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I. ВОВЕД 
 

Заштитата на потрошувачи-
те во современиот свет претставу-
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ва неспорно едно од правата во 
корпусот на права на човекот и 
граѓанинот и како такво ужива 
заштита од страна на правните 
системи на државите. 

 
Во развиените западни 

земји заштитата на потрошувачите 
е присутна веќе педесетина 
години, како институционализиран 
систем во кој учествуваат како 
владини органи и тела, така и 
невладини организации. 

 
Посебен поттик и популари-

зација на оваа заштита и потрошу-
вачкото движење во меѓународни 
рамки претставуваше донесување-
то на насоките за заштита на пот-
рошувачите донесени во 1985 го-
дина од страна на Генералното 
собрание на Обединетите нации.    

 
Историјата на потрошувач-

кото движење во Република Маке-
донија датира од 1980 година, кога 
во Републичкиот завод за унапре-
дување на домаќинството беше 
формиран Центар на 
потрошувачите и корисниците на 
услуги на РМ. Од тоа време па се 
до 1990 година во тогашниот 
систем постоеја околу 900 Совети 
на потрошувачи во месните 
заедници. Денес овој систем на 
совети не постои, како што впро-
чем скоро да  и  непостојат ни мес-
ните заедници во рамките на ло-
калната самоуправа, но во вре-
мето во кое работеа, советите 
имаа значаен придонес во 
развојот на идеата на заштитата 
на потрошувачите на овие 
простори.  
 

Во периодот по осамостоју-
вањето на Република Македонија, 
кој воедно се поклопи и со проме-
ната на општествено економскиот 
систем, потрошувачкото движење 
наново се ревитализираше со 
основање на здруженија на 
граѓани.  

 
Во овој период започнува да 

делува и нашето здружение. Име-
но, Организацијата на потрошува-
чите на Македонија (ОПМ) е осно-
вана во 1996 година како невлади-
на, неполитичка и непрофитна ор-
ганизација со мисија да делува во 
остварување на активна, конструк-
тивна и сеопфатна заштита на 
потрошувачите на национално ни-
во, во услови на новото пазарно 
опкружување. 

Во нашата земја развитокот 
на заштитата на потрошувачите 
доби посебен поттик во рамките 
на процесот на приближување кон 
Европската унија, со оглед дека со 
сите документи на Унијата 
наменети за земјите кои се 
декларираа дека сакаат да станат 
членки1 се бараше меѓу другото да 
обезбедат конзистентна институ-
ционална заштита на потрошу-
вачите. Воедно, за ваквата цел се 
нудеа на заинтересираните земји 
помош од програмите за помош на 
Унијата2, а и истата се нудеше и 
од пооделни членки на Унијата на 
билатерална основа. 

ОПМ од 1998 година започ-
на со реализација на еден билате-
рален проект финансиран од Вла-
дата на Сојузна Република Герма-
нија, наменет за развој на потро-

                                                 
1
 Aki kominike. 

2
 PHARE. 
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шувачкото движење во Република 
Македонија. Проектот се спро-
ведуваше преку Германското дру-
штво за меѓународна соработка 
(ГТЗ), а се реализираше со помош 
на Федерацијата на германските 
потрошувачки организации (AgV3) 
од Берлин. 

Благодарение на подршката 
и помошта (Know-how) добиена од 
германскиот партнер остварен е 
сеопшт раст на капацитетот, 
мрежата и препознатливоста на 
Организацијата на целниот пазар, 
во релативно кус временски пери-
од. Воедно, остварена е и блиска 
соработка со државните институ-
ции кои имаат надлежност во 
доменот на заштитата на потро-
шувачите, а и со пишуваните и 
електронските медиуми. 

Така, ОПМ активно учест-
вуваше во донесувањето на 
првиот Закон за заштита на потро-
шувачите во Република Македо-
нија во 2000 година, а подоцна и 
во донесувањето на новиот Закон 
за заштита на потрошувачите во 
2004 година, преку кој и во 
креирањето на мерките на 
тековната потрошу-вачка 
политика, партиципирајќи во 
работата на бројни институции и 
тела од јавниот сектор надлежни 
за пооделни аспекти на заштитата 
на потрошувачите. 

ОПМ е активна и на меѓуна-
роден план, остварувајќи сорабо-
тка со сите национални потрошу-
вачки организации од соседните 
земји и останатите земји од Југо-

                                                 
3
 Кој во меѓувреме, со еден процес на 

фузија на повеќе институции од доменот 
на заштитата на потрошувачите во 
Германија, се преименува во ВЗБВ. 

источна Европа. Воедно, ОПМ е 
придружен член во Европската 
(BEUC)4 и полноправна членка на 
Меѓународната потрошувачка ор-
ганизација - (Consumers Interna-
tional) од Лондон.  

 
 
МИСИЈА И ВИЗИЈА НА ОПМ 
 

 Мисија: 
 
Организацијата на потрошувачите 
на Македонија постојано работи на 
застапување на интересите на 
потрошувачите во Република 
Македонија и остварува соработка 
на регионално и меѓународно 
ниво; работи на подигање на 
јавната свест преку информирање 
и едукација на граѓаните-
потрошувачи; создавање и 
имплементација на соодветна 
законска регулатива и 
конзистентна потрошувачка 
политика. 
 

 Визија 
 

ОПМ ќе работи на унапредување 
на заштитата на потрошувачите со 
цел да се остварат основните 
права на потрошувачите, како што 
се: 
 

 достапност на најнужните 
производи и услуги; 

 безбедни и квалитетни про-
изводи и услуги на пазарот; 

 вистинити и навремени ин-
формации и едукација на 
потрошувачите, заради 

                                                 
4
 Полноправни членови се само 
потрошувачките организации од земјите 
членки на Европската Унија. 
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правилен избор на 
производи и услуги;  

 надомест на штета кога пра-
вата на потрошувачите се 
повредени; 

 здрава животна средина и 
одржлива потрошувачка. 

 
 

 
ОСНОВНИ НАСОКИ НА ОПМ 
 
Својата улога Организацијата на 
потрошувачите на Македонија, ја 
остварува преку делување во три 
основни насоки: 
 

 Преземање иницијативи за уна-
предување на законската регу-
латива за заштита на потрошу-
вачите во Република Македо 
нија; 

 Идентификација на 
проблемите и анализа на 
потребите на потрошувачите и 
нивна презентација пред 
надлежните институции и 
пошироката јавност, со цел да 
се придонесе во креирањето на 
конзистентна потрошувачка 
политика во Република Маке-
донија; 

 Едукација, информирање, 
советување и застапување на 
интересите на потрошувачите; 

 Преку фокусот на потрошувач-
кото движење, да влијае на 
развојот на граѓанското 
општество; 

 Соработка со граѓаните во осо-
знавање на нивната улога во 
пазарното стопанство и разво-
јот на демократијата; 

 Соработка со невладините 
организации во Република 
Македонија, чија мисија 

директно или индиректно се 
залага за заштитата на правата 
на потрошувачите. 

 
ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ 

 

Со цел да се одржи мисијата на 
ОПМ и реализира  визијата но и 
да се остварат нашите стратешки 
цели и приоритети се воспоставува 
стратешка рамка на дејствување 
што ги содржи следните услови: 
 

Надворешни: 
 

• Го помагаме развојот на асоција-

циите и   механизмите за заштита 
на интересите на потрошувачите 
во Република Македонија на не-

владино и владино ниво; 

 
• Предлагаме насоки за заштита на 

потрошувачите преку нашата рабо-

та и искуства; 

 

• Иницираме мерки со цел Владата 

и локалната самоуправа во нивната 

должност да ги промовираат инте-

ресите на потрошувачите; 

 

• Иницираме обезбедување повисо-

ки стандарди за правна заштита на 

потрошувачите; 

 

• Независни сме во делувањето од 

бизнис секторот; 

 

• Независни сме од политичките 

партии; 

 Вклучени сме во меѓународ-

ните организации за заштита на 
потрошувачите, соработуваме би-

латерално со стратешки партнери 
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и организации од Европа и светот, 
а особено ја унапредуваме сора-

ботката на регионално ниво во раз-

војот на политиката за заштита на 
потрошувачите.  

 
Внатрешни: 
 

• Се стремиме кон ширење на 

мрежата на ОПМ 

 

• Нашето членство е вклучено во 

дефинирање на нашите програми и 

политиката за заштита на потрошу-

вачите; 

 

• Го поддржуваме развојот на знае-

њата на вработените, активистите 

и членовите во ОПМ и нивната 

мотивација да работат на планот на 

заштита на потрошувачите; 

 

• Го поттикнуваме развојот и рабо-

тењето на комисиите за заштита на 

потрошувачите во поедини облас-

ти при ОПМ, во креирање стручно 

издржани програми  за заштита на 

потрошувачите; 

 

• Ја развиваме стручната оспособе-
ност на  другите потрошувачки 

организации, нивните 
советодавни бироа и ограноците 
на ОПМ во спроведувањето на 
програмските определби;  

 
ОРГАНИЗАЦИСКА 
ПОСТАВЕНОСТ 
 
Структурата на управување и 
раководење на ОПМ е утврдена со 
Статутот, и ја сочинуваат 
собрание, извршен одбор, 

надзорен одбор, совет на честа и 
претседател. 
 
Организационо гледано, ОПМ де-
лува преку Централата на ОПМ и 
Советодавното биро за потрошу-
вачи во Скопје. 
 
ОПМ е покривна - чадор организа-
ција на организациите на потрошу-
вачи на Штип, Битола, Охрид, Те-
тово и Кочани и е во постојан кон-
такт со нив. 

Организациите на потрошувачи, 
членки на ОПМ од: Битола, Штип, 
Охрид , Тетово и Кочани исто така 
имаат советодавни бироа за 
потрошувачи. Во советодавните 
бироа потрошувачите добиваат 
бесплатни информации и совети, 
а како комуникациски инструменти 
кои стојат на располагање на 
граѓаните се: телефонското, 
писменото( вклучително и 
електронското) и лично 
советување. 

 
ОПМ потпиша меморандум за 
соработка со повеќе општини во 
кои го помогна формирањето на 
Совети за заштита на потрошува-
чите на локално ниво и 
формираше советодавни места во 
рамките на општинската 
администрација во: Струга, 
Струмица, Велес, Куманово, 
Кавадарци, Гостивар и Кичево. 

 
ОПМ има и ограноци, како дис-
лоцирани организациони единици 
без својство на правно лице во 
Гевгелија и Неготино и Струмица.  
 
Во рамките на Централата се пок-
риваат потребите на организација-
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та во домените на менаџментот, 
експертската поддршка, издавач-
ката дејност, едукацијата, инфоте-
ките, логистиката и сл. 

Експертска подршка се остварува 
преку работата на повеќе Комисии 
преку изготвувавање брошури, из-
давање на билтенот на ОПМ и 
апдејтување на инфотеките, 
предавања на едукативни сесии 
организирани од ОПМ,  истапувње 
во јавноста непосредно преку 
трибини, форуми и контактите со 
медиумите. 

Експертските комисии за заштита 
на потрошувачите работат во 
следниве области: 
 

 Правна и финансиска; 

 Исхрана; 

 Домување; 

 Права на пациентите; 

 Енергетска ефикасност и за-
штеди на енергија и 

 Образование на потрошува-
чите. 

 
ЧЛЕНСТВО 
 
Согласно статутот на ОПМ во 
организацијата можат да членува-
ат индивидуални и колективни 
членови. Во категоријата на коле-
ктивно членство можат да се нај-
дат само други здруженија на гра-
ѓани, регистрирани во овој стату-
сен облик согласно на одредбите 
од Законот за здруженија на 
граѓани и фондации. 
 
Заклучно со 31.12.2008 година 
индивидуалното членство на ОПМ 
изнесува 770 граѓани, а колек-
тивното кое се состои од 26 

здруженија на граѓани со цца 3.000 
членови. 

 

 

ПРОЕКТИ 
 
Реализирани 
 

 Во рамките на Проектот на 
Министерството за економија: ,,Ор-

ганизирање и имплементација на 
семинари во предучилишни и учи-

лишни установи од областа на 
заштита на децата како потрошу-

вачи,, Организацијата на потрошу-

вачите на Македонија пристапи кон 
реализирање на проектните актив-

ности и истите успешно ги реализи-

раше во периодот од 22.10-
28.11.2008 година. Во рамките на 
активностите одржани се воспитно 
образовни активности и отворени 
наставни часови во градинки и 
училишта во десет града во 
Република Македонија : Берово, 
Скопје, Охрид, Битола, Кичево, 
Штип, Струмица, Куманово, Велес 
и Гостивар. Овие активности воедно 
претставуваат дел од активностите 
на Националната програма на 
Советот на потрошувачи при Влада 
на Република Македонија. Во 
нивната реализација учествуваше 
експертски тим на ОПМ како и 
екстерни експерти од областа на 
образованието. Активностите се 
спроведени во соработка и со 
поддршка на Министерството за 

образование и наука - Бирото за 

развој на образованието, Министе-

рството за труд и социјална поли-

тика – Секторот за детска заштита.  

 

• УСАИД - Проект за деловно 
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опкружување 
 

Организацијата на потрошувачите 

на Македонија со поддршка на 

УСАИД - Проект за деловно 
опкружување го реализираше 
Проектот: ,, Стратешко планирање 
во локалните потрошувачки органи-

зации". Целта на Проектот беше да 
се изработат, усвојат и испечатат 
(по 100 примероци на македонски 
јазик и 30 примероци на албански 
јазик) пет стратешки плана за петте 
локални потрошувачки организа-

ции: Битола, Штип, Охрид, Тетово 
и Кочани. Овие стратешки планови 
се основа која ќе послужат за лоби-

рање, презентација и промоција 
пред општините и други донатори, 
кои треба да предвидат буџетски 
средства на локално ниво за 
функционирањето на 
Oрганизациите, нивната одржливост 
и реализација на планските 

активности. 

 
•ИТЗ-УСАИД  

 

Со поддршка на ИТЗ - УСАИД, 

Организацијата на потрошувачите 

на Македонија го реализираше 

проектот "Помош на единиците на 

локална самоуправа во востановува-

ње систем за заштита, информи-

рање, едукација и советување на 

граѓаните - потрошувачи во фун-

кција на остварување на нивните 

права во процесот на децентра-

лизација во Република Македонија". 

Целта на Проектот беше : 

 

 • Имплементација на Законот за 

заштита на потрошувачите преку 

поддршка на општините за 

формирање совети за заштита на 

потрошувачите и нивна едукација.  

 

 • Поддршка за формирање и развој 

на организации за заштита на 

потрошувачите на локално ниво.  

  

 • Подигање на свеста на граѓаните 

за нивните права како потрошувачи. 

 

 

• Министерство за економија  

 

Со помош на Министерството за 

економија реализирани се проектни 

активности во насока на  поддршка 

на потрошувачките организации во 

Македонија. Во рамките на овој 

Проект реализирани се советувања 

на потрошувачите, медиумски нас-

тапи на Организациите како и 

одржување на две трибини за 

Туристички патувања и Законот за 

заштита на потрошувачите при 

договори за потрошувачки кредити. 
 
 
 Тековни 
 

ПРОЕКТ ”Соларни загревачи за 
вода“ 
Во ноември 2005-та година, 
Министерството за економија на 
Република Македонија и АДА-
Австриската агенција за развој 
(иницијатор) потпишаа договор за 
реализација на проект од областа на 
обновливи енергетски извори, 
конкретно поширока примена на 
сончевата енергија во Македонија.  
Предвиденото времетраење за 
реализација на проектот е три 
години, со финансиска поддршка од 
страна на АДА и кофинансиски 
средства од страна на Министер-

ството за економија.  
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Имплементатор на проектот е AEE 
INTEC (Институт за одржливи 
технологии) од Глеисдорф - 
Австрија, избран по пат на меѓу-

народен јавен оглас, а ОПМ и 
МАНУ се јавуваат како негови под-

изведувачи во земјата. 
 
Основните цели на проектот се:  
 
- воведување на современи техно-

логии за производство на соларни 
инсталации со примена на економ-

ски оправдани локални материјали; 
 
- подобрување и прилагодување на 
легислативата со цел поттикнување 
на пошироката примена на сончева-

та енергија;  
 
- обука;  
 
- сигурност и доверба во новите тех-
нологии -  проверка на квалитетот 
(етикетирање);  
 
- достапност на технологиите на 
граѓаните; инсталација на демонст-
рациони постројки за конкретно 
прикажување на предностите на но-

вите технологии;  
 
- организација и спроведување на 
кампања за подигнување на јавната 
свест за позастапена примена на 
сончевата енергија. 
Во согласност со улогата на ОПМ 
во земјата, т.е. заштита на потрошу-

вачите и подигнување на јавната 
свест во однос на квалитетот на 
производите и животниот стандард, 
конкретните одговорности на  
 

ОПМ во врска со проектот се: 

 
- организација и реализација на 
обука за производители, проектан-

ти, изведувачи, увозници на солар-

ни системи; 
- воведување на систем за контрола 
на квалитетот на соларните системи 
произведени во земјата и од увоз 
(оформување на тест станица за 
соларни инсталации); 
- воведување и реализација на наци-

онално етикетирање на соларни 
инсталации; 
- организација и спроведување на 
кампања за подигнување на јавната 
 свест за  позастапена примена на 

 сончевата енергија 

 
ИТЗ УСАИД ПРОЕКТ  

 

Заштита  на потрошувачите во 

Република Македонија во доменот 

на услугите од јавен интерес 
 

Општата цел на овој Проект е 

подобрување на заштитата на по-

трошувачите во доменот на услугите 

од јавен интерес. Согледување на 

состојбата на заштита на потрошу-

вачите преку идентификување и ка-

тегоризирање на проблемите при ко-

ристење на услугите од јавен инте-

рес, иницирање за решавање на про-

блемите со услугите од јавен инте-

рес и достапност на овие услуги и до 

сиромашните потрошувачи како и 

унапредување на односот на да-

вателите на јавни услуги кон 

потрошувачите (proclient orientation) 

се целите кои треба да се постигнат 

како би дошло до реализација на 

конкретната цел преку проектните 

активности кои воедно треба да се 

реализираат.  
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Со реализацијата на овој проект 

очекуваме да се добијат долгорочно 

позитивно резултати односно да се 

изработи студија за постојната 

правна регулатива и проблемите во 

нејзината имплементација, како и 

практиките во работењето на селе-

ктираните даватели на услуги од 

јавен интерес, да се донесат Насо-

ки за заштита на потрошувачите со 

предлог унифицирани правила за 

работење на давателите на услуги 

од јавен интерес, како и спроведу-

вање на јавна кампања за потреба-

та од регулирање на условите за 

работа на давателите на услуги од 

јавен интерес на национално и ло –

кално ниво.  

 

Глобалната замисла на овој проект 

води кон создавање на услови за 

заштита на граѓаните во улога на 

приматели на услуги од јавен 

интерес, без оглед на фактот дали 

провајдерот на услугата е субјект 

на јавното или приватното право, 

како и пристапот до услугите од 

јавен интерес на сиромашните 

потрошувачи и други маргинали-

зирани општествени групи. 

  

Со оглед дека обемот на проектот 

не дозволува да се истражат сите 

услуги од јавен интерес, како 

индикатори на состојба кои ќе 

бидат истражени и ќе послужат да 

се согледа состојбата во овој домен  

следните видови на услуги: 

 

• Испораката на електрична енер-

гија; 

• Услугите на фиксната телефони-

ја; 

• Испораката на топлинска енерги-

ја; 

• Услуги на испорака на вода, како 

и одводот на отпадни води 

(канализација); 

• Комуналните услуги (комунален 

смет, погребални услуги, улици и 

патишта, градско осветление, зелени 

пазари, јавно зеленило и сл.); 

• Услуги на кабелските оператори.  

 

Општата цел на проектот е: 

 

Подобрување на заштитата на пот-

рошувачите во доменот на услугите 

од јавен интерес. 

  

Специфичните цели на проектот се: 

 

• Согледување на состојбата на 

заштита на потрошувачите преку 

идентификување и категоризирање 

на проблемите при користење на 

услугите од јавен интерес; 

 

• Иницирање за решавање на 

проблемите со услугите од јавен 

интерес и достапност на овие ус-

луги  до сиромашните потрошувачи; 

 

• Унапредување на односот на дава-

телите на јавни услуги кон потрошу-

вачите(proclient orientation) . 
 

II. ЦЕНТРАЛА НА ОПМ -
АКТИВНОСТИ 
 

РЕАЛИЗИРЕАЛИЗИРАНИ 
АКТИВНОСТИ ВО 2008 ГОДИНА 

 
 Активности во доменот на 

потрошувачкото право 
 

1. ОПМ активно учествуваше 
во работата на Советот за 
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заштита на потрошувачите при 
Владата на Република Македо-

нија и со свои сугестии се 
обидуваше да делува на 
подобрување на заштитата на 
потрошувачите на национално 
ниво. 
 

2. Во извештајниот период 
продолжи  постапката за 
имплементација на законот за 
заштита на потрошувачите 

 

3. ОПМ зеде активно учество и во 
Работната група за 
изготвување на Законот за 
домување формирана при 
Министерство за транспорт и 
врски. 

 Активности во доменот на 
потрошувачката политика 

 
ОПМ остварува тесна соработка 
со институциите на јавниот сектор 
кои имаат надлежности во 
доменот на заштитата на потрошу-
вачите, како:  Министерството за 
економи-ја, Дирекцијата за храна, 
Инспек-циските органи, Народниот 
право-бранител, Комисијата за 
заштита на конкуренцијата, 
Советот за ра-диодифузија и 
други. 
 
ОПМ исто така, преку свои деле-
гирани експерти, партиципира и во 
работата на повеќе стручни и ра-
ботни тела на органите на држав-
ната управа. 
 

1. Совет за заштита на потро-
шувачите при Владата на 
Република Македонија; 

 

2. Комисијата за Кодекс али-
ментариус при Министерст-
вото за здравство; 

 
3. Национален комитет за јо-

ден дефицит при 
Министерството за 
здравство; 

 
4. Национален комитет за бор-

ба против пушењето при 
Министерството за здравст-
во; 

 
5. Комисија на Македонскиот 

кодекс за храна како струч-
но советодавно тело на Ми-
нистерството за здравство. 

 
6. Во Комисијата за еко-етике-

тирање при Министерството 
за животна средина и прос-
торно планирање. 

 
7. Во Советот на Институтот 

за акредитација. 
 
8. Во Управниот одбор на Фон-

дот за здравствено осигу-
рување на РМ. 

 
9. Во регулаторната Комисија 

за енергетика. 
 

10. Во Регулаторното тело за 
Општествена одговорност 
на претпријатијата. 

 
11. Во Советот за радиодифу-

зија. 
 
Како посебно значајно во овој 
домен треба да се истакне и 
мошне тесната и плодна 
соработка на ОПМ со 
електронските и пишувани 



 12 

медиуми. Оваа соработка овозмо-
жува ставовите на ОПМ по поо-
делни актуелни прашања на 
потрошувачката политика и 
практика да бидат пласирани во 
јавноста, а воедно и да се 
реализираат пооделни активности 
на ОПМ усмерени кон решавање 
на актуелни потрошувачки 
проблеми. 

 

 Учество на семинари,   
работилници 

 
1. На локално ниво 
 

 На 29.01.2008 година одрзана е 
Работилница во рамките на ИТЗ-
УСАИД Проектот,,Комуникација со 
медиумите и јавност во домен на 
заштита на потрошувачите’’. 
 
 Работилница,, Редистрибуција на 
ресурси во здравствениот систем" 
организирана од страна на Минис-

терство за здравство е одржана на 

06.02.2008. 
 
 
 На Прес конференција по повод 
Светскиот ден на правата на потро-

шувачите 15 март кој се одржа на 
14.03.2008 година  свое излагање 
за осврт кон работата на ОПМ во 
изминатата година имаше и прет-

ставник на ОПМ.  

 

 На 21.03.2008 година во рамките 
на Проектот "Соларни загревачи на 
вода" се одржа јавна трибина во 
Куманово.  
 

 Завршен настан по повод 
затворање на Проектот "Помош на 
единиците на локална самоуправа 

во востановување систем за 
заштита, информирање, едукација и 
советување на граѓаните - 
потрошувачи во функција на 
остварување на нивните права во 
процесот на децентрализација во 
Република Македонија", кој ОПМ го 
реализираше со поддршка  на ИТЗ е 
реализиран на ден 24.03.2008 
година. На настанот присуствуваа 
претставници на петнаесет општини 
како и гости од УСАИД 
Македонија, Советот за заштита на 
потрошувачите при Владата на 
Република Македонија и ИТЗ. На 
овој настан покрај поздравните 
обраќања на гостите беа пре-

зентирани и достигнувањата на 
Проектот во двете фази со целните 
општини. Исто така целните општи-

ни ја елаборираа состојбата со заш-

титата на потрошувачите на крајот 
од Проектот. 

 
 Во рамките на Проектот 
"Стратешко планирање во локални-

те потрошувачки организации" кој 
ОПМ го реализира со поддршка на 
УСАИД-Проект за деловно опкру-

жување, во периодот 04-06, април, 

2008 година во Охрид е одржана 
работилница: "Стратешко планира-

ње на локалните потрошувачки ор-

ганизации" која е воедно и првата 
активност која се реализира соглас-

но Проектот. На Работилницата ак-

тивно партиципираше по еден учес-

ник од локалните потрошувачки 
организации на: Битола, Штип, Ко-

чани, Охрид и Тетово. Целта на 
одржувањето на оваа Работилница 
беше потребата од креирање на три-

годишен  стратешки план за секоја 
потрошувачка организација 
поодделно. 
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 На 07.04.2008 година се одржа 
Работилница "Препораки за презе-

мање на мерки за стеснување на 
просторот за корупција во здравст-

вото" на која присуствуваше и прет-

ставник на ОПМ. 

 

 Телото за корпоративна општест-

вена одговорност на претпријатијата 

во чиј состав е и член на ОПМ на 23 

април,2008 година во просториите 

на Универзитетот Св. Кирил и 

Методиј - Скопје одржаа Јавна деба-

та за Националната агенда. На оваа 

дебата покрај претставник на ОПМ 

активно учествуваа 30-на учесници.  

 

 14.05.2008 година во ФЗОМ се 

одржа Информативна средба со пре-

тставници од подрачните единици 

на ФЗОМ на која експерти на ОПМ 

имаа излагање за значењето на 

Информативниот систем на ОПМ, 

поконкретно за Инфотеката "Права 

на пациенти". 

 

 ОПМ одржа Трибина на Филозо-

фскиот Факултет пред членови на 

Универзитетот Трето доба на 

15.05.2008 година. 

 

Во периодот од 14 мај до 11 јуни, 

2008 година организирани се јавни 

трибини наменети за граѓаните-

потрошувачи и корисници на ус-
луги во 13  општини каде ФЗОМ 

има свои подрачни единици, со цел 
нивно информирање за постоење 
Инфотека ,,Права на пациенти‟‟ 

како и едукација по одделните 
подрачја кои се наоѓаат во 
Инфотеката. Трибините се одржа 

во: Скопје, Битола,Тетово,Гости-

вар,Киче-

во,Струга,Охрид,Куманово,Гевгелиј

а,Струмица,Прилеп,Велес,Кочани. 
 

Во периодот од 08.05 до 11.06. 
2008 година ОПМ пристапи кон 
реализирање на Активноста 2  од 
Проектот ,,Стратешко планирање 
во локалните потрошувачки орга-

низации”. Оваа проектна 
активност опфаќаше организи-
рање на пет еднодневни работил-
ници каде експерти на ОПМ 
заедно со членови на локалните 
потрошувачки организации рабо-
теа на утврдување на стратешките 
планови во локалните потрошу-
вачки организации од : Кочани, 
Битола, Штип, Охрид и Тетово.  
 

Од 27-28.јуни 2008 година во Ох-

рид одржан е Семинар со членовите 

на Телото за Корпоративна општест-

вена одговорност на претпријатија-

та. 

  

 Во рамките на Проектот 

"Стратешко планирање во локални-

те потрошувачки организации" кој 

ОПМ го реализира со поддршка на 

USAID-Проект за деловно опкружу-

вање, во периодот од 25.06.2008 го-

дина до 10.07.2008 година одржани 

се пет работни средби за усвојување 

на стратешките планови на локални-

те потрошувачки организации од: 

Битола, Охрид, Штип, Кочани и 

Тетово. 

 

На ден 12.09.2008 година во оп-

штина Карпош во рамките на Проек-

тот ,,Соларни загревачи на топла 

вода,, одржана е трибина каде пред 

претставници на општината и други 

невладини организации и институ-

ции се дискутираше за можностите 
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за поголемо искористување на сон-

чевата енергија. 

 

 На 05.11.2008 година во Битола во 

рамките на Проектот ,,Соларни 

загревачи на топла вода,, одржана е 

трибина  за можностите за поголемо 

искористување на сончевата енер-

гија. На трибината се промовирани 

брошурите: ,, Обезбедување на ква-

литет кај сончевите термални ком-

поненти и системи,, и ,,Препораки за 

димензионирање на сончеви систе-

ми за подготовка на санитарна топла 

вода,,. 

 

Во Струмица на ден 26.11. 2008 

година во рамките на Проектот 

,,Соларни загревачи на топла вода,, 

одржана е трибина  за можностите 

за поголемо искористување на сон-

чевата енергија. На трибината се 

промовирани брошурите: ,, Обезбе-

дување на квалитет кај сончевите 

термални компоненти и системи,, и 

,,Препораки за димензионирање на 

сончеви системи за подготовка на 

санитарна  топла вода. 

 
 2. На меѓународно ниво 

 

Регионалната конференција за 

безбедност на храна која беше 

организирана од страна на GTZ 

(Германско друштво за техничка 

соработка) во рамките на 

регионалниот Проект Open Regional 

Fund(ORF) се одржа во Будва на 

25-28.03.2008година. 

 

Од 29-30 мај, 2008 година во 

Водице, Хрватска во рамките на 

GTZ проектот - Open Regional Fund 

(ORF) експерти на ОПМ присус-

твуваа на одржување на Регионална-

та средба за јакнење на заштитата на 

потрошувачите преку воспоставува-

ње на конзистентна потрошувачка 

политика во земјите на Регионот.  
 

На 23 јуни 2008 година во Софија 
во организација на ТАIEX одржана 
е Конференција на тема 
:,,Безбедност на пазарот и јакнење 

на улогата на потрошувачите на 

глобално ниво„„. 

  
01-04 Септември, 2008 година на 

тема:,,Права на пациенти“ и ,,Фина-

нсиски услуги„„ во Охрид одржана е 

регионална конференција организи-

рана од страна на ГТЗ     

(Германско друштво за техничка со-

работка) во рамките на регионални-

от Проект Open Regional Fund (ORF) 
 

 

 
III. АКТИВНОСТИ НА 
СОВЕТОДАВНОТО БИРО НА 
ОПМ 

 

Организацијата на потрошува-

чите на Македонија  има совето-
давно биро во Скопје. 
Потрошувачите најчесто се обра-
ќаат телефонски, но во текот на 
2008 година забележан е и пораст 
на потрошувачи кој бараат совети 

и по електронски пат. Пијавите се 
евидентирани на записник и по 
нив е соодветно  постапено,  а по 
потреба се проследени поднесоци 
до надлежните инспекциски 
органи. Успешноста на решени 
случаи процентуално изнесува 
76%, со тоа што напоменуваме 
дека најголем број на нерешени 
предмети се однесуваат на про-
блемите кој граѓаните ги имале со 
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јавните претпријатија кој имаат мо-
нополска положба на пазарот. 

Од Советодавното биро 

Скопје 
 
Статистички показатели за извр-
шени советувања за 2008 година 

 

 
1. Вкупен број советувања 4304 

- лични советувања 803 

- телефонски советувања 2618 

- писмени советувања 883 

- предавања/број на учесници  

- мобилни акции  

- изложби  

- инфоштандови на саеми  

2. Содржина на 
советувањата 

4304 

- правни совети 1740 

- права на пациенти 229 

-осигурување/финансиски 
услуги 

525 

- домување 431 

- исхрана 655 

- јавни претпријатија 724 

3. Контакти со медиумите 67 

- разговори со новинари/ прес 
конференции 

1 

- соопштенија за јавноста 5 

- печатени изданија (брошури, 
листови) 

1 

- интервјуа на телевизија, 
радио, печатени медиуми 

61 

 

Од работењето на советодавното 
биро  се доаѓа до констатација де-
ка поплаките од страна на гра-
ѓаните се однесуваат на : неквали-
тетни производи, изминат рок на 
употреба, непризнавање на га-
ранцијата и гарантниот лист, не-
квалитетни прехранбени произво-
ди, неиздавање на фискални смет-
ки, неисполнети договори при 
туристички патувања, 

неквалитетни занаетчиски услуги, 
како и голем број поплаки за 
работењето на претпријатијата 
кои вршат дејности од јавен инте-

рес. 

Советодавачот непосредно 
комуни-цира со потрошувачите во 
врска со заштитата на нивните 
права и интереси во областа на 
општо правно советување и 
давање на правна помош што се 
однесува на: 

 апарати за домаќинство-
то и покуќнина (одговор-
ност, гаранција, сервиси-
рање); 

 возила (одговорност, га-
ранција, сервисирање); 

 облека и обувки (гаранци-
ја, хемиско чистење, поп-
равки); 

 патувања и услуги на ту-
ристичките агенции; 

 финасиски дејности (гра-
ѓански чекови, банкови 
договори, лично, превоз-
но и станбено осигурува-
ње; 

 продажба од врата до 
врата и продажба по пош-
та; 

 станбена област (сопст-
венички односи, закупни-
на) 

 дејности од јавен инте-
рес; 
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IV. ОД АКТИВНОСТИТЕ НА 
КОМИСИИТЕ 

 

 Правна комисија 
 

Правната комисија во изминатиов 
период активно работеше во креи-

рање на Националната програма за 
заштита на потрошувачите при Вла-

да на Република Македонија за 
2009-2010 година. Членови од 
Правната комисија учествуваа во 
работата на Работната група за 
донесување на нов Законот за 
домување. Забележливо е учеството 
во повеќе комисии и состаноци, од 
кои ги издвојуваме учество во: 
Комитетот за следење на цените, 
работни средби со Министерството 
за економија, учество на редовни 

седници на Телото за општествена 

одговорност на претпријатијата, 

учество на редовни седници на 

Советот за заштита на потрошувачи 

при Влада на Република 

Македонија, трибини, тркалезни ма-

си и дебати. 
 
 

 Комисија за исхрана 
 
Член на Комисијата за исхрана на 
ОПМ активно учествува во 
Комисија на Македонскиот кодекс 
за храна која е стручно советодав-
но тело на Министерството за 
здравство. Забележано е и 
учество на член на ОПМ во сове-

тодавната координативна Комиси-
ја за органско земјоделство, при 
Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, исто 

така учество на член од ОПМ во 

Агро советот при Министерство за 

земјоделство,шумарство и 

водостопанство. 
Постои редовна соработка со 
Дирекцијата за храна и изработка 
на стручни мислења по повеќе 
правилници во врска со унапреду-
вањето на законската регулатива 
за храна. 
Специјалистичките советувања во 
доменот на исхраната редовно се 
одржуваа во советодавното биро 
во Скопје.  
 

 Комисија за домување 
 
Комисијата за домување во изве-
штајниот период беше фокусира-
на на одржување индивидуални 
советувања. Најголем број сове-
ти се дадени од областа на куќ-
ните совети и нивното 
функционирање. Комисијата 
даде свое мислење по Законот 
за домување. 

 

 Комисија за енергетика 
 
Комисијата за енергетика 
активно работи и во спроведу-
вање на Проектот ,,Соларни 
загревачи на вода‟‟. Во 

рамките на Проектот издаденa е 

брошурa:,,Препораки за димен-

зионирање на сончеви системи 

за подготовка на санитарна 

топла вода,,.Извршено е и 

обновување на постојната 

Инфотека ,,Сончеви системи,,со 

нови содржини. 

Исто така оджана е кампања за 

поголемо искористување на сон-

чевата енергија при што одржа-

ни се трибини во повеќе градови 

во Република Македонија. 
Забележително е и учеството 

на претставник на ОПМ во  
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Комисијата за еко-етикетира-

ње при Министерството за 
животна средина и просторно 
планирање.  
Специјалистичките советувања 
во доменот на енергетиката 
редовно се одржуваа во 
советодавното биро во Скопје.  

 

 Комисија за права на 
пациенти 

 

Членови на овааа комисија се 

активни во учество во Нацио-

налниот Комитет за заштита 
од пушење при Министерс-

твото за здравство кој работи 
на заживување на 
Стратегијата за контрола на 
тутунот заради обез-

бедување и унапредување 
на заштитата на здравјето 
на населението во 
Република Македонија за 
2005-2010 година.  
 

За потребите на Фондот за 
здравствено осигурување на 
Македонија изработена е 
Инфотека: ,,Права на пациен-
ти”која е дистрибуирана во 

подрачните единици на ФЗОМ а 

во тринаесет од нив одржани се и 

едукативни работилници. 
 

Специјалистичките советува-
ња во доменот на правата на 
пациентите редовно се одржу-

ваа во советодавното биро во 
Скопје.  
 

Од активностите на Работната 
група за заштита на детето 
како потрошувач 
 

Во рамките на Проектот на Минис-

терството за економија:,,Организи-

рање и имплементација на семинари 

во предучилишни и училишни уста-

нови од областа на заштита на деца-

та како потрошувачи,, Организаци-

јата на потрошувачите на Македони-

ја пристапи кон реализирање на 

проектните активности и истите ус-

пешно ги реализираше во периодот 

од 22.10-28.11.2008 година. Во рам-

ките на активностите одржани се 

воспитно образовни активности и 

отворени наставни часови во гради-

нки и училишта во десет града во 

Република Македонија: Берово, Ско-

пје, Охрид, Битола, Кичево, Штип, 

Струмица, Куманово, Велес и Гос-

тивар. За таа цел ОПМ секоја гра-

динка и секое училиште го снабди 
со потребни материјали како При-

рачници, брошури и сликовници. 
 

 ПУБЛИКАЦИИ 
 
 
 БРОШУРИ 

 

Во текот на 2008 беше издадена 
брошурата: 
 
 ,,Препораки за димензио-

нирање на сончеви системи за 

подготовка на санитарна 

топла вода,, 
 
 ИНФОТЕКИ 

 
Инфотеката е релативно нов  сис-
тем за информирање и едукација 
на потрошувачите. Изработена со 
помош на експерти на германската 
потрошувачка организација - ВЗБВ 
и експерти од ОПМ има за цел 
превентивно да им помогне на по-
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трошувачите во однос на нивната 
информираност за одредени прои-
зводи или услуги пред нивна наба-
вка на пазарот или користење.  

 

ОПМ располага со следните инфо-

регистри - општ регистратор од: 
Домување, Исхрана и Правната 
област, инфорегистратор Финан-
сиски услуги, Здравство и Апарати 
за домаќинството, Изолација во 
индивидуалната и колективна 
градба и Аудио и видео опрема во 
домот, ,,Сончеви системи” и 

инфотеката ,,Права на 

пациенти”изработена за потребите 

на ФЗОМ.  
 
МЕДИУМСКА ЗАСТАПЕНОСТ НА 

ОПМ 
 

Медиумската застапеност на Орга-
низацијата на потрошувачите на 
Македонија е од круцијално зна-
чење на кое се придава особено 
големо внимание. ОПМ и во изве-
штајниот период имаше забележи-
телни контакти со медиумите како 
електронски така принтани со цел 
да делува во насока на јакнење на 
информирањето и едукацијата на 
потрошувачите.  
 
Во 2008 година остварена е една 

прес конференција, пет соопштенија 

за јавноста, една испечатена 

брошура и 61 интервју за: радио, 

телевизија, објава во печатен 

медиум. 


