
E-Bilten_OPM_No 3_Layout 1  11.11.2019  13:48  Page 1



СОДРЖИНА

1. Анкета за потрошувачи................................... 3
2. Наше советувалиште ..................................... 6
3. Предизвици во сегментот 

на заштита на осигурениците ..................... 9
4. Однесување на потрошувачите - 

Практики во однос на безбедноста 
на храната во домот ..................................... 16

5. Што ни носи новиот Закон за услуги .... 19
6. Патувања .......................................................... 23

Издава:
Организација на потрошувачите 

на Македонија - ОПМ 2019 г. 

Овој магазин е поддржан преку проектот
„Писменост за вести и дигитална писменост

- Справување со лажните вести“, што го
спроведуваат Македонскиот институт за 
медиуми, Институтот за комуникациски 

студии и Институтот за медиуми и 
различности од Лондон, со финансиска 

поддршка од Европската Унија.
Содржините во магазинот се единствена 

одговорност на авторот и на Организацијата
на потрошувачите на Македонија и во никој

случај не може да се смета дека ги 
одразуваат ставовите на Европската Унија.

Главен и одговорен уредник:
Татјана Тасевска

Извршен уредник:
Марјана Лончар Велкова

Раководител на проектот:
Стефан Момиќ

Соработници на одредени теми:
Јадранка Дабовиќ Анастасовска

Лидија Петрушевска Този
Aлександар Николов

Ката Стојановска
Ратка Чолаковска
Бранко Костовски

Дизајн:
ГЛОБАЛ Комуникации

Адреса:
Ул. 50 Дивизија 10А Скопје

E-Bilten_OPM_No 3_Layout 1  29.4.2020  14:20  Page 2



АнкетА зА 
ПОтРОШУВАЧИ

3

Целта на Организацијата на по-
трошувачи е да допре до сушти-

ната на проблемот со кој се соочува
населението при набавка или кори-
стење на производи и услуги. Нашата
практика е по секое издание на магази-
нот ЗИП, да спроведеме една куса онлајн
анкета преку која потрошувачот ќе ни от-
крие со какви проблеми се справува. Како
најинтересни теми за анализа ги одбравме
„ШТО НИ КАЖУВА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ЕНЕР-
ГЕТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИ„ и
„СОНЧЕВА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ФОТО-

ВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ”. И во двата
случаи успеавме да допреме до зна-
чаен број на потрошувачи а заклучо-
ците кои можеме да ги истакнеме се
следниве:

Кај темата за сертификатот за енер-
гетски карактеристики на згради, која

претставува релативно малку по-
зната тема кај потрошувачите,
добивме нешто повеќе од 50
одговори. За фактот дека
овој сертификат нема го-
лема популарност во јав-
носта ни кажува првиот
графички приказ кај кој
можеме да забележиме
дека дури повеќе од
половина од вкупните

испитаници не слушнале
за енергетскиот карактер на
станбените објекти.
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Минорен е процентот на бројот на граѓани кои
го виделе Сертификатот за енергетски карак-
теристики на згради изложен на некој објект. 

Најголем број од населението, информацијата
за постоење на ваков сертификат ја добиле од
своите пријатели (27,8 %), медиумите (22,2 %)
и надлежните институции (11,1 %).

Свесно или несвесно, македонските потрошу-
вачи користат апарати за енергетско ефикас -
но осветлување (CFL, LED) а тоа може да го
ви дите од наредниот приказ. 

Многу мал број потрошувачи се обиделе да
се консултираат со стручно лице за намалу-
вање на трошоците за енергија, додека дури
94,7 % не го направиле истото.

Потрошувачите се сеуште скептични на оваа
тема па дури 31,6 % од испитаниците не би
влегле во процес за добивање на енергетски
сертификат при изнајмување или прода-
вање на имот. 

100 % од анкетираните се согласни дека
треба да се посвети поголемо внимание на
подобрување на енергетската ефикасност
во земјава. 

Голем дел од потрошувачите, дознаа за овој
сертификат преку иницијативата на Органи-
зацијата на потрошувачите на Македо ни  ја.
Нашата цел е да ја подигнеме свеста кај по-
трошувачите и да поттикнеме поголе ма еду-
кација за оваа значајна об ласт која може
многу да вли јае на заштедата на нашите па-
рични средства. Сметаме дека доколку по-
трошувачите бидат поттикнати да ги
истражат придобивките од сертификатот,
самите ќе се уверат во неговата исплатли-
вост, а доколку овој број е во пораст и енер-
гетската ефикасност во нашата држава ќе
достигне повисоко ниво со што се придоне-
сува кон намалување на потрошувачката на
енергија и прекумерно загадување. А ние
стануваме поодговорни потрошувачи.

Во втората спроведена анкета, бројот на
граѓани кои се решиле да го дадат својот
став околу Фотоволтаичните системи е 275.
За разлика од темата погоре, сончевата
електрична енергија е далеку попопуларна
кај населението. За тоа говори и графичкиот
приказ 4 подолу во кој може да се спореди
бројот на потрошувачи запознати со фото-
волтаичните системи во однос со оние кои
не се запознати.
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Преку 90% од испитаниците се свесни за
мож носта на домаќинствата да произведу-
ваат електрична енергија за сопствени по-
треби со помош на фотоволтаичен систем а
околу 60 % забележале ваков систем или
централа во својата околина.

Една од причините за слабата фреквентност
на вакви фотоволтаични системи/панели е
слабото рекламирање на истите, сметаат
дури 80% од анкетираните потрошувачи.

За добрата перспектива на овој систем го-
вори фактот што дури 92% од испитаниците
размислувале да инвестираат  во сончев
фотоволтаичен систем а причините за инве-
стирањето можете да ги согледате од гра-
фичкиот приказ 5 што следи. 

За да инвестицијата биде исплатлива од по-
ставување на ваков фотоволтаични системи,
испитаниците сметаат дека нивните тро-
шоци ќе бидат помали за одреден процент
кој може да го видите во следниот приказ 6.
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6

нАШе
сОВетУВАлИШте
Нашето советувалиште кое активно и ажур -

 но ги анализира поплаките на потрошу-
вачите, како најчесто поставувани прашања
во последниот период ги заокружи следните:

Дали можам да го остварам правото на сер-
вис, доколку сервисерот и продава-
чот не постојат повеќе како
правни субјекти (фирми) и што
да правам доколку сум нара-
чал производ но тој не ми е
дос тавен, а јас имам пла-
тено?

- Во изминатиот период ог-
ромен број на потрошувачи
беа опфатени со ова пра-
шање, но сепак одговорот
не му помогна на ниту
еден потрошувач, бидејќи
кога едно правно лице ќе
влезе во стечај, односно нема повеќе да
постои како правен субјект, нема обврска да
поправи или замени производ врз основа на
гаранција.

- Исто така доколку тоа правно лице требало
да исполни некоја обврска, како на пример да
достави мебел, но сепак пред да престане да
постои не си ги исполнила своите обврски,
единствено правно средство на потрошувачот
кој не си го добил својот мебел, е да биде за-
пишан во стечајната маса при делба на имотот
на правното лице, доколку успее навремено

да се запише и доколку сеуште трае стечајната
постапка.

Кои се моите права доколку не ми е испора-
чан мебелот навремено?

- Доколку потрошувачот со
салонот за мебел има склу -

чено дого-
вор или доколку во било кој
друг писмен документ е наведен рокот на ис-
порака на мебелот, тоа е обврска на салонот
за која доколку направи престап, потрошува-
чот би имал право да го раскине до   говорот,
односно да му бидат вратени парите или да го
пријави трговецот кај Државниот Пазарен Ин-
спекторат за неговото не  со весно однесување.

Како можам да го вратам производот кој го
купив?
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- Потрошувачот
има право да го
врати купениот
произ вод или
да го замени со
нов, задолжител -
но со приложува -
ње на фис калната
сметка, нај доцна во рок
од 15 дена, доколку се за-
чувани фабричките етикети и
употребните својства на производот, со ис-
клучок кога потрошувачот побарал специ -
јално да биде изработен производот врз
ос нова на писмен договор.

Каде да се обратиме за заштита на на-
шите права при склучување договори за по-
трошувачки кредити?

- Доколку кредиторот е банка, треба да се об-
ратиме до Народната Банка; Доколку креди-
торот е финансиско друштво, треба да се
об ратиме до Министерството за финансии;
Доколку кредиторот е друго трговско друшт -
во, треба да се обратиме до Државниот Паза -
рен Инспекторат.

Имам проблеми со сметките за струја, каде да
се пожалам?

- Во случај на спор помеѓу потрошувачот (ко-
рисникот на услуги за електрична енергија) и
давателот на таа услуга, надлежен државен
орган до кого треба да се пожалите е Регула-
торната Комисија за Енергетика, која одлу -
чува во својство на Арбитражен орган
за наведениот спор.

Дали имам обврска да пла-
там застарена сметка?

- Сметките за јавните
ус луги застаруваат во
рок од 1 година, при
што потрошувачот не е
должен да ги плати до-

колку тие се заста-
рени.

Каде да пријавам
н е к в а л и т е т н а

храна, несоодветна
декларација или други

проблеми поврзани со
храна та?

- Надлежниот државен орган
кој ја регулира оваа област е Аген-

цијата за Храна и Ветеринарство.

Купив часовник од пазар, но сфатив дека не
е квалитетен и сакам да го вратам, кои се
моите права?

- Доколку е купен производ од лице кое не е
регистрирано дека врши дејност, станува збор
за сива економија, каде не се плаќа данок, а
притоа лицето не издава фискална сметка
или друга потврда, потрошувачот нема да
може да ги оствари своите законски права.

Купив производ преку интернет, но произво-
дот кога стигна, воопшто не беше таков
како што ми беше кажано, сакам да го вра-
там, кои се моите права?

- Доколку имате купено производ преку ин-
тернет, Законот за заштита на потрошувачите
ви обезбедува право да го вратите произво-
дот и да ви бидат вратени парите во рок од
14 дена откако производот стигнал на вашата
адреса, без притоа да имате никакви трошоци

освен трошокот да го вратите
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производот кај прода-
вачот.

Бев на пату-
вање кое тре-
баше да трае 7
дена но на чет-
вртиот ден се случи го-
лемо невреме, цел регион
немаше струја, на соп-
ствена режија си отидовме
дома, сакаме туристичката
агенција да ни ги врати парите.

- Невремето и другите природни непогоди за-
конот ги категоризира како „Виша Сила“, за
чија појава не е одговорен ниту патникот,
ниту туристичката агенција, па во тој случај
доколку потрошувачот го раскине договорот
(го напушти смештајот порано од предвиде-
ниот рок), организаторот (туристичката аген-
ција) не носи одговорност ниту има обврска
за поврат на средства за нереализирани
услуги, освен доколку крајниот давател на
услугите прифати и изврши рефундација на
истите.

Каде можам да пријавам оператор за мо-
билна телефонија доколку сметката ми е
поголема од тоа што сум ги користел услу-
гите?

- Доколку не сте задоволни од услугите или
имате проблем со сметките, поврзани со мо-
билната телефонија, треба да поднесете при-

говор до давателот
на услугите во рок

од 15 дена, а до-
колку по тој при-

говор бидете од -
биени, може да

поднесете нов приго-
вор до Агенцијата за

Електронски Комуника-
ции, како надлежен држа-

вен орган за решавање на
спорови од оваа област.

Каква е постапката доколку имам недо-
волна испорака на топлинска енергија?

Снабдувачот со топлинска енергија во текот
на грејната сезона е должен да обезбеди 20⁰C
во прос ториите на потрошувачот. Доколку
внатрешната температура е помала, потребно
е потрошувачот истото да го пријави кај
својот снабдувач со топлинска енергија за да
се провери техничката функционалност на
системот.

Исто така потрошувачот може да поднесе
писмено барање за мерење на температура
во неговите простории од страна на снабду-
вачот и доколку се констатира помала темпе-
ратура од 20⁰C снабдувачот е должен да
донесе решение за процентуално намалување
на фактурата за топлинска енергија.

За секој спор поврзан со оваа област е над-
лежна Регулаторната Комисија за Енергетика.

8
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Во минатото финансиските услуги и про-
изводи не беа толку проучувани од ас -

пект на заштита на интересите и правата на
потрошувачите во земјава, од причина што  по-
стоеја само неколку видови финансиски про-
изводи со кои на граѓаните им се нудеше оп ција
на штедење и кредит. Денес состојбата е зна -
чително изменета. Македон-
скиот финансиски
сис тем се 

развива и на него се нудат различни финан-
сиски производи и услуги наменети за потро-
шувачите од страна на банките, финансиските
друштва, друштвата за осигурување, инвести-
ционите фондови, лизинг друштвата. Овие
производи честопати се сложени, па потрошу-

вачите не ги знаат однапред придо-
бивките, вкупните трошоци и

ри зици што мо жат да се по -
јават. Та ка на пример, во

осигурителниот сек-

ПРедИзВИцИ
ВО сегментОт

нА зАШтИтА нА
ОсИгУРенИцИте

Агенција за супервизија на осигурување
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тор има растечка понуда на производот - оси-
гурување на живот кога инвестициониот ризик
е на товар на осигуреникот или познат на јав-
носта како unit linked. Тоа е  долгорочен про-
извод во сегментот на осигурување на живот
кој за првпат на нашиот пазар се појави во
2015 година со тогаш незначително учество од
0,7%. За споредба во 2018 година производот
во вкупната бруто полисирана премија во
портфолиото на животно осигурување бележи
10,3%, додека бројот на договори има значи-
телен пораст од 58,04%. Овие производи како
и останати финансиски производи во рамки
на финансискиот систем, алтернативни дол-
горочни инструменти и други честопати
со нивните карактеристики се не-
доволно познати за потрошу-
вачите.       

Пазарот на осигурување

Во контекст на горенаведе-
ното а заради поголемо запо-
знавање на јавноста ќе
дадеме приказ и објаснување на сос -
тојбата на осигурителниот сектор во рамки
на македонскиот финансиски систем, улогата
на осигурувањето и улогата на Агенцијата за
супервизија на осигурување како регулатор на
осигурителниот сектор, и за истото разгова-
равме со г-ѓа Ратка Целаковски, претставник
од Агенцијата за супервизија на осигурување.
Имено, според големината на активата, осигу-
рителниот сектор е третиот сегмент во финан-
сискиот систем на нашата земја и е сè уште
мал, при што неговите вкупни средства зафа-
ќаат 3,3% од БДП. Зголемениот број на склу -
чени договори за осигурување односно на
јавноста познати под терминот полиси, во 2018
година е показател дека расте свесноста кај
населението за потребата на разни начини да
ја обезбедат својата финансиска иднина. И по-
крај забрзаниот раст на осигурувањето на
живот, и натаму преовладува неживотното

осигурување, а во негови рамки, предничи
осигурителниот производ автоодговорност кој
има задолжителен карактер. Ова значи дека и
покрај напредокот на осигурителната дејност,
постои простор за поттикнување поголемо ис-
користување на придобивките и од незадол-
жителните класи на осигурување. Осигуру-
вањето на живот остварува високи стапки на
раст, но сѐ уште е недоволно застапено.
Влијание за ова имаат повеќе фактори, пред

сè обемот и растот на распо-
ложливиот доход на дома-

ќинствата, финансиската
писменост и едукација,

но, многу

ва жен фактор е тоа што овој сегмент е сѐ уште
релативно „млад“. 

Агенција за супервизија на 
осигурување

Агенцијата за супервизија на осигурување е ос-
нована во 2009 година. Во периодот на нејзи-
ното формирање на пазарот на осигурување
работеа четири друштва за осигурување. Аген-
цијата во изминатиов период со голем ентузи -
јазам напорно работеше на нејзино етабли-
рање и препознавање на финансискиот пазар
и исто така, на зајакнување на законската ре-
гулатива и донесување на подзаконска регу-
латива за осигурителните субјекти.   

Делокругот и надлежностите на Агенцијата се:
- да спроведува супервизија на друштвата за
осигурување, посредниците во осигурувањето и
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другите осигурителни субјекти, издава дозволи,
согласности и лиценци за работа, да изрекува
мерки на супервизија, да донесува подзаконски
акти и дава предлози за донесување на закони
од областа на осигурувањето, да членува во ме-
ѓународни асоцијации и институции, да сорабо-
тува со надлежни супервизорски институции на
домашниот пазар и во странство, да го поттик-
нува развојот на осигурувањето во нашата земја
и да ја развива свеста на јавноста за улогата на
осигурувањето и улогата на суперви-
зијата на осигурувањето и др.

Како резултат на нејзината посве-
теност на развој на пазарот на
осигурување, денес на нашиот
осигурителен пазар активно ра-
ботат 16 друштва за осигуру-
вање (11 неживот; 5 живот), 37
осигурително брокерски друштва,
11 друштва за застапување во осигу-
рување, 6 банки како застапници во оси-
гурување, 579 осигурителни брокери и 1.314
застапници во осигурување. 

Степенот на развиеност на пазарот на осигу-
рување се подобрува и истото се согледува
преку подобрување на индикаторите и тоа сте-
пен на пенетрација, 1,5 % во 2018 и степен на
густина, 4,784мкд/жител во 2018. За споредба
степенот на пенетрација во 2017 изнесувал
1,45% додека степенот на густина изнесувал
4.336 мкд/жител. 

Со растот на осигурителните субјекти на пазарот
се појавува и широк дијапазон на осигурителни
производи/услуги и нови канали на дистрибу-
ција. Особено со појавата на иновативни про-
изводи се зголемува и потребата за регулирање
на истите.   Информациските технологии дина-
мички го трансформираат современото опште-
ство и во вакви услови оси гурителниот сектор
е поставен пред предизвикот за следење и
адаптирање кон новите трендови и промени.

Тоа значи дека друштвата за осигурување ќе
имаат потреба да ги менуваат и прилагодуваат
своите бизнис модели, да усвојуваат нови тех-
нологии, да применуваат дигитални алатки и
да поттикнуваат култура на промени во своето
работење. Предизвици исто
така, постојат со воведу-
вање на нови законски
регулативи, Дирек-
тивата ЕУ Сол-

вентност 2, која подразвира зајакнување на
капиталните позиции и воведување на капи-
тални барања засновани на управување со ри-
зици и зголемување на транспарентноста на
друштвата. Понатаму, Директивата за посре-
дување во осигурување, подразбира поголем
степен на хармонизација на законските ба-
рања кои се однесуваат на застапниците, по-
средниците во осигурување и останатите
дистрибутивни канали, зајакнување на профе-
сионалните и организациски стандарди и од-
редби за информирање и обелоденување. Сето
ова ќе води во насока за  еднаква информи-
раност и третман на осигурениците без оглед
на каналот на дистрибуција преку кој биле со-
ветувани и склучиле договор за осигурување-
полиса. 

Агенцијата се грижи за законит, чесен и транс-
парентен пазар на осигурување со цел заштита
на правата на осигурениците и корисниците на
осигурителни производи и услуги. Давањето на
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квалитетна услуга на осигурениците е многу
важно. Ова пред се поради специфичноста на
осигурителните производи/услуги, нивните ка-
рактеристики, профилот на осигурениците
денес, бидејќи перманентно се менува и е
значително променет во последната деценија. 

Заштита на осигуреници

Во оваа насока, Агенцијата има мултидимен-
зионален пристап и интегрирано делува на по-
лето на финансиска едукација, финансиска
инклузија и заштита на правата и интересите
на осигурениците. 

Позитивно е искуството на Агенцијата за су-
первизија на осигурување во обработка и ре-
шавање на претставките, за истите таа води
евиденција по осигурителни субјекти, видови
на осигурување, причини за поднесување на
претставки. Има развиено интерни постапки и
процедури за постапување по претставки. Оси-
гурениците може да ги доставуваат претстав-
ките по пошта, на адреса на Агенцијата или по
електронски пат на посебно креирана е-маил
адреса, pretstavki@aso.mk. 

Во првата половина од 2019 година, до Аген-
цијата биле доставени 52 претставки од неза-
доволни потрошувачи од кои нај голем
дел или 40,38% од прет ставките
се однесуваат во делот на ав-
тоодговорност (решени 40,
во процес 3, одбиени 9).
Како најчести причини
за претстаките се при-
мената на европскиот
из вештај, висината на
надомест на штета, не -
јас ни одредби во условите
на осигурување, временски -
от период на обработка и ре-
шавање на штети, рок на исплата
и др. Претставките во одредени ситуа-

ции може да бидат индикатор за преземање
на контролни мерки и засилена супервизија
врз осигурителните субјекти против кои истите
се поднесени. 

Друштвата за осигурување се првата инстанца
кај која осигурениците ги споделуваат своите
проблеми поврзани со купениот договор за
осигурување/полиса. Друштвото за осигуру-
вање е должно да се произнесе по претстав-
ката доставена од осигуреникот / договору -
вачот на осигурувањето во рок од 30 дена од
денот на поднесување на претставката. Во слу-
чај кога осигуреникот односно корисникот на
осигурувањето смета дека друштвото за оси-
гурување не се придржува кон одредбите од
договорот истиот може да достави претставка
до надлежната организациона единица над-
лежна за решавање на спорови меѓу дого-
ворни страни на друштвото за осигурување,
Организацијата за заштита на потрошувачи и
Агенцијата за супервизија на осигурување. За
бројот на претставки и нивниот статус друшт-
вата за осигурување се должни да ја известу-
ваат Агенцијата. 

Исто така, друштвата за осигурување се долж -
ни да воспостават систем, интерни процедури

и постапки за вонсудско решавање на
спорови помеѓу осигуреници -

те/корисниците на осигуру-
вањето и друштвата за

осигурување и во усло-
вите на осигурување
да го наведат начинот
на вонсудско решава -
ње на споровите. 

Во продолжение е
при каз на бројот на под-

несени претставки до
Аген цијата во периодот од

2014-2018 година.

12
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Главната мисија на Агенцијата за супервизија
на осигурување во обидот финансиски да ги
едуцира осигурениците е истите да развијат
способност за разбирање на осигурителните
производи и услуги, концептите и ризиците
пре ку информирање, инструкции и советување
како да развијат вештина и доверба, да станат
повеќе свесни за финансиските ризици и мож-
ностите, да носат одлуки на база на информи-
раност, да знаат каде да се обратат за помош
како и да преземат други ефективни активнос -
ти за да ја подобрат сопствената финансиска
благосостојба. 

Во рамки на оваа мисија Агенцијата спрове-
дува голем број на активности насочени кон
потрошувачите од сите возрасти:

l ги инкорпорира младите пре ку
посета на училишта и фа -
култети,

l ја одбележува глобалната
недела на парите,

l подготвува брошури и ги
едуцира фармерите со цел
развивање на осигурува-
њето на зем јо делските про-
изводи и спра вувањето со
ризици во земјоделството,

l ги одбележува деновите на
финансиска едукација во
земјата,

l спроведува конкурси за научно истражу-
вачки труд од областа на управување со
ризици во осигурувањето со цел разви-
вање на научната мисла,

l спроведува конкурс за основни и средни
училишта по повод одбележување на свет-
киот ден на штедење, 31 октомври и денот
на осигурување во земјата, 1 ноември,

l издава едукативни брошури, памфлети,
публикации,

l присуствува на ТВ и радио емисии и три-
бини,

l организира регионални конференции, ин-
шуртеч настани и хакатон со цел да биде

во тек со трендовите и иновациите во
осигурувањето но и заради разме -

на на искуство со други супер-
визорски органи во спрове-

дување на супервизија со
цел заштита на осигуре-
ниците,

l соработува со реле-
вантни институции на
раз лични проекти од об -
ласта на финансиската
еду кација,

l развива друштвени игри
и сл.
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Во тек е изработка на посебна веб страница
наменета за заштита на осигурениците и ко-
рисниците на осигурителни производи и ус -
луги каде тие на едно место ќе можат да се
информираат за сите трендови во осигурува-
њето, како да поднесат претставка, да најдат
едукативни текстови и содржини за осигуру-
вањето и супервизијата на осигурување, да на-
учат различни поими од областа на осиг-
урувањето се со цел подобро да ги разберат
осигурителните производи и нивните каракте-
ристики, да компарираат осигурителни про-
изводи од различни осигурителни субјекти, да
ги развиваат своите финансиски вештини, да
учат за осигурувањето и да знаат како да из-
берат производ кој одговара на нивниот про-
фил и потреби, да ги разберат ризиците и да
управуваат со нив, да ги научат своите права
и обврски и кога се соочуваат со проблеми да
знаат каде да се обратат за инструкции, совети
и помош.  

Агенцијата се труди да го презентира практич-
ниот аспект од финансиската едукација и да
делува како надополнување на формалното
образование за да ги подготви младите и сту-
дентите со претприемачки способности после
школувањето.  

Домашна и мегународна соработка

Во 2019 година како дополнителна област
на соработка помеѓу петте регула-
торни институции на финансис-
киот пазар (Агенцијата за
супервизија на осигурување,
Народната банка, Комисијата
за хартии од вредност, Мини-
стерството за финансии и
Агенцијата за супервизија на
капитално финансирано пен-
зиско осигурување) е интег-
риран пристап за финансиска
едукација и финансиска ин-

клузија. Првиот Меморандум на соработка
меѓу регулаторите беше склучен во 2014 го-
дина согласно кој се основаше и Координацис-
кото тело за финансиска едукација и истиот
беше солидна основа за соработка во областа
на финансиската едукација. Неговата важност
престанува со потпишување на новиот Мемо-
рандум во 2019 година кога всушност се ме-
нува називот на телото во Координациското
тело за финансиска едукација и инклузија и
истото добива поголеми надлежности. Сора-
ботката меѓу потписниците на Координацис-
кото тело согласно Меморандумот има за цел
да ја подигне свеста кај населението за потре-
бата од финансиска едукација во современото
динамично окружување, како и согледување
на предностите од финансиската инклузија. Со
Меморандумот се очекува да се остварат след-
ните цели: 

l поттикнување на соработката со надлеж-
ните институции во земјата во доменот на
финансиската едукација и финансиската
вклученост и покренување иницијативи
кои ќе ја поддржат финансиска едукација
и финансиската вклученост на населението
во нашата земја;

l изработување на стратегиски документи од
областа на финансиската едукација и фи-

нансиската вклу -
ченост;
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l учество во заеднички проекти и активнос -
ти, за подобрување на финансиска едука-
ција и финансиската вклученост во зем јата,
учество во проекти во содејство со приват-
ниот сектор, 

l применување на најдобрите практики и
препораки на меѓународните организации
и институции;

l организирање и спроведување на анкети,
како и следење на расположливите пода-
тоци за нивото на финансиска писме-
ност и финансиската вклученост  во
земјата;

l организирање работни сесии, се-
минари и други видови обуки со
цел подигнување на финансиската
писменост во земјата; 

l соработка во областа на следење на
финансиските иновации и подготовка
за евентуална нивна примена во
земјата, како и соодветна финансиска
едукација и следење на финансиската
вклученост на населението во доменот
на финансиските иновации;  

l промовирање на регионалната и интерна-
ционалната соработка во областа на фи-
нансиската едукација и финансиската вклу-
ченост и

l споделување на информации од областа
на финансиската едукација и финансис-
ката вклученост за индивидуалните про-
екти на секој потписник.

Во рамки на оваа област вреди да се истакне
и проектот поддржан и финансиран преку
Програмата за едукација на Министерството

за финансии на Холандија и проектот ќе се
реализира во периодот од 2018-2022 година.
Организации кои ќе бидат вклучени при реа-
лизација на бројните активности во рамки на
проектот и со кои Координациското тело ќе со-
работува се Министерството за финансии на
Холандија, Организацијата за економска сора-
ботка и развој односно Меѓународната мрежа

за финан

сиска едукација и надворешни експерти од
областа. Целите на оваа проектна активност се
однесуваат на:

l Проценка на сегашното ниво на финан-
сиска писменост на населението и иденти-
фикување на приоритетите и целните
гру пи;

l Развивање и спроведување на ефективни
активности за промовирање на финансис-
ката писменост.

l Дизајнирање на стратегија за финансиска
едукација;
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Според Светската Здравствена Организа-
ција над 30-40% од случаите на заболу-

вања  поврзани со храната се јавуваат во
домот.  Многу истражувања и студии докажаа
дека несоодветна манипулација со храната,
лоша хигиена и практики во домот го зголему-
ваат ризикот од инфекции во домаќинствата.

Бројот на болестите поврзани со храната по-
степено се зголемува, но бројот на пријавени
случаи е потценет поради недостиг на извеш-
таи за појава на болестите во домаќинствата.
Во моментов, најголем дел од купената храна
се смета за безбедна, но  постои потреба за
едукација, како потрошувачите правилно да
ги сочуваат прехранбените продукти во своите
домови. Имајќи предвид дека потрошувачите
се последната алка во синџирот на подготовка
на храната и спречување на болестите по-
врзани со храната, а со цел да се применат
добри хигиенски практики во домот, потребно
е да се намали ризикот од неправилно раку-
вање со храната и едукација за нејзино пра-
вилното чување.

За да се процени знаењето на потрошувачите
за практиките, манипулацијата и хигиенското

однесување за време на подготовката на хра-
ната и улогата на домашната средина во врска
со овие инфекции  во Република Северна Ма-
кедонија, Агенцијата за храна и ветеринарство
го реализираше ова истражување. 

Истраживањето покажа какво е знаењето на
нашите граѓани по прашањата врзани со без-
бедноста на храната во домот. 

Истражувањето беше спроведено на репре-
зентативен примерок од 1000 испитаници, со
комбиниран метод интервју ,,лице во лице,, со
испитаникот, во домот на испитаникот и ,,он
лајн интервју,, со прашалник  за практиките во
однос на безбедноста на храната во домот. 

Резултатите покажаа дека постои  потреба за
подобрување на основните знаења на граѓа-
ните по овие прашања. 

Агенцијата за храна и ветеринарство, резул-
татите од анкетното истражување ќе ги кори-
сти за планирање на понатамошни активности
и изготвување на едукативни содржини, со ко-
ристење на различни алатки во претставува-
њето и анимирањето.

,,ОднесУВАње нА ПОтРОШУВАЧИте 
ПРАктИкИ ВО ОднОс 
нА безбеднОстА нА

хРАнАтА ВО дОмОт“

АгенцИјАтА зА хРАнА И ВетеРИнАРстВО 
сПРОВеде АнкетнО ИстРАжУВАње  нА темАтА
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Сите резултати од истражувањето се об -
јавени на веб страницата на Агенцијата за
храна и ветеринарство

Со истражувањето се дојде до заклучок дека
како на глобално ниво така и кај нас постои

потреба од едукација на граѓаните за практи-
ките, манипулацијата и хигиенското однесу-
вање за време на подготовката на храната и
улогата на домашната средина.

18
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Со овој закон се уредуваат општите од-
редби за правото на основање и слобо-

дата на давање на услуги во Република
Македонија, организирањето на Единстве-
ната точка за контакт на пазарот на услуги,
поврзувањето со Информативниот систем за
внатрешен пазар на Европската Унија, коор-
динацијата и заедничката соработка со
државите договорни страни на Договорот за
основање на Европскиот економски простор.

Што е услуга?
„Услуга“ е самостојна економска активност
која се врши за надоместок и не е уредена
со закони и прописи со кои се уредува про-
ток на стоки, капитал и лица;

Што е давател на услуга?
„Давател на услуга“ е физичко лице држав-
јанин на Република Македонија или на
држава од Европски економски простор или
правно лице со основано седиште во Репуб-
лика Македонија или во држава од ЕЕП кое
нуди или дава услуги;

Што е примател на услуга?
„Примател на услугата“ е физичко лице

државјанин на Република Македонија или
на држава од ЕЕП или правно лице со осно-
вано седиште во Република Македонија или

во држава од ЕЕП кое користи или сака да
ја користи услугата за свои професионални
или непрофесионални цели;

Koj ja врши функцијата на 
Единствената точка за контакт?
Функцијата на Единствена точка за контакт
во Република Македонија ја врши Нацио-
налниот портал за услуги кој го развива, ад-
министрира и одржува Министерството за
информатичко општество и администрација
согласно прописите за електронско управу-
вање и електронски услуги

ШтО нИ нОсИ нОВИОт
зАкОн зА УслУгИ
(Службен весник на РСМ, бр. 98 од 21.5.2019 година)
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Што им обезбедува Единствена точка
за контакт на заинтересираните лица?
l информации за постапките и условите

за пристап и давање на услуги; 

l пополнување и поднесување на соод вет -
ни обрасци и пријави потребни за доби-
вање согласност од надлежни органи на
Република Македонија за пристап
и давање на услуги, вклучувајќи и
пријави за упис во регистар, во
каталог, база на податоци, или
за регистрирање во професио-
нално здружение; 

l одговор од надлежни ор-
гани на Република Ма-
кедонија за поднесено
барање за согласност
за пристап и давање
на услуги. 

Информациите за постапките и условите за
пристап и давање на услуги треба да бидат
јасни, недвосмислени, лесно достапни од
далечина како и по електронски пат и ре-
довно да се ажурираат.

Какви информации можат да 
обезбедат преку единствена точка за
контакт, барателите на услугите ?
l законските постапки за добивање на од-

редена согласност за пристап и вршење
на услуги, со опис на законските пос -
тапки  и барањата кои треба да се ис-
полнат;

l кои е надлежен орган за спроведување
на секоја постапка на одобрување која
постои во Република Македонија со ад-
реса и останати контакт информации за
истиот;

l начинот и условите за пристап на заин -
тересирани лица до податоци запишани

во јавни регистри за давателите на ус лу -
ги и за услугите како такви;

l приговори, претставки, жалби, управен
спор кои им стојат на располагање на
странките незадоволни од одлуката на
надлежниот орган во постапките на
одобрување по барање за пристап  и вр -
шење на услуги и споровите кои можат

да се појават меѓу даватели на ус -
луги   или меѓу давател и  прима-
тел на  услугата; 

l контакт за здруженија или орга-
низации кои не се надлежни

ор гани, а од кои давате-
лите или корисни-

ците на услуги
би можеле да
до бијат практич -
на помош

l редоследот на чекори по кои најчесто ба-
рањето се разгледува и обработува на
лесен и разбирлив начин, но не како пра-
вен совет, туку во форма на генерална
информација за чекорите во пос тапката

Кои информации треба давателот на
услуги да ги направи достапни на при-
мателите на услугите ?
1) име и презиме, односно фирма, и прав-
ниот статус, живеалиште односно седиште
каде е регистриран, и контакт информации
вклучително и начин на електронска кому-
никација (веб апликација и/или електронска
пошта); 
2) назив на регистар, регистарски број (број
на упис/ идентификациски број) кога дава-
телот на услуга е регистриран во трговски
или сличен јавен регистар и државата каде
што се наоѓа  регистарот;
3) информации и за тоа дека од надлежен

орган добил согласност за давање услуги во

20
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државата во која е основан односно е др жав -
јанин; 
4) даночниот број во даночниот регистар во
земјата во која се води, или друг број на
идентификација и назив на органот или те-
лото каде што е призната односно запишана
неговата професионална квалификација ако
таа е задолжителна; 
5) општи информации и клаузули кои ги
применува давателот на услугата; 
6) договорни клаузули ако има такви во
врска со правото кое се применува на него-
вите договорни аранжмани со примателите
на услуги или во случај на спор за правото
/правилата на надлежен суд или арбитража; 
7) гаранции кои ги дава давателот откако ќе
ја изврши услугата спрема примателот;
8) цената на услугите кои ги дава во слу-
чаите кога истата е претходно утврдена за
соодветен вид на услуги; 
9) особеностите на услугата која ја врши
освен ако истото не е само по себе воочливо
и 10) осигурување или гаранција, а особено
контакт информации за осигурувачот или
гарантот како и територијалната покрие-
ност.
Давателот на услуги е должен податоците
да ги направи достапни на примателот на
услугата, во местото каде што ќе се из-
вршува услугата, по електронски пат и со
поединости за описот на услугата која се
дава.

Кои дополнителни информации 
давателите на услуги се должни
да ги направат достапни по 
барање на примател на 
услугата?
l ако цената на ус -

лугата не е прет -
ходно утврдена
од давателот на

услугата за определен вид на услуга тогаш
треба да се направи достапна редовната
цена на услугата или начинот на кој таа се
пресметува за да мо же истата да му кори-
сти на примателот;

l прописите со кои се уредува предмет-
ната професионална квалификација и
како таа се добива; 

l информации за мултидисциплинарните
активности и партнерства кои се ди-
ректно поврзани со конкретната услуга
и за мерките кои се преземени за да се
избегне конфликт на интерес. Овие ин-
формации може да бидат содржани во
сите материјали или документи во кои
се опишува услугата од давателот на
услугата; 

l кодекси на однесување на кои се при-
држува давателот на услугата и веб
страна каде истите се достапни по елек-
тронски пат со назнака за јазикот на кои
се напишани 

l во случај кога давателот на услуга поста-
пува согласно кодекс, или е член на
трговско здружение или комора или
професионално тело кое дава услуги за
вонсудско решавање спорови, потребно
е да се дадат информации и за тоа какви
се постапките, случаите и начинот на кој
се искористува таквата можност за за-
штита на правата на примателот.
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Сите информации и податоци кои давате-
лот на услугата  треба да ги направи до-
стапни мора да бидат јасни, раз-
бирливи и лесно достапни пред
да биде склучен конкретен до-
говор од страна на давате-
лот на услугата односно
пред истиот да ја ис-
порача услугата.
Давателите на услуги
се должни во нај крат ко можно време да им
одговорат на примателите на нивните
услуги како и да дадат вистинити и употреб-
ливи информации  во врска со сите аспекти
поврзани со користењето на нивните услуги.
Давателите на услуги кои постапуваат при
вршењето на дејноста согласно правила ут-
врдени во соодветни упатства или акти или
се членови на соодветни економски здруже-
нија или професионални тела кои даваат
можност за ангажирање на вонсудски меха-
низам за решавање на спорови се должни
да го информираат примателот на услугата
за таквата можност и да го наведат тој по-
даток во секој документ во кој се објаснува
нивната услуга во детали, назначувајќи  ка -
ко да се добие пристап до тие информации.

Што значи за примателот
на услугата осигурување
и гаранции за 
професионална 
одговорност на 
давателот на услуги?
Кога определени услуги
чиешто вршење мо же да
значи опасност по
здравјето или безбед-
носта на примателот
на услугата или на

трето лице, или ризик по финансиската си-
гурност на примателот на услугата, давате-
лот на услуги мора да обезбеди осигуру-
вање од професионална одговорност или
друга гаранција со иста вредност соодветна
на нејзината цел,  која ќе го покрие ризикот
од услугата.

Кој врши надзор над спроведување на
Законот за услуги?
Надзор над спроведување на овој закон вр -
ши Министерството за економија

Кој врши инспекциски надзор над
спроведување на Законот за услуги?
Инспекциски надзор над спроведување на
Законот на услуги врши Државен пазарен
инспекторат.

22
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За успешна реализација еден договор, од
особена важност е совесното постапу-

вање на договорните страни, во текот на ис-
полнувањето на нивните обврски. Но кога
една од договорните страни ќе се однесува
спротивно на начелото на совесност и чес-
ност, нема да го почитува договорот, односно
ќе стори повреда врз договорните одредби
(нема да ја исполни, нецелосно или непра-
вилно ќе ја исполни својата обврска), во тој
случај на страната која претрпела штета и се
предвидува правото да го раскине договорот
или право на намалување на цената, а во
секој случај оштетената страна има право на
надомест на штета.

Обврски на организаторот 
на патување (туристичката агенција) 
Туристичката агенција (организаторот на па-
тувањето) е должна да склучи договор со па-
тникот, каде што јасно ќе бидат определени
условите и начинот на давање на услугите.

Покрај договорот, туристичката агенција
треба на патникот да му издаде фискална
сметка, програма за патување, потврда на па-
тувањето и туристички ваучер.
Организаторот на патувањето е должен на па-
тникот да му даде услуги кои се идентични и
се совпаѓаат со содржината и својствата
предвидени со договорот, со потврдата, од-
носно со програмата за патување и да се
грижи за правата и интересите на патникот,
согласно со добрите деловни обичаи во оваа
област.
Организаторот на патувањето одговара за
штетата што ќе му ја причини на патникот, по-
ради целосно или делумно неизвршување на
обврските кои се однесуваат на организира-
њето на патувањето, предвидени со догово-
рот и со Законот за облигационите односи. 
Доколку организаторот на патувањето из-
вршувањето на услугите го довери на трета
страна (пример превозник, сопственик на

ПАтУВАњА
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хотел или друга туристичка агенција), одгово-
рен е за работата на третата страна пред па-
тникот, за штетата која што настанала поради
нецелосно извршување или делумно не-
извршување на овие услуги, освен во случај
доколку патникот има склучено посебен до-
говор со третата страна.
Одредбата од договорот каде што организа-
торот ја исклучува или намалува својата од-
говорност е ништовна, освен во случај кога
однапред се определува највисокиот износ на
надоместот. Но доколку организаторот на-
мерно му причини штета на патникот, нема
да важи одредбата каде што е однапред
определена висината на сумата за одговор-
носта на организаторот.

Право на организаторот на патувањето
да ја зголеми договорената цена
Организаторот на патувањето има право да ја
зголеми цената најмногу во износ од 10% (де -
сет проценти), само под услов да е тоа пред-
видено во потврдата за патувањето. Доколку
цената се зголеми повисоко од 10% (десет про-
центи), потрошувачот има право да го раскине
договорот без обврска да на ја надомести ште-
тата или да плаќа казнени пенали.

Туристичката агенција не смее да ја зголеми
цената утврдена во договорот, 20 (дваесет)
дена пред договорениот ден за започнување
на користење на туристичките услуги.

Право на организаторот на патувањето
да ја промени програмата за патување
Организаторот на патувањето може да на-
прави промена во програмата за патување во
случај на променети околности, односно до-
колку настапат вонредни околности кои не
можел да ги предвиди, отстрани или избегне.
Доколку со промена на програмата за пату-
вање произлезат нови дополнителни тро-
шоци, тие паѓаат на товар на организаторот
на патувањето.

Замена на договореното сместување може да
се врши само со употреба на објект од иста
категорија или на товар на организаторот со
употреба на објект со повисока категорија и
во договореното место на сместување.
Доколку со измена на програмата се из-
вршени суштествени измени без оправдана
причина, организаторот на патувањето мора
во целост да му го врати уплатениот износ на
патникот кој што се откажал од договорот. Во
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случај доколку се направи измена на програ-
мата но во текот на остварувањето на тури-
стичките услуги, а не пред денот на поаѓање,
патникот доколку се откаже од договорот, тој
треба да ги поднесе само вистинските тро-
шоци за веќе остварените услуги.

Право на организаторот на 
патувањето да го раскине договорот
Организаторот има право да го раскине до-
говорот целосно или делумно, без обврска да
му надомести штета на патникот, за време на
извршување или пред извршување на услу-
гите, доколку настапиле вонредни околности
кои не можеле да се предвидат, отстранат
или избегнат, а притоа за тие околности не
одговара ни организаторот ни патникот (Ви -
ша сила).
Вториот случај во кој органи-
заторот на патувањето
може да го раскине до-
говорот без да сноси
обврска за надомест на
штета, е кога условот за
минималниот број на
патници кој е предвиден
во потврдата за пату-
вање не е исполнет. За
раскинување на договорот
во ваков случај, организаторот
мора да го извести патникот навремено, и тоа
во рок кој не може да биде пократок од 5
(пет) дена, пред денот кога патувањето тре-
бало да започне.
Во случај на откажување од договорот пред
негово извршување, организаторот мора во
целост да му ги врати парите на патникот. Но
доколку договорот се раскине за време на не-
гово извршување, организаторот има право
на справедлив надомест за остварените
услуги кои му ги овозможил на патникот и е
должен да ги преземе сите нужни мерки за
заштита на интересот на патникот.

Право на патникот на замена со друго
лице
Ако во договорот склучен помеѓу патникот и
организаторот на патувањето не е исклучена
можноста за замена, патникот има право да
определи друго лице наместо него да ги ко-
ристи договорените услуги, под услов ова
лице да ги задоволува посебните барања
предвидени за определено патување и патни-
кот да му ги надомести на организаторот на
патувањето трошоците причинети со заме-
ната.

Право на патникот на промена 
на датумот на поаѓање
Доколку патникот го менува терминот на по-

аѓање на истиот аранжман најмалку 15
(петнаесет) дена пред денот
на претходно пот врденото

поаѓање, доколку е можно
организаторот ќе из-

врши промена на
резервацијата и ќе
наплати само ма-
нипулативни тро-
шоци во износ од
10 (десет) €/Евра,
по пријава-договор

Право на патникот на намалување на
цената
Доколку договорените услуги се нецелосно
или неквалитетно извршени од страна на ор-
ганизаторот (или трето лице во име на орга-
низаторот), патникот има право да бара
намалување на платената цена за туристич-
ките услуги. Услов за да може патникот да по-
бара намалување на цената е да поднел
приговор до организаторот на патувањето
најдоцна во рок од 8 (осум) календарски дена
од денот на завршување на патувањето.
*Поднесеното барање за намалување на це-
ната за туристичките услуги не влијае врз
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правото, патникот да може дополнително
да бара надомест на штета.

Право на патникот да го раскине 
договорот
Патникот може во секој момент да го раскине
договорот целосно или делумно. 
Ако патникот пред почетокот на патувањето
се откаже од договорот во разумен рок (на-
времено откажување), организаторот на па-
тувањето има право само да добие надомест
на административните трошоци, односно до-
колку патникот се откаже најдоцна до 31
(триесет и првиот) ден пред поче-
токот на патувањето.
Кога патникот ненавре-
мено ќе се откаже од
договорот, органи-
заторот на патува-
њето може да по-
бара надомест во
определен про -
цент од догово-
рената цена за
услугите, кој се
утврдува сразмер -
но со времето пре-
останато до почето-
кот на патувањето и кој
мора да биде економски
оправдан. Патникот може во
секој момент да се откаже од патува-
њето и тоа треба да го направи во писмена
форма. 

Датумот на писмениот отказ претставува ос-
нова за пресметка на наплатата за отказните
трошоци, според следната скала:
l За отказ до 30 дена пред патувањето се

наплатува 5%;

l За отказ од 29 до 22 дена пред патува-
њето 10%;

l За отказ од 21 до 15 дена пред патувањето
20%;

l За отказ од 14 до 08 дена пред патува-
њето 50%;

l За отказ од 07 до 01 дена пред патува-
њето 90%.

l Ако патникот не се појави или го откаже
аранжманот на денот на неговата реали-
зација, организаторот ќе го наплати цело-
купниот износ на аранжманот, односно
100%

Ако патникот се откаже од догово-
рот непосредно по почетокот

на патувањето, а причи-
ните за тоа не се

оправдани, органи-
заторот има право
на полниот износ
на договорената
цена на патува-
њето.
Во случај на от -
каз на веќе по-

тврдена резерва-
ција, организато-

рот ќе наплати от-
казни трошоци во ви-

сина на уплатената акон-
тација.

Доколку патникот се откажува од
аранжманот пред почетокот на патувањето,
поради причини кои не можел да ги пред-
види, избегне или отстрани (болест, повреда
или смрт во потесното семејство, елемен-
тарна непогода или слично), а врз основа на
важечка потврда од надлежните органи, во
тој случај не ги плаќа отказните трошоци по
наведената скала туку само трошоците про-
излезени од откажувањето на аранжманот, за
кои организаторот е обврзан да ги плати без
право на рефундација.
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Доколку патникот сака дополнително да се
осигура од гореспоменатите - непредвидливи
причини за отказ на аранжманот, настанати
во периодот од потпишување на договорот за
патување до почетокот на патувањето, пре-
порачуваме да се осигура од “ризик на отка-
жување на договорено туристичко патување”
кај Осигурителна компанија. Оваа осигури-
телна полиса може да се договори и уплати
на продажното место, истовремено при са-
мата уплата на аранжманот.
Доколку патникот се откажува од аранжманот
по почетокот на патувањето (за време на па-
тување или за време на престој во местото на
патување), поради настани кои се резултат на
влијание на “виша сила” (воени настани, те-
рористички акти, елементарни непогоди, со-
обраќајни незгоди или слично), кои ниту
патникот ниту организаторот не можел да ги
предвиди, избегне или отстрани, организато-
рот не носи одговорност ниту има обврска за
поврат на средства за нереализирани услуги,
освен доколку крајниот давател на услугите
прифати и изврши рефундација на истите. Ти-
пичен пример би било доколку патникот е на
одмор од 7 дена на Халкидики, но во 4 (чет-
вртиот) ден од одморот се случи невреме, од-
носно стапат околности кои се влијание на
виша сила и кои не можат да се спречат, от-
странат или избегнат, а за кои и двете страни
не можеле да ги однапред предвидат. Во овој
случај доколку патникот го напушти аранж-
манот, односно се откаже од патувањето и си
замине дома на 4 (четвртиот ден), организа-
торот не сноси одговорност ниту има обврска
да му ги врати на патникот паричните сред-
ства за нереализираните услуги.

Права на патникот, доколку 
организаторот неоправдано го откаже
патувањето
Во случај кога туристичката агенција го от-
каже туристичкиот пакет-аранжман од било

која причина, освен поради грешка на корис-
никот пред договорената дата на тргнување,
корисникот на услугите има право:
1) Да земе туристички аранжман кој му одго-
вара или друг сличен пакет аранжман од по-
висок квалитет таму каде што туристичката
агенција може да му понуди како замена. Ако
туристичкиот пакет-аранжман на замената е
од понизок квалитет, туристичката агенција
ќе му ја врати разликата во цената на корис-
никот или; 
2) Да му се врати целата сума која ја платил
по договорот, во рок кој не може да биде по-
долг од 15 дена од денот на откажувањето на
договорот, освен кога откажувањето е резул-
тат на виша сила. 
Ако по тргнувањето голем дел од услугите не
се остварени/дадени или ако туристичката
агенција увиди дека не е во можност голем
дел од услугите да ги изврши, ќе предложи
алтернативни аранжмани што одговараат за
продолжување на пакет-аранжманот, без до-
полнителни трошоци за корисникот и ако
треба ќе компензира на корисникот за разли-
ките меѓу понудените и добиените услуги. Ако
не е возможно да се направат алтернативните
аранжмани во смисла на претходниот став од
овој член или тие не се прифатени од корис-
никот поради оправдани причини, туристич-
ката агенција ќе направи алтернативни
аранжмани какви што одговараат без допол-
нителни трошоци за корисникот, со еквива-
лентен превоз назад до местото на
тргнување, или на некое друго место каде
што корисникот се сложил и ако треба ќе го
компензира корисникот.

Приговори и жалби за туристичките
услуги
Сите жалби и поплаки за услугите во текот на
патувањето и престојот, патникот треба да ги
упати кон претставникот на агенцијата или
доколку претставник нема, до локалниот да-
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вател на услугата (сопственик на хотел,
апартман, возач на автобус итн...). Доколку
овие лица не му излезат во пресрет на патни-
кот, тој треба да ја контактира агенцијата која
е организатор на патувањето. Задолжително
е патникот да ја извести агенцијата кога ќе
дознае дека нешто не е во ред, затоа што по-
доцна нема да може да добие намалување на
цената, доколку се утврди дека патникот
можел да ја извести агенцијата, а таа со
својата интервенција би можела да обезбеди
исправна услуга.

Задолжително патникот треба да внимава на
општите услови на агенцијата со која склучил
договор, дали е должен да побара потврда за
недостатокот во текот на патувањето или пре-
стојот од претставникот на агенцијата или од
локалниот давател на услугите, бидејќи до-
колку тоа е утврдено, а патникот не постапи
согласно општите услови, без таа потврда
нема да може да се жали од услугата. Но до-
колку патникот побарал потврда а притоа не
ја добил, во тој случај ќе може да се жали по-
ради тоа што не добил потврда.
Доколку проблемот не е решен во текот на
патувањето, патникот има право да поднесе
писмен приговор до агенцијата во рок од 8
дена по враќањето од патувањето, каде што

треба да објасни што се случило и да побара
намалување на цената. Покрај правото на па-
тникот да бара да му се вратат парите за дел
од услугите кои не се извршени, тој може да
бара и надомест на материјална и немате-
ријална штета, доколку докаже дека штетата
навистина настанала поради пропусти на
агенцијата.
За докажување на причинетата штета, покрај
потпишаната потврда за недостатокот за
време на патувањето (доколку е пропишано
со општите услови на агенцијата) со пригово-

рот треба да се достават сметки за платени
трошоци и други докази што патникот ги има
како на пример: фотографии, сведочења итн...
Доколку агенцијата (организаторот на пату-
вањето) го одбие приговорот на патникот, тој
може да поднесе претставка/поплака до
Државниот Пазарен Инспекторат или да по-
крене судска постапка.

За секоја дополнителна информација, корис-
ниците на туристичките услуги можат да
се советуваат и информираат со Организа-
цијата на Потрошувачите на Македонија.

Тел: 02 3 179 592
Е-пошта sovetuvanja@opm.org.mk
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