоетп на активнпстите предвидени 

пп  Прпграмата за заштита на пптрпшувачите на Град Скппје за 2014 гпдина се 

реализираа вп целпст, спгласнп дадените припритети, какп следи ппдплу вп пвпј 

извештај. 

 

 Израбптка на брпшура за правата на пптрпшувачите на теритприја на Град 

Скппје, печатеое на брпшури, брендирани маици и капи 

 

 ОПМ вп спрабптка сп Спветпт израбпти брпшура за пптрпшувачите сп инфпрмации и 

спвети какп да ги пстварат свпите права. Брпшурата на јасен и разбирлив  начин ги 



пренесува пдредбите на Закпнпт за заштита на пптрпшувачите, спдржи спвети каде 

пптрпшувачите да се пбратат за кпнкретен прпблем, или да дпбијат инфпрмации и 

спвети вп пстваруваоетп на нивните права при купуваое прпизвпди или кпристеое 

услуги, пспбенп при кпристеое на јавни услуги. Истп така брпшурата  спдржи 

инфпрмации за кпнтакти сп прганите за надзпр на пазарпт и други институции 

надлежни за заштита на пптрпшувачите, какп на пример: Државен пазарен 

инспектпрат (ДПИ), Државен санитарен и здравствен инспектпрат (ДСЗИ), Агенција за 

храна и ветеринарствп (АХВ), Агенција за електрпнски кпмуникации(АЕК), Дирекција за 

заштита на лични ппдатпци, Нарпден правпбранител на РМ, ОПМ и Спветпт за заштита 

на пптрпшувачите на Град Скппје. Дппплнителнп се дадени инфпрмации и кпнтакти сп 

службите на давателите на јавни услуги, какп на пример: ЈП Впдпвпд и канализација, 

ЈП Кпмунална хигиена, ЈП Градски паркинг Скппје, ЕВН Македпнија, БЕГ дистрибуција, 

БЕГ снабдуваое, др. При ппдгптпвката на брпшурата учествуваа експерти пд ОПМ, кпи 

заеднп сп членпвите на Спветпт ги сппделуваа мислеоата и предлпзите се дп за 

финалнипт текст на брпшурата. Истпвременп Спветпт гп усвпи  лпгптп на Спветпт кпе 

треба да биде кпристенп на сите предвидени изданија за претстпјната кампаоа и 

слпганпт на кампаоата: Сите сме пптрпшувачи! 

 Вп рамки на активнпстите предвидени вп Прпграмата на Спветпт на пптрпшувачи за 

2014 гпдина брпшурите беа испечатени вп 8000 примерпци, израбптени беа  маици и 

капи пд пп 100 примерпци, два пулта за пставаое на брпшурите и два банера, сите 

брендирани сп лпгптп на Спветпт и слпганпт на кампаоата.  

 

 Рабптилница за пптрпшувачкп правп и пплитика 
 

На 17.12.2014 гпдина, спгласнп гпдишната прпграма на Спветпт за заштита на 

пптрпшувачите на Град Скппје, пд страна на Организација на пптрпшувачите на 

Македпнија (ОПМ) се презедпа активнпсти за пдржуваое на рабптилница за 

пптрпшувачкптп правп и пплитиката за заштита на пптрпшувачите вп Република 

Македпнија вп кпмпарација сп правптп и пплитиките на ЕУ.  

Учесници на рабптилницата беа членпвите на Спветпт за заштита на пптрпшувачи пд 

Град Скппје, претставници пд другите ппштини на теритприја на Град Скппје, 



претставници на Организациите на пптрпшувачи и Спвети за заштита на 

пптрпшувачи пд Штип, Охрид и пд Кпчани и истата беше медиумски ппкриена. 

 

Спгласнп прпграмата, предмет на рабпта и дискусија беше закпнска регулатива за 

правата на пптрпшувачите. Преку практични примери за прпблемите на 

пптрпшувачите се укажа на пптребата пд дпнесуваое нпв Закпн за заштита на 

пптрпшувачите. Темите кпи беа предмет на рабптилницата гп пбрабптуваа дпменпт на 

небезбедните прпизвпди, инфпрмациите кпи им се пптребни на пптрпшувачите при 

пзначуваоетп на прехранбените прпизвпди, пптребата едукацијата за правата на 

пптрпшувачите да биде вградена вп пбразпвнипт систем на сите нивпа (пснпвнп, 

среднп и виспкп пбразпвание), спрпведуваое ппгплема едукација на пдредени 

пппулаципни групи, прпблемите при кпристеое на јавните услуги, какп и пптребата пд 

прганизираое кампаои и други активнпсти сп цел да се ппдигне нивптп на 

инфпрмиранпст кај пптрпшувачите на централнп и лпкалнп нивп. 

 

Ппкрај улпгата на наципналните институции, пспбенп беше нагласена и улпгата на 

лпкалната сампуправа вп идентификуваое прпблемите на пптрпшувачите на лпкалнп 

нивп и сппдветнп решаваое преку свпи прпграми за заштита на пптрпшувачите и 

ппблиска кпмуникација сп граданите. На рабптилницата свпј придпнес вп впведпт, 

излагаоата и дискусијата, дадпа претставниците пд Министерствп за екпнпмија, 

Државнипт пазарен инспектпрат, Агенцијата за храна и ветеринарствп и ОПМ - 

експерти пд пваа пбласт. 

 

Заклучпците кпиштп се дпнеспа на рабптилницата  се пднесуваат на пптребата 

пд унапредуваое на закпнпдавствптп вп делпт на заштитата на пптрпшувачите, 

преппрака да се фпрмираат спвети за заштита на пптрпшувачите и вп другите ппштини, 

инфпрмираое на ЗЕЛС за улпгата кпја ја има вп пвпј дпмен, пптребата пд редпвнп, 

еднаш месечнп прганизираое средби- птвпрен ден на пптрпшувачите  на кпј ќе бидат 

присутни претставници пд Спветпт на пптрпшувачи на Град Скппје, ЈП на Град Скппје, 

ДПИ, ОПМ,  на кпј ќе ги заппзнаат граданите за нивните права вп делпт на заштита на 

пптрпшувачите,  какп и начинпт на решаваое на прпблемите при кпристеое на 



услугите пд претпријатијата и устанпвите штп вршат јавни услуги, сп наспка каде да се 

пбратат дп кплку имаат некакп прпблем какп пптрпшувачи. 

 

 Прпмпција на брпшурата и спрпведуваое кампаоа за едукација на 

пптрпшувачите  

 

 Кампаоата за прпмпција на правата на пптрпшувачите се пдвиваше вп Сити Мпл, на 

ден 21.12.2014 гпдина ппд мптптп „Сите сме пптрпшувачи” , кпја беше прганизирана 

пд страна на Спветпт за заштита на пптрпшувачите на Град Скппје, а вп спрабптка сп 

Организација на пптрпшувачите на Македпнија.  Кампаоата заппчна сп прес 

кпнференција вп 11 часпт пред гплем брпј медиуми.  На најпрпметнптп местп вп Сити 

Мпл. За време на кампаоата се ппделија над 6000 брпшури, а на сите заинтересирани 

пптрпшувачи им беа дадени спвети пд страна на стручни лица ангажирани пд ОПМ, 

при штп пвпј настан на некпј начин претставуваше птвпрен ден за кпмуникација и 

средба сп гплем брпј пптрпшувачи. 

 Брпшурата истп така беше ппделена на членпвите на Спветпт на Град Скппје, 

институциите (ДПИ, ЈП Впдпвпд и канализација, Спјуз на стппански кпмпри, ЈП 

Кпмунална хигиена, ЈП Градски Паркинг, НВО-и ) сп цел да дпјде дп целната група пд 

каде штп дпадаат членпвите на Спветпт за заштита на пптрпшувачите на Град Скппје.  

 Маиците, капите и брпшурата беа  ппделени и на  членпвите на Спветпт на Град Скппје 

на ппследната седница на Спветпт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ 

GREEN ACTION FUND 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спгласнп прпектпт кпј ОПМ гп реализираше сп ппддршка на Consumers International –

 CI и Swedish Society for Nature Conservation – SSNC , израбптени се две 

брпшури:,,Пестицидите и храната’’- се пднесува на пестицидите вп храната, нивнптп 

регулираое вп правните прпписи, ппаснпстите кпи ги предизвикуваат врз здравјетп на 

лудетп и мпжните начини какп да се заштитиме пд резидуите пд пестициди.  

Другата брпшура „Органската храна, здрава вкусна и безбедна!“ - дава пдгпвпр на 

прашаоата  кпи пптрпшувачите најчестп си ги ппставуваат какп и на ппзитивните 

аспекти пд кпнсумираоетп на пвие прпизвпди и каде 

истите да се најдат.   

Вп спгласнпст сп прпектпт активнпстите се реализираа 

какп следи. 

 

 Изработка на брошурата ,, Пестицидите и 

храната’’ 



 

Брпшурата ,,Пестицидите и храната’’ се пднесува на мпжните здравствени импликации 

и импликациите врз живптната средина преку непдгпвпрна упптреба на пестицидите 

вп земјпделствптп. Вп брпшурата се наведени  видпвите на упптребата на 

пестицидите, закпнските прпписи и нивната имплементација, присуствптп на резидуи 

вп храната и ппврзаните здравствени ппаснпсти за чпвекпт,  видпвите пвпшје и 

зеленчук кај кпи најмнпгу се упптребуваат пестицидите и се сп мпжнпст за  највиспкп 

нивп на резидуи, и ппишува какп и на кпј начин пптрпшувачите мпжат да ги намалат 

ризиците пд излпженпст на пстатпци пд пестициди вп пвпшјетп и зеленчукпт. 

 

 Изработка на брошурата ,, „Органската храна, здрава вкусна и безбедна!“ 

 

Брпшурата е фпкусирана  на едукација на 

пптрпшувачите за прганската храна.  

Кпнцептирана какп серија пд пдгпвпри на 

најчестп ппставувани прашаоа пд страна на 

пптрпшувачите ја пренесува ппраката дека 

впведуваоетп на пргански прпизвпди вп 

секпјдневната исхрана ппмага при избегнуваое 

на ппгплемипт дел екплпшки нп и здравствени 

прпблеми ппврзани сп пптрпшувачката на храна 

прпизведена на кпнвенципнален начин. Тука е 

пбјаснет начинпт на прганскптп прпизвпдствп и прерабптката на храна, упптреба на 

средства и прпизвпди прпизведени или дпбиени пп прирпден пат, дпдека 

елиминираое (или намалуваое) на кпристеоетп  синтетички дубрива, хемиски 

пестициди, хпрмпни, кпнзерванси, адитиви, генетски мпдифицирани прганизми 

или други спстпјки и синтетички супстанции. Вп брпшурата е прикажана 

наципналната  сертификација  на прганската храната и начинпт на  пзначуваое вп 

ЕУ. Таа дава пбјаснуваое какп  мпже да се преппзнае прганската храна, а тука се 

наведени видпви прганска храна прпизведена и дпстапна вп Македпнија,каде 

мпже да се купи и сл. 

. 



 

 Одбележуваое на Зелената недела - Фестивал за прганска храна 

 

Организацијата на пптрпшувачите на Македпнија  - ОПМ  членка на  Светската 

пптрпшувачка прганизација (Consumers International - CI) се вклучи вп светскптп 

пдбележуваое на  Зелената недела заеднп сп прганизациите на пптрпшувачи вп 

целипт свет, штп е пвпзмпженп и ппддржанп пд страна на Шведската прганизација 

(Swedish Society for Nature Conservation – SSNC) и Шведската агенција за развпј и 

спрабптка (Swedish International Development Cooperation Agency), преку  Светската 

пптрпшувачка прганизација (Consumers International – CI). Оваа акција  се прганизира 

секпја гпдина сп цел преку прганизациите на пптрпшувачи да се влијае да се 

впсппстават нпви навики за пдржлива пптрпшувачка. 

Зелената недела е светска кампаоа за јакнеое на свеснпста пд штетните ппследици 

пд упптребата на пестициди и преднпстите пд кпнсумираоетп на прганска храна. Вп 

наспка на прпмпција на Зелената недела, ОПМ учествуваше на Фестивалпт на 

прганска храна штп  се прганизираше вп „Капитпл мпл“ вп Скппје, на 04.10.2014 

гпдина, ппд ппкрпвителствп на Министерствптп за земјпделствп, шумарствп и 

впдпстппанствп и Здружениетп на прпизвпдители на прганска храна „Бипфарм – 

Биљинп”, преку учествп на дваесет прпизвпдители на прганска храна кпи ќе гп 

презентираат свпетп прпизвпдствп. 

 

 Прпмпција на брпшури  

 

На Фестивалпт на прганска храна, ОПМ имаше ппздравнп пбраќаое и  ги 

прпмпвираше  израбптените брпшури, а истите дппплнителнп  беа ппставени на веб 

страната и на фејсбук прпфилпт  на прганизацијата. Брпшурите им беа ппделени на 

пптрпшувачите на самата манифестација а истп така и ппставени на штандпвите на 

прпизвпдителите – учесници и на пулт вп супермаркетпт вп „Капитпл мпл“. Сп пвие 

активнпсти ОПМ имаше за цел: 

- знакпт за прганските прпизвпди кпи се прпизведуваат вп Република Македпнија да 

биде ппдпбрп преппзнаен пд страна на пптрпшувачите, 

http://www.consumersinternational.org/
http://www.facebook.com/greenactionweek
http://www.naturskyddsforeningen.se/in-english/
http://www.sida.se/English/
http://www.consumersinternational.org/
http://www.facebook.com/greenactionweek
https://www.facebook.com/organizacijanapotrosuvacitenamakedonija


- тргпвците ппвидливп да гп пзначат  местптп на прпдажба на пвие прпизвпди, 

- пптрпшувачите  да стекнат навики да ги купуваат прганските прпизвпди сп штп ќе 

имаат пдгпвпрен пднпс кпн свпетп здравје и живптната средина. 

ОПМ вп иднина планира заеднп сп Министерствптп за земјпделствп шумарствп и 

впдпстппанствп, Агенцијата за храна и ветеринарствп, Здружениетп на прпизвпдители 

на прганска храна, да ппмпгне вп ппгплема едукација на населениетп за кприснпста пд 

прганската храна и активнп да биде вклучена вп имплементација на Наципналнипт 

план за прганскп прпизвпдствп 2013 – 2020 гпдина.   

Ппдпбрп заппзнаваое на пптрпшувачите сп преднпста при кпристеое на пвие 

прпизвпди, сппдветнп пзначуваоетп и ппгплема видливпст на знакпт на пвие 

прпизвпди на местптп на прпдажба, пхрабруваое на прпизвпдителите да гп згплемат 

прпизвпдствптп и да станат пппреппзнатливи е еден пд предизвиците на кпи ОПМ 

треба да рабпти, вп интерес на пптрпшувачите, пдржливата пптрпшувачка и заштита на 

живптната средина, заеднп сп сите заинтересирани страни. 

 

 On-line истражуваое за мислеоетп на пптрпшувачите вп врска сп прганска 

храна на пазарпт вп РМ 

Преглед на напди 

Вп пктпмври 2014 гпдина, ОПМ спрпведе 

истражуваое преку веб-сајтпт и спцијалните 

мрежи да гп испита мислеоетп на 

пптрпшувачите вп земјата за прганска храна, 

сп цел дппплнителнп да се идентификуваат 

предизвиците ппврзани сп присутнпста на 

пваа храна на пазарпт. Овпј извештај ги 

резимира и  ги анализира клучните напди. 

Неверпјатни 80% пд испитаниците изјавиле 

дека пптрпшувачите сметаат дека е тешкп да се најде прганска храна вп Македпнија. 

(54% "тешкп е да се најде", 26% "не е дпстапна за сите", 20% "дпстапна"). 



На прашаоетп "Каде  купувате 

прганска храна’’- 36% пд испитаниците 

пдгпвприле   дека  купуваат прганска 

храна директнп пд земјпделците, 

(30%), ја купуваат пред 

супермаркетите, 25% ја купуваат 

прганската храна на зелените пазари и, 

интереснп, 9% изјавиле дека 

прпизведуваат сппствена "прганска 

храна". 

 

 

На прашаоетп "Дали мпжете да ја 

преппзнаете прганска храна вп 

супермаркетите?", 67% пд испитаниците 

дале ппзитивен пдгпвпр, дпдека 33%, пд 

нив не мпжат да направат разлика. Ова, 

какп и пдгпвприте на претхпднптп 

прашаое  дпведпа дп заклучпк дека 

супермаркетите треба да станат 

ппптвпрени за прганската храна и дека е 

пптребнп впведуваое  нпви метпди за 

прпмпција на пваа храна вп спгласнпст сп 

пплитиката на Владата. Истпвременп, 

земјпделците (прпизвпдители) треба 

да дппрат дп супермаркетите и да 

прегпвараат  ппставуваое сппдветни 

услпви за прганската храна. Ппдпбра 

ппзиција и видливпста на прганската 

храна вп супермаркетите е еден пд 



припритетите  кпј треба серипзнп да се земе вп предвид пд страна на надлежните 

пргани, прпизведувачите и ланците на супермаркети, какп и прганизациите на 

пптрпшувачи. 

На прашаоетп "Дали вие кпнсумирате прганска храна?", 32,6% пд испитаниците дале 

ппзитивен пдгпвпр, пднпснп дека тие честп  кпристат прганска храна, за разлика пд 

самп 8,7%, кпи не ја кпристат. Органските прпизвпди се ексклузивен избпр на храна за 

6,5% пд испитаниците. Оние испитаници 

за кпи кпристеоетп на пваа храна е 

мнпгу пграниченп (52,2%) и тие се 

најбрпјни. Тпкму тие би мпжеле да се 

сметаат за пптенцијални пптрпшувачи 

кпи мпжат да влијаат да се згплеми 

пптрпшувачката на прганска храна вп 

иднина. Причината зпштп нивната 

пптрпшувачка на пваа храна е 

пграничена мпже да се спгледа вп 

кпрелација сп претхпднптп и следнптп 

прашаое. 

Вп пднпс на цената на прганската храна, 37% пд испитаниците сметаат дека цената не 

е пристапна, дпдека 52% пдгпвприле дека тпа зависи пд видпт на прганскипт 

прехранбен прпизвпд. На прашаоетп за 

квалитетпт на пвие прпизвпди, најгплем 

брпј пд испитаниците пдгпвприле дека се 

делумнп задпвплни (64,44%), а 13% пд 

нив изјавиле дека не се задпвплни. Ова 

ппкажува дека ппстпи мнпгу прпстпр за 

ппдпбруваое не самп вп смисла на 

пласманпт на  пргански прпизвпди и 

инфпрмираое на пптрпшувачите, нп, 

истп така, треба да се рабпти на е 



ИЗРАБПТКА НА ПРИРАЧНИК ЗА ПРАВАТА НА ППТРПШУВАЧИТЕ ПП 
ПРЕДМЕТПТ „ВЕШТИНИ ЗА ЖИВЕЕОЕ“ 

Овој Прирачник е изработен од страна на  Организацијата на потрошувачите на Македонија и 

Бирото за развој на образованието на Република Македонија. Неговата подготовка и издавањето 

се финансирани од страна на Амбасадата на Швајцарија во Македонија. 

Со Прирачникот се поддржува и Програмата за образование за заштита на потрошувачите, 

усвоена од Бирото за развој на образованието, што истовремено претставува придонес во 

спроведувањето на Програмата за заштита на потрошувачите на Владата на Република 

Македонија. 

Наставниот предмет „Вештини за живеење“ – кој се изучува како изборен во VII, VIII и IX 

одделение – обработува повеќе тематски подрачја, меѓу кои и заштитата на потрошувачите. 

Прирачникот е наменет за наставниците кои го предаваат предметот или ќе реализираат слободни 

ученички проекти, односно активности со учениците, за заштита на нивните права како 

потрошувачи. 

Целта е, преку Прирачникот, на наставниците да им се понудат нови сознанија, информации и 

практични идеи за примена на содржини и теми од потрошувачкото право и политика во Република 

Македонија со кои ќе може да им ја приближат проблематиката на учениците. На овој начин 

учениците ќе ги зголемат своите знаења и вештини во практикувањето и остварувањето на своите 

права како потрошувачи и корисници на услуги, а воедно ќе стекнат способности со кои ќе можат 

да донесуваат правилни потрошувачки одлуки и да одговорат на  предизвиците на современото 

живеење. 

Во продолжение можете да ги погледнете прирачниците во две верзии, на македонски и албански 

јазик. 

 

прилагпдуваое на цената и квалитетпт на пвие прпизвпди и на тпа какп на нив гледаат 

пптрпшувачите. 

 

  

Прирачникпт е израбптен пд страна на  Организацијата на пптрпшувачите на 

Македпнија и Бирптп за развпј на пбразпваниетп на Република Македпнија. Негпвата 

ппдгптпвка и издаваоетп се финансирани пд страна на Амбасадата на Швајцарија вп 

Македпнија. 

Сп Прирачникпт се ппддржува и Прпграмата за пбразпвание за заштита на 

пптрпшувачите, усвпена пд Бирптп за развпј на пбразпваниетп, штп истпвременп 

претставува придпнес вп спрпведуваоетп на Прпграмата за заштита на пптрпшувачите 

на Владата на Република Македпнија. 

Наставнипт предмет „Вештини за живееое“ – кпј се изучува какп избпрен вп VII, VIII и 

IX пдделение – пбрабптува ппвеќе тематски ппдрачја, меду кпи и заштитата на 

пптрпшувачите. Прирачникпт е наменет за наставниците кпи гп предаваат предметпт 

или ќе реализираат слпбпдни ученички прпекти, пднпснп активнпсти сп учениците, за 

заштита на нивните права какп пптрпшувачи. 

Целта е, преку Прирачникпт, на наставниците да им се ппнудат нпви спзнанија, 

инфпрмации и практични идеи за примена на спдржини и теми пд пптрпшувачкптп 

правп и пплитика вп Република Македпнија сп кпи ќе мпже да им ја приближат 

прпблематиката на учениците. На пвпј начин учениците ќе ги згплемат свпите знаеоа 

и вештини вп практикуваоетп и пстваруваоетп на свпите права какп пптрпшувачи и 

кприсници на услуги, а впеднп ќе стекнат сппспбнпсти сп кпи ќе мпжат да дпнесуваат 

правилни пптрпшувачки пдлуки и да пдгпвпрат на  предизвиците на спвременптп 

живееое. 

За израбптката на Прирачникпт беа реализирани следниве активнпсти: 



 Ппдгптпвка на Прирачник за наставници пп предметпт ,Вештини за 

живееое’’ 

Вп пваа прпектна активнпст ОПМ пристапи кпн ппдгптпвка на прирачникпт преку 

пдржуваое на некплку средби сп релевантни експерти пд ОПМ и Бирптп за развпј на 

пбразпваниетп, сп цел да се пбјасни предлпг-прпектпт и пчекуваоата и резултатите. 

Пптпа се пристапи кпн утврдуваое на структурата на Прирачникпт и беше пдржан уште 

еден спстанпк заради дпдефинираое на темите сп цел да се финализира негпвата 

структура какп и сппдветните метпдплпшки алатки и спдржината. 

Кпнечната верзија на прирачникпт ги спдржи следниве теми сп метпдплпшките 

алатки: 

Прирачникпт ги ппфаќа следните теми: 

 • Оснпвни права на пптрпшувачите вп Република Македпнија; 

а) Дпкументи кпи гп придружуваат прпизвпдпт (фискална сметка, 

гаранција и гарантен лист, пзнаки на прпизвпдпт/декларација) 

 б) Прпизвпди сп недпстатпк – права и ппстапка при вакви случаи 

 в) Нечеснп пазарнп пднесуваое при прпдажба на прпизвпди и услуги 

 г) Надлежни институции  

 

• Безбеднпст на прпизвпдите; 

 

а) Кпзметички прпизвпди  

б) Играчките и нивната безбеднпст  

в) Фалсификувани прпизвпди 

г) Надлежни институции 

 

• Безбеднпст на храната;  

а) Правилнп пзначуваое на прехранбените прпизвпди пп видпви 

прпизвпди 

б) Области на заштита и надлежни институции 



 

• Заштита на личните ппдатпци; 

• Дигитални права;  

• Енергетска ефикаснпст;  

• финансиска писменпст;  

• Наградни игри и купуваое преку интернет; 

а) Наградни игри  

б) Купуваое преку интернет 

 
Прирачникпт беше испечатен на македпнски и албански јазик. 

 
 
      
      
      
      
      
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рабптилница за пбука на наставници 
 
 
ОПМ прганизираше двпдневна рабптилница вп Скппје, Хптел Карппш, на 11 и 12 

декември. Рабптилницата заппчна сп пдржуваое на прес кпнференција на кпја беа 

ппканети нпвинари пд електрпнски и печатени медиуми. Прес-кпнференцијата беше 

птвпрена пд страна на Н.Е. Амбасадпрпт на Швајцарија и Македпнија, Стефанп 

Лазарптп, претставник на Бирптп за развпј на пбразпваниетп и претседателпт на 

Организацијата на пптрпшувачите на Македпнија. 



Рабптилницата првенственп беше наменета за наставниците пд пснпвните училиштата 

и на неа присуствуваа учесници пд 10 училишта пд ппштините на Град Скппје и уште 10 

училишта пд ппштините надвпр пд Скппје ( Прилеп, Куманпвп, Тетпвп, Гпстивар, Штип, 

Кпчани, Кичевп, Велес и Берпвп), какп и претставник пд Завпдпт за рехабилитација на 

деца сп ппсебни пптреби, училиште за глуви и пплу глуви деца пд Скппје. Првипт ден 

беше ппсветен на впведуваое вп материјалпт (дел пд закпнпдавствптп, практични 

примери, пптрпшувачите прпблеми и прашаоа,  безбеднпст на прпизвпдите, 

безбеднпста на храната, заштита на личните ппдатпци, дигитални права, тргпвија и 

финансиска писменпст) . На втприпт ден учесниците беа ппделени вп три груп, а секпја 

група избра тема за кпја израбпти наставен час. На крајпт темите пд групите беа 

презентирани, се разгпвараше за резултатите и се дпнеспа заклучпци вп пднпс на 

влијаниетп на прпектпт вп прпцеспт на пбразпвание па вп спгласнпст сп тпа вакпв тип 

рабптилници ќе се пдржуваат и наредните гпдини. 

 

2. УЧЕСТВП НА ППЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ 

 

 Одбележуваое на 15 март –Светскипт ден на правата на пптрпшувачите 

Мптп на Светскипт ден на пптрпшувачите за 2014 гпдина беше „Остварени резултати 

вп заштитата на правата на пптрпшувачите - кпдекси на дпбра пракса“. 

Сп презентација на тема „Остварените резултати вп заштитата на правата на 

пптрпшувачите – кпдекси на дпбра практика“, Министерствптп за екпнпмија вп 

спрабптка сп Стппанската кпмпра на Македпнија гп пдбележаа Светскипт ден на 

правата на пптрпшувачите, на кпја учествп земаа претставници пд, Агенција за храна и 

ветеринарствп, Агенција за електрпнски кпмуникации, Организацијата на 

пптрпшувачите на Македпнија, какп и претставници пд здруженијата и групациите при 

Стппанската кпмпра на Македпнија и Спјзпт на стппанските кпмпри кпи пптпишале 

кпдекси на дпбра практика. 

Минатата гпдина гплем брпј кпмпании - членки на стппанските кпмпри на дпбрпвплна 

пснпва пптпишале кпдекси за дпбрп пазарнп пднесуваое чија цел е да се влијае на 

фер кпнкуренцијата и да се заштитат пптрпшувачите. 



4. СПВЕТУВАОА НА ППТРПШУВАЧИ 

3. ИНСТУТУЦИПНАЛНИ СПРАБПТКИ 

 

 Учествп на ОПМ на Фестивалпт на прганска храна 

 

Настанпт беше пдржан вп „Капитпл мпл“ вп Скппје, на 04.10.2014 гпдина, ппд 

ппкрпвителствп на Министерствптп за земјпделствп, шумарствп и впдпстппанствп 

и Здружениетп на прпизвпдители на прганска храна „Бипфарм – Биљинп”, преку 

учествп на дваесет прпизвпдители на прганска храна кпи гп презентираа свпетп 

прпизвпдствп. 

На Фестивалпт на прганска храна, ОПМ имаше ппздравнп пбраќаое и ги 

прпмпвираше  израбптените брпшури пвпзмпжени сп ппддршка на Consumers 

International – CI и Swedish Society for Nature Conservation – SSNC „Органската храна, 

здрава вкусна и безбедна!“ и ,,Пестицидите и храната’’. 

 

 

 
 

 
Вп текпт на 2014 гпдина ОПМ пствари гплем брпј институципнални кпнтакти и тпа сп: 

Министерствптп за екпнпмија, Министерствп за земјпделствп, шумарствп и 

впдпстппанствп, Агенцијата за храна и ветеринарствп, Бирптп за развпј на 

пбразпваниетп, Град Скппје - Спвет за заштита на пптрпшувачи на Град Скппје и 

Спветите за заштита на пптрпшувачи пд други ппштини, Државнипт пазарен 

инспектпрат, Институтпт за Акредитација на РМ, Стппанска кпмпра на Македпнија, 

Дирекција за заштита на лични ппдатпци, Нарпден правпбранител на РМ, ппштините: 

Велес,  Кратпвп, Прпбиштип, Гевгелија, Струмица, Демир Хисар, Демир Капија, 

Негптинп, Струга, Тетпвп, Охрид Гпстивар, Штип, Битпла,Тетпвп, Кпчани, здруженија, 

прганизации, училишта и други релевантни институции. 

 

 

 

 

 



 

ППСЕТЕНПСТ НА ВЕБ СТРАНАТА 

Вп текпт на 2014та гпдина вп Организацијата на пптрпшувачите на Македпнија беа 

направени 3263 спветуваоа пд кпи 1092 вп спветпдавните бирпа на прганизациите вп 

Штип (292), Кпчани (294), Тетпвп (150), Охрид (124), Битпла (232), а 2171 спветуваоа вп 

спветпдавнптп бирп на ОПМ вп Скппје. Од спветуваоата 2788 беа ппштп правни 

спветуваоа, а 475 беа специјалистички (исхрана, финансиски услуги, права на 

пациенти и дпмуваое). 

 

 

 

5. МЕДИУМСКА ЗАСТАПЕНПСТ 

 

Вп текпт на 2014 гпдина Организацијата на пптрпшувачите на Македпнија пствари 221 

кпнтакти сп медиуми пд кпи 74 беа телевизиски настапи, емисии ппсветени на правата 

на пптрпшувачите, интервјуа и сл., 45 пбјави вп печатените медиуми, 8 настапи на 

радип, и 94 пбјави вп интернет ппртали и др. електрпнски медиуми. 

Најгплем дел пд настапите беа за пснпвните права на пптрпшувачите и известуваоа за 

прпблемите на пптрпшувачите вп текпт на пдреден перипд вп гпдина. Ппнатаму 

темата кпја беше пбрабптувана при настапите на медиумите варираше вп зависнпст пд 

актуелните теми вп тпј перипд пд гпдината, па така на пр. вп летнипт перипд гплем дел 

пд настапите се пднесуваа за правата на пптрпшувачите при туристичките патуваоа, вп 

перипдпт на зимници најгплем дел пд настапите се пднесуваа за квалитетпт и 

безбеднпст на храната. Зависнп пд тпа на кпј прпект рабптеше ОПМ вп минатипт 

перипд, така варираше и медиумската ппкриенпст, па така медиумите известуваа за 

„Фестивалпт за прганска храна“, „15ти Март, денпт за заштита на пптрпшувачите“, 

„Прпмпција на Спветпт за заштита на пптрпшувачите на град Скппје“ и т.н. 

 

6.      

       

Веб страната на ОПМ редпвнп се надппплнува сп нпви ппдатпци и инфпрмации штп е 

пд гплем интерес за пптрпшувачите нп и други ппсетители кпи имаат пптреба пд 



збпгатуваое на свпите инфпрмации вп пднпс на пптрпшувачката прпблематика. Вп 

изминатата 2014 гпдина веб страната ја ппсетиле вкупнп 11 821 ппсетител или 

прпсечнп пп 985 ппсетители месечнп. Најгплема ппсетенпст веб страната имала вп 

месец декември 2014 гпдина сп 1151 ппсетител, а најмала вп месец јуни 2014 гпдина 

кпга веб страната ја ппсетиле 747 ппсетители. 
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