
 
 

АНАЛИЗА НА ЦЕНИТЕ НА ДЕЛ ОД ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА 
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2009 ГОД. 

забелешка 
 

 Во месец септември цените за некои основни прехранбени производи 
беа следени на двапати во четири супермаркети во Скопје. Напоменуваме 
дека за некои производи цената зависи од грамажата, масленоста и слично. 
Она што можеме како карактеристична забелешка да го истакнеме е 
движење на цената кај лебот. Имено бел леб со грамажа од 500г има цена 
од 18,00 денари додека бел леб со грамажа од 470 г од ист производител ја 
има истата цена од 18,00 денари. Ова укажува дека постои потреба за 
стандардизирање на грамажата на лебот и нејзино јасно декларирање за 
што треба да се поведе една поширока иницијатива. Во таа насока им 
препорачуваме на граѓаните да не се држат до старата практика,, еден леб 
е килограм леб‘‘, бидејќи таа одамна не важи. Купувате еден леб кој може 
да биде леб од  470 г, 430 г , 480г или 500 г. Тоа би значело дека ако за 480 
г леб плаќате 18,00 денари за 1 кг ќе платите 37,5 денари. Доколку за 500 г 
плаќате 18 денари за 1 кг леб ѓе платите 38 денари. Како што може да се 
забележи доколку грамажата се намалува вие го плаќате лебот поскапо. 
Подолу во табелата можете да го видите движењето на цените за месец 
септември за некои основни прехранбени производи. Треба да се напомене 
дека цените се анализирани врз основа на најниската и највисоката 
достигната цена за производот во месец септември. Исто така 
напоменуваме дека движењето на цените освен од грамажата зависи и од 
процентот на масленоста кај некои производи.  

  
 

  
ПРОИЗВОД Се птември 

 Цена во денари 

Од/до 

 

Бел леб 430/500г 17,00-22,00 

Полубел леб 

470/480 г 

16,00-20,00 

Макарони 500 гр 44,00-54,00 

Макарони 400 гр 

 

25,00-29,00 

Ориз-9оо г 

 

76,00-85,00 

Ориз -500 г 

 

44,00-62,00 

Ориз 400 г / 

Грав-900 г 

 

129,00-163,00 

Грав -500 г 48,00-55,00 

БрашноТ-4001кг 35,00-41,00 



Копани /1кг смрзнати 130,00-210,00 

Замрзнато цело пиле /1 кг 152,00-189,00 

Пилешки гради-рефус1кг 195,00-369,00 

Риба ослиќ 1кг 168,00-209,00 

Паштети -пилешка (50г)  

 

 

 

 

Паштети 

 

-пилешка(75г) 

 

Паштети 

-пилешка(95-100г) 

39,00-43,00 

Паштети 

-јунешка(50г) 

 

 

 

 

Паштети 

-јунешка(75г) 

 

23,00-29,00 

Виршли пилешки200-270г 

 

49,00-54,00 

Виршли пилешки300 г  

Виршли пилешки 1кг 166,00-189,00 

Виршли свински 

250г-300г 

 

50,00-53,00 

Виршли свински1кг 

 

166,00-196,00 

 

Свежо млеко 27,00-33,00 

Трајно млеко 42,00-54,00 

Јогурт 38,00-47,00 

Кисело овчо млеко 46,00-47,00 

Кисело кравјо млеко 24,00-30,00 

Кравјо сирење 158,00-215,00 

Овчо сирење 229,00-345,00 

Мешано сирење 189,00-232,00 

Кравји кашкавал 265,00-328,00 

Овчи кашкавал 396,00-509,00 

Мешан кашкавал 279,00-366,00 

Павлака (1кг) 125,00-127,00 

Зејтин 54,00-71,00 

Путер 59,00-121,00 

Маргарин(250г) 26,00-56,00 

Маргарин(500г) 

 

79,00-101,00 

Шеќер (1кг) 37,00-43,00 

 

Шеќер (900г) 38,00-39,00 

 

Мармалад850г 92,00-98,00 

Мармалад 890г 108,00-115,00 

Сол 1кг- 19,00-28,00 

 



Сол 500г- / 

Зачин 250г- 

 

 

 

Зачин 500г - 

 

83,00-169,00 

Оцет1л 28,00-55,00 

 

Оцет 0,7л- 42,00-48,00 

 


