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1.СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА   

 

1.1 ПРВА РАБОТНА СРЕДБА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА НОВИНИТЕ  ВО ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА 

НА ПОТРОШУВАЧИТЕ  

За исполнување на овој дел од Програмата, на 22.09.2021г се одржа онлајн работна средба на ЗУМ 

платформата.  

Согласно подготвената агенда, темата на работната средба се однесуваше на:„Новините во  

предлог-Законот за Заштита на потрошувачите“. На овој настан присуствуваа претставници од 

Министерство за економија, Министерство за финансии, Државен пазарен инспекторат, Државен 

санитарен и здравствен инспекторат, Биро за развој на образование, Агенција за храна и 

ветеринарство, Агенција за електронски комуникации, Асоцијацијата за е-трговија на Македонија 

АЕТМ Скопје, претставници од стопанските комори, бизнис секторот, здруженијата на потрошувачи 

од Тетово, Штип, Битола, Кочани и Охрид, со вкупен број од 52 учесници. Од страна на 

Министерството за економија на работната средба со воведно обраќање се обрати г-ѓа Нериман 

Џеладини, раководител на Сектор за внатрешен пазар во Министерството за економија, а новините 

во Предлог Законот за заштита на потрошувачите беа презентирани од страна на експерт од 

областа, проф. д-р Неда Здравева. По воведните излагања се разви широка дискусија за Предлог 

Законот и новините кои ги носи, за што посебно беа заинтересирани претставниците на бизнис 

секторот. На работилницата беше обезбеден превод на албански јазик. 
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1.2  ВТОРА РАБОТНА СРЕДБА  - ПРАВНА РЕГУЛАТИВА  ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СО 

ПРЕГЛЕД НА ПОСТАПКАТА ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ  НА СПОРОВИ (АДР) ВО  АВСТРИЈА  

Во рамки на Програмата на 22.10.2021 година беше организирана втората работна средба на која 

се зборуваше за спроведување на европското законодавство во домен на алтернативното 

решавање на спорови (АРС). На средбата учествуваа двајца експерти од Федералното 

Министерство за социјални работи, здравствена заштита и заштита на потрошувачите: Г-ѓа Тамара 

Габриел и г-дин Симон Едер, a своја поддршка даде и аташе г-дин Харалд Фугер. 

 

 

1.3 ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТЕЊЕ НА ЛЕТОЦИ И БРОШУРИ ЗА ПРАВАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 

СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ  

 

Организација на потрошувачите на Македонија, во соработка и по одобрение на Министерството 

за економија, подготви и издаде две брошури и еден лифлет наменети за едукација на 

потрошувачите кои се во согласноост со законската регулатива од областа на заштитата на 

потрошувачите.                                                                                                                           

Едната брошура е насловена како: Неисправен производ, кадешто накратко се објаснети правилата 

кои се применуваат во случај на купен неисправен производ од страна на потрошувачот, кои не ја 

исклучуваат примената на правилата за одговорност за штета предизвикана со опасен предмет и 

опасна дејност и правилата за одговорност за материјалните недостатоци на производот 
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(несообразност), како и на сите други правила кои произлегуваат од договорната и вондоговорната 

одговорност за причинета штета. 

 
 

Втората брошура е насловена како Договорни услуги во домаќинството, и има за цел да  укаже на 

определените права и обврски што за потрошувачот произлегуваат од потрошувачки договори во 

ситуации кога се користат услуги за помош во домаќинството ( градинарски услуги,  

електротехничарски, водоинсталатерски, столарски, тапетарски, разни видови на градежни услуги 

како плочкарски, молерски паркетарство, замена на прозорци и врати, преградување со гипс 

картон, други градежни  зафати). 
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https://opm.org.mk/broshuri-dogovorni-uslugi-vo-domakinstvata-i-neispraven-proizvod/ 

Лифлетот се однесува на Новите енергетски етикети, и што тие означуваат, односно како да ги 

прочита потрошувачот. Со воведувањето на новите регулативи на Европската Унија се направени 

големи промени во опсегот на енергетските класи на производи, а со тоа и на енергетските ознаки, 

при што сите производители треба да ги почитуваат новите прописи. 

 

https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Energ_Etiketi_mk.pdf  

https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Energ_Etiketi_alb.pdf  

 

https://opm.org.mk/broshuri-dogovorni-uslugi-vo-domakinstvata-i-neispraven-proizvod/
https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Energ_Etiketi_mk.pdf
https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Energ_Etiketi_alb.pdf
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1.4 ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА AНАЛИЗА ЗА СОСТОЈБАТА  ВО ОДНОС НА ЗАКОНОТ  ЗА ЗАШТИТА НА 

ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ПРИ  ПРИМЕНА НА ПРОПИСИТЕ 

ОД СТРАНА НА КРЕДИТОРИТЕ И КРЕДИТНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ СО ЦЕЛ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

СООДВЕТНО НИВО НА ЗАШТИТА НА ЕКОНОМСКИТЕ  ИНТЕРЕСИ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ КАКО И 

ПОСТАПКА ЗА РЕШАВАЊЕ  НА СПОРОВИ НАСТАНАТИ ОД ОВА ОБЛАСТ  

 

Организацијата на потрошувачите на Македонија на ден 09.12.2021г организираше презентација 

на анализите за состојбата во однос на Законот за заштита на потрошувачите при договори за 

потрошувачки кредити при примена на прописите од страна на кредиторите и кредитните 

посредници на ЗООМ платформата. Презентацијата ја направи Татјана Тасевска, правен советник 

во Организацијата на потрошувачите на Македонија, која го спроведе истражувањето и ги изработи 

анализите.  

На средбата беа присутни претставници од Министерството за економија, Народната банка на РСМ, 

Асоцијацијата за финансиски друштва (АФД), Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и 

здравствен инспекторат, Сојуз на стопански комори на РСМ, претставници на потрошувачките 

организации, претставници на финансиските друштва, банките и штедилниците. На настанот 

присуствуваа 49 учесници. 

 

 

1.5 ПОДДРШКА НА НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАШТИТАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ  
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Организацијата на потрошувачите на Македонија - Скопје и останатите организации на 

потрошувачите со седиште во Охрид, Битола, Штип, Тетово и Кочани во текот на 2021 година 

реализираа значаен број советувања.  

Во периодот од јануари до декември 2021 година, остварени се вкупно 2572 советувања од кои 

58% беа телефонски, 31%  беа преку електронска пошта, 7%  беа лични советувања, 3% преку 

нашиот фејсбук профил, додека пак, само 1% од советувањата беа по пат на регуларна пошта.  

 

 

Советување по региони 

Од вкупниот број советувања, најголем дел (67%) се оствариле во советувалиштето во Град Скопје, 

каде што редовно се поплаките од потрошувачите од други градови во РС Македонија (каде што 

нема потрошувачки организации). Од друга страна, процентуално искажано, во вкупниот број 

совети се евидентира дека со 10 % учествува ОП Кочани, со 8% учествува ОП Тетово, со 6% ОП Штип, 

со по 5% учествувале ОП Битола и ОП Охрид.  

 

Електронски
31%

Facebook 
страна

3%

Телефонски 
советувања

58%

Лично
7%

Пошта
1%

Начин на прием
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Анализа по категории 

Ако направиме категоризицијата на поплаките од аспект на советувањето (во која категорија 

потрошувачите најмногу се пожалиле), можеме да кажеме дека на прво место се производите. Кај 

оваа категорија, најголем број на     поплаки се однесуват на производи од бела техника, техничките 

апарати и мали кујнски апарати. Најголем број од поплаки се однесуват на проблемите со 

остварување на правата од гаранција и сервисирање на производите oд бела техника и технички 

апарати. Кај производите во домот најчести поплаки добивме за непочитување на рокот на достава 

на производот (мебел), односно долг рок на испорака. Додека пак најчести  проблеми на 

потрошувачите во однос на техничките апарати, се продавање производи со скриени  недостаток, 

чекање долг рок за сервисирање на мобилните телефони, компјутерите  и телевизорите, 

непризнавање рекламации и сл. Најчести производи од белата техника на кои се однесуваа 

поголемиот дел од поплаките, се машините за перење, шпоретите, инвертер климите  и 

фрижидерите. Кај поголемиот дел од нив постоеше недостаток при првото вклучување, како и 

чекање долг период за сервис.  

 Главниот проблем околу техничките апарати, белата техника и производите во домот се нечесното 

пазарно однесување од страна на одделни трговци и недоволната  информираност на 

потрошувачите за нивните права. Имено, трговците и сервисерите најчесто се незаинтересирани за 

проблемите на потрошувачот, па така не им издаваат сервисни налози, не им издаваат фискална 

сметка, доцнат со сервисирањето или пак воопшто не доаѓаат во домот на потрошувачот. 

 Потoа, следуваат проблемите во делот на интернет купувањето, конкретно нелегалната Фејзбук 

продажба и продажбата преку другите социјални медиуми. Зголемениот број на онлајн купување, 

кое што на некој начин беше последица од ситуацијата со Ковид 19, доведе до зголемен број на 

67%
5%

5%

6%

7%

10%

Поплаки по потрошувачки организации

Скопје Битола Охрид Штип Тетово Кочани
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измамени купувачи коишто купуваа преку онлајн продавници на социјалните мрежи (Фејзбук и 

Инстаграм). Потрошувачите најчесто се измамени преку заведувачко рекламирање од страна на 

лажни продавачи кои прават профили на социјалните мрежи, а притоа не се регистрирани. Во овие 

случаи се јавуваат проблеми кога потрошувачите купуваат производи преку вакви профили, 

особено кога овие продавачи им испраќаат неквалитетен, оштетен или производ различен од 

нарачаниот без да им издадат фискална сметка/фактура,поради што потрошувачите немаат 

можност да ги вратат или заменат производите. 

Кај јавните услуги, на прво место се електричната енергија и телекомуникациските услуги, а 

незадоволни потрошувачи има и кај топлинската енергија. Во овој сегмент најзастапени беа 

проблемите со високи сметки за електрична енергија иако таа не беше потрошена, високи сметки 

за телекомуникациските услуги и незадоволство од квалитетот на интернет услугите на 

операторите, како и високите сметки за водоснабдувањето. 

Голем број поплаки се добиени и во делот на услугите, каде што најизразени се проблемите со 

туристичките услуги и сервисните услугите.  

Голем број на поплаки се евидентирани и во делот на специјалистичките советувања (финансиски 

услуги, домување, храна, здравствени услуги), каде поторошувачите се пожалиле на услугите на 

финансиските друштва, а се однесуваат на високи трошоци и камати при користење на  брзи 

кредити, во делот на домувањето, проблеми со управувањето на зградите,  како и проблеми со кои 

се соочиле потрошувачите при оставарување на здравствена заштита. 

1.6 СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ФОРМИРАН ОД 

ВЛАДАТА СО СОВЕТИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ОД ПООДДЕЛНИ  ОПШТИНИ 

И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗАРАДИ УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА И СОГЛЕДУВАЊЕ НА 

СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ЗАШТИТА НА 

ПОТРОШУВАЧИТЕ  

На ден 30.11.2021 год. во Хотелот Ројал вју во Охрид се одржа работилница  заради  развивање на 
дијалог за партнерски услуги меѓу локалните власти, граѓанското општество и локалните компании 
кои промовираат заштита на потрошувачите и одржлива потрошувачка.  

На работилницата присуствуваа дваесет учесници и тоа: претставници на локалната смоуправа, 
јавните претпријатија, инспекциски служби,  бизнис секторот и граѓански здруженија. 
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После излагањата на експертите на ОПМ се разви широка дискусија од страна на сите присутни 
учесници. Посебно е значајно што претставниците на Општина Охрид се изјаснија дека се спремни 
да преземат иницијатива за што поскоро формирање на Совет на потрошувачи на општина Охрид, 
а со цел да се донесе  Програма за заштита на потрошувачите на Општина Охрид и да се предвидат 
финансиски средства за нејзина реализација. 

 

2. ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ   

ОПМ ја спроведуваше Програмата за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2021 – та година. 

Во продолжение наведени се дел од активностите на оваа Програма. 

2 .1 АНАЛИЗА НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ СОГЛЕДАНИ НИЗ СПРОВЕДЕНИТЕ СОВЕТУВАЊА 

И ДАВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ДО СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИ НА ГРАД СКОПЈЕ  ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ПРИОРИТЕТИ НА ДЕЛУВАЊЕ  

 

 Онлајн анкета за задоволство од даватели на јавни услуги  

Согласно Програмата за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2021, спроведовме 

истражување преку една онлајн анкета за задоволството на потрoшувачите од давателите на јавни 

услуги. Анкетниот прашалник беше објавен на нашите две социјални мрежи Фејзбук  и Инстаграм, 

од причина што најголемиот број потрошувачи се присутни и активни на овие социјални мрежа и 

на тој начин имаше можност да се допре до поголем број на испитаници. Добивме одговор од 

вкупно 1.117 потрошувачи. 

Преку онлајн анкетата потрoшувачите имаа можност да ги наведат проблемите со кој се соочиле 

при користење на јавните услуги  во четири домени: водоводни услуги, jавно осветлување, 
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комунална хигиена и јавен превоз, како и да одговорат на прашањата  дали успеваат како 

потрошувачи да ги решат настанатите проблеми  и на кој начин тоа можат да го направат.  

Анализата од спроведеното истражување беше објавена во е-магазинот ЗИП 9  

https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/10/e-bilten_opm_no.9.pdf, со цел потрошувачите да 

се информираат за резултатите од спроведното истражување.  

Согласно анализата  на извршената анкета, утврдивме  дека најголем број испитаници кои 

одговориле на прашалникот живеат во скопскиот регион (34%), најголем дел од испитаниците и 

припаѓаат на  возрасната група од 37-46 години,  а поголем дел од испитаниците биле од женскиот 

пол. 

Кај користењето на водоводни услуги, најголем дел од испитаниците одговориле дека се 

незадоволни од испораката, достапноста и квалитетот на услугата. Како најголем во низата 

проблеми потрошувачите ја навеле наплатата врз основа на паушално утврден износ за 

потрошената вода и изразиле незадоволството од наплата  на високите и нереални сметки. 

 

 

При користење на јавно осветлување потрошувачите наведуваат дека имаат  проблеми при 

добивање на  услугите на јавно осветлување скоро во секој домен и тоа: квалитетот и прекинот на 

испорака на услугата, недостапноста на службите, нереалната пресметка на јавното осветлување и 

неефикасноста на жалбената постапка.  

Во доменот на користење на услугите од комунална хигиена во најголем дел од испитаниците 

навеле дека се соочиле со проблем со квалитетот на испорака на услугата, на пример: редовно 

собирање на смет, отстранување на диви депонии,  нереагирање на службите за отстранување на 

дефекти.  

11%

16%

10%

15%
22%

8%

10%
8%

5. Ако на претходното прашање позитивно сте одговориле, ве молиме наведете поконкретно, 
дали проблемот се однесувал на:

(можете да одберете најмногу до 3 одговори)

Квалитет на испорака на услугата (квалитет на 
вода )

Прекин на испорака на услугата (вода)

Недостапност на вода до повисоките катови 
во летниот период

Високи и по ваше мислење нереални сметки

Паушална наплата без читање на водомерите

Недостапност на службите за отстранување 
на дефекти настанати во домот

Недостапност на службите за отстранување 
дефекти на улицата каде што живеете

Неефикасност на жалбената постапка
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При  користење на јавен превоз половина од вкупниот број на испитаници се изјасниле дека се 

соочиле со проблем при користење на јавен превоз, а другата половина се изјасниле дека досега 

не се соочиле со проблем при користење на  услугите на јавниот превоз. Тие кои се соочиле со 

проблеми како најактуелни ги наведуваат квалитет на испорака на услугата,  прекинот на испорака 

на услуги, неефикасни служби и проблемите  со скапите автобуски билети.  

Во поглед на решавање на проблемите со надлежните, голем дел од испитаниците укажуваат дека 

во изминатата година повеќе пати реагирале за одреден проблем, а најголем процент од 

испитаниците се незадоволни од постигнатиот исход при решавање на нивниот проблем особено 

поради долгиот временски период за решавање на проблемот од страна на давателот на  јавна 

услуга.  

Додека пак поведување на судска постапка како начин на решавање на проблемите со давателите 

на јавни услуги, е најмалку користена опција, односно само 3% од испитаниците се одлучиле да 

поведат судска постапка, додеа останатите 97% одговориле дека не се одлучиле на овој чекор. 

34%

19%
14%

26%

7%

9. Ако на претходното прашање позитивно сте одговориле, ве молиме наведете на што конкретно 
проблемот се однесува: 

(можете да одберете најмногу до 3 одговори)
- Квалитет на испорака на услугата (на 
пример: редовно собирање на смет, 
отстранување на диви депонии,)

- Прекин на испорака на услугата ( на 
пример: не собирање на смет подолг 
временски период)

- Високи и по ваше мислење нереални 
сметки

- Неефикасни служби за отстранување 
на дефекти (на пример: промена на 
оштетени и искршени садови за 
собирање на смет, поставување на 
контеинери)
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 Прирачник со најчесто поставувани прашања и одоговри поврзани со општите проблеми на 

потрошувачите при користење на јавните услуги на териотија на Град Скопје  

 

Во рамки на оваа активноста од Програмата за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2021, 

беше изработен  Прирачник за советување во доменот на јавни услуги, којшто има за цел да им 

помогне на правните советници при советување на потрошувачи.  

Прирачникот опфаќа повеќе сегменти кои се важи од аспект на советувањата и тоа: најчесто 

користена законска регулатива, информации за работата на давателите на комунални услуги, права 

и обрски на корисниците и  најчесто поставувани прашања од потрошувачите со дадени одговори. 

2.2 ПОДГОТОВКА, ПЕЧАТЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА НА ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

ПРАВАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА УТВРДЕНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА 

7%

32%61%

13. Колку сте задоволни од постигнатиот исход при решавањето на проблемот?

задоволен сум

делумно сум задоволен

не сум задоволен
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ИНФОРМИРАЊЕ И ИЗРАБОТКА НА ИНФО ГРАФИКОНИ ЗА ИНФОРМАТИВНИТЕ 

МАТЕРИЈАЛИ КОИ ЌЕ СЕ  КОРИСТАТ КАКО АЛАТКА ЗА ПРОМОЦИЈА  НА СОЦИЈАЛНИТЕ 

МРЕЖИ И ВЕБ СТРАНАТА  

Организацијата на потрошувачи во текот на целата година работеше на креирање и издавање 

различни брошури и лифлети на актуелни теми преку кои се обидува  да ги едуцира и информира 

потрошувачи за нивните потрошувачки права.  

 

Темите на брошурите беа одбрани како најактуелни  во изминатата година и како теми за кои 

сметавме дека потрошувачите треба да бидат подетално инфомирани. 

- Права и обврски на корисниците на поштенски услуги –  

https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/POSTENSKI-Uslugi_MK.pdf  и 

https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/POSTENSKI-Uslugi_ALB.pdf 

- Кои се права и обврски на потрошувачите при користење на услугите на јавниот превоз 

https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/Javen-Prevoz_MK.pdf       и  

https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/Javen-Prevoz_ALB.pdf 

Овие кратки информативни брошури преку кои сакавме да ги едуцираме потрошувачите за  

нивните права, но и обврски при користењето на  јавниот превоз и поштенските услуги, беа 

изработени од соработниците на ОПМ.  

Во брошурата за Права и обврски на корисниците на поштенски услуги, потрошувачите имаа 

можност да се запознаат со тоа кој е корисник, испраќач и примач на поштенски услуги, на кој начин  

и каде може да поднесат приговор доколку се незадоволни од услугите на давателите на 

поштенски услуги, што треба да знаат за безбедно онлајн пазарење како и други права и обврски 

поврзани со поштенските услуги.   

Во брошурата за Права и обврски на потрошувачите при користење на услугите на јавниот превоз, 

потрошувачите имаат можност да се информираат за основните правила за однесување на 

патниците, начинот на купување и користење на автобуски билети, право на приговор и други 

најчесто поставувани прашања во делот на јавниот превоз.  

За брошурите изработивме и инфографици, кои што заедно со брошурите во онлајн верзија беа 

објавени на веб странатa на ОПМ  и на социјалните мрежи ( Фејзбук и Инстаграм), каде што беа 

промовирани и видени од вкупно 101.029 потрошувачи.   

- https://opm.org.mk/programata-za-zashtita-na-potroshuvachite-na-grad-skopje-za-2021/ 

- https://www.instagram.com/p/CWnNgISKCpZ/?utm_source=ig_web_copy_link 

- https://www.facebook.com/organizacijanapotrosuvacitenamakedonija/posts/2988019201412625 

https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/POSTENSKI-Uslugi_MK.pdf
https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/POSTENSKI-Uslugi_ALB.pdf
https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/Javen-Prevoz_MK.pdf
https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/Javen-Prevoz_ALB.pdf
https://opm.org.mk/programata-za-zashtita-na-potroshuvachite-na-grad-skopje-za-2021/
https://www.instagram.com/p/CWnNgISKCpZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/organizacijanapotrosuvacitenamakedonija/posts/2988019201412625
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Првата промоција на брошурата  Кои се права и обврски на потрошувачите при користење на 

услугите на јавниот превоз, се одржа на 25.09.2021 година во рамки на фестивалот "Ден на 

граѓанските организации 2021.   

  

 

Во месец декември се одржа втората промоција на брошурите во City Mall - Скопје  во склоп на 

Програмата за заштита на правата на потрошувачи  на Град Скопје за 2021 година, каде што беа 

промовирани двете брошури: Кои се права и обврски на потрошувачите при користење на 

услугите на јавниот превоз и Права и обврски на корисниците на поштенски услуги, а на 

заинтересираните поторшувачи од претставник на ОПМ, им беа подетално објаснети и разјаснети 

дилемите за нивните права во делот на овие јавни услуги. Промоцијата беше во согласност со 

почитување на сите протокли за заштита од КОВИД 19. 

Промоцијата на брошурите беше медиумски поддржана од МИА - Медиумска информативна 

агенција, а потрошувачите беа  информирани  и преку  медиумите, преку кои беше соопштено за 

денот на промоцијата, а на самиот настан беа дадени изјави од претставниците на Организацијата 

на потрошувачите кои беа емитувани во дневните вести и на веб сајтовите на медиумите.  
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2.3 ИЗДАВАЊЕ НА Е-МАГАЗИН СО АКТУЕЛНИ ПОТРОШУВАЧКИ ТЕМИ СО КОИ ЌЕ СЕ 

ИНФОРМИРААТ ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗА НИВНИТЕ ПРАВА И ЌЕ СЕ СОВЕТУВААТ КАКО 

ПРЕВЕНТИВНО ДА СЕ ОДНЕСУВААТ ПРИ НАБАВКА НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

 

Организацијата на потрошувачите на Македонија издаде  3 броеви на е-магазин (ЗИП), кои може 

да се најдат на веб-страницата - www.opm.org.mk, Фејзбук страницата- 

https://www.facebook.com/organizacijanapotrosuvacitenamakedonija, и Инстаграм страницата - 

https://www.instagram.com/opm.org.mk/.  

Промоцијата на е-магазините беше направена преку  онлајн објавување на веб страната на ОПМ и   

промоција на Фејзбук и Инстаграм профилот, каде според добиената статистика е-магазините биле 

видени и отворени од околку 27.827 потрошувачи.   

Во сите 3 броја не е-магазинот, беа опфатени  теми коишто во одреден период ги засегаат 

потрошувачите, во секој број беше претставена по една онлајн анкета од најактуелните проблеми 

на потрошувачите и текстови со кои сметавме дека ќе се едуцираат во делот на исхраната, 

финансиски услуги, туристички патување, енергетска ефикасност и други важни потрошувачки 

права.   

 

Е-магазинот ЗИП број 8, е објавен на 16.05.2021 година 

веб страницата на ОПМ, Фејзбук и Инстаграм 

профилот.                                

https://opm.org.mk/wpcontent/uploads/2021/06/E-

Bilten_OPM_No-8.pdf 

 

Во овој број на списанието беа објавени вкупно 11 

текстови Беа претставени сумарните резултати од 

извршенoто онлајн истражување за додатоци во 

исхрана за време на пандемија со КОВИД 19, беа 

опфатени теми во делот на исхраната, енергетската 

ефикасност, финаниските услуги- односно интернет и 

мобилното банкарството, коешто во ерата на 

дигитализација се повеќе се користи од 

потрошувачите.  Со цел подетална информираност на 

потрошувачите со надлежностите и работата на ЈП 

Водовод и канализација, направивме интервју со 

вработените од ова јавно претпријатие, коешто во 

пишана форма го интегриравме во е-магазинот.  

http://www.opm.org.mk/
https://www.facebook.com/organizacijanapotrosuvacitenamakedonija
https://www.instagram.com/opm.org.mk/
https://opm.org.mk/wpcontent/uploads/2021/06/E-Bilten_OPM_No-8.pdf
https://opm.org.mk/wpcontent/uploads/2021/06/E-Bilten_OPM_No-8.pdf
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  Е-магазинот ЗИП број 9, е објавен на 21.10.2021 година 

веб страницата на ОПМ, Фејзбук и Инстаграм профилот. 

https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/10/e-

bilten_opm_no.9.pdf 

Во овој број на списанието беа објавени вкупно 10 

текстови, каде што опфативме повеќе различни теми.  

Во делот на исхраната беше направена анализа на 

квалитетот на овошни јогурти и беше претставено 

тетсирањето на гуми за џвакање. Ги сумиравме и 

претставивме резултати од извршениот анкетен 

прашалник којшто се однесуваше на задоволството на 

потрошувачите од давателите на јавни услуги.   

Претставник од Народна банка на Република Северна 

Македонија подетално ни го објасни работењето на 

НБРСМ и нивната надлежност во заштитата на правата 

на потрошувачите во делот на финансиските улсуги.  

 

 

 

Е-магазинот ЗИП број 10, е објавен на 17.12.2021 година, на веб 

страницата на ОПМ, Фејзбук и Инстаграм профилот. 

https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/E-

Bilten_OPM_No-10.pdf  

Во овој број на е-магазинот се изработија 10 текстови со цел 

едуцирање на потрошувачите во делот на  финансиските услуги, 

исхраната ( беше направена анализа на кечапи како додатоци во 

исхрана), беше претставена анализа од тестирање на детски 

играчки. Во е-магазинот ги претставивме и резултатите од 

спроведената онлајн анкета за акциските продажби, односно за 

продажба на производи на акција. Со претставник од Агенцијата 

за пошти беше направено интервју со цел подетално да се 

запознаеме со работата на овој регулатор и на кој начин и кога 

ги штитат потрошувачите.  Беа опфатени и други актуелни теми 

од интерес на потрошувачите.  

https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/10/e-bilten_opm_no.9.pdf
https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/10/e-bilten_opm_no.9.pdf
https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/E-Bilten_OPM_No-10.pdf
https://opm.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/E-Bilten_OPM_No-10.pdf
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3. ПРОЕКТ РАЗВОЈ НА ПАРТНЕРСТВА ПОМЕЃУ ГРАЃАНСКОТО  ОПШТЕСТВО И БИЗНИС 

СЕКТОРОТ 

Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ)  во текот на 2021г заедно со Националната 
организација на потрошувачите на Србија (НОПС) и Центар за заштита на потрошувачите на Црна 
Гора (ЦЕЗАП) го реализираше проектот „Развој на партнерства помеѓу граѓанското оптество и 
бизнис секторот финансиран преку SIDA и имплементиран преку BCSDN. 

https://conweb.network/ 

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ 

 Главната цел на проектот „Развој на партнерство помеѓу граѓанското општество и бизнисот: Модел 
на услуги за мобилизација на финансиски ресурси“ е да се зајакне капацитетот на граѓанското 
општество да промовира иновативен модел за соработка со бизнис секторот и пружање услуги за 
сертифицирање на компаниите со сертификатот „Фер со потрошувачот“, што ќе влијае на 
политиките за заштита на потрошувачите и животната средина. 

ЦЕЛНИ ГРУПИ  

Граѓански организации кои работат во доменот на заштитата на потрошувачите и заштитата на 
животната средина;  Бизнис заедницата која има за цел да ја унапреди општествената одговорност 
во заштитата на потрошувачите, животната средина и која се стреми кон фер конкуренција; 
Државните и јавните институции на национално и на локално ниво кои имаат ингеренции за 
заштита на потрошувачите и животната средина. 

РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТОТ  

Изградени се капацитети на членките на регионалната мрежа ConWeb (COM, CEZAP, NOPS) за 
промовирање на услугите за сертификација на претпријатијата и стекнување со сертификатот „Фер 
со потрошувачот“. Развиени се механизми за фер однос кон потрошувачите кои ќе им се понудат 
на сертифицираните компании, развиен  сис тем за спогодбено решавање на жалби и спорови кон 
прет - пријатијата.  Зголемен е капацитетот за придонес на граѓанските организации во 
имплементацијата на јавните политики за заштита на потрошувачите и животната средина. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fconweb.network%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ToEdT-6Swr_l-QpAMd4gn1WZPr5hx_mbiFCWAvq4idK_j3TCNDeYK0dI&h=AT2GXRuEzukJUiig9bSKgHF4Vx8yLghSCgYqqWvBEw5LXKnXVAbClzdQ93E3qmMDbPYhUKs6Ic1JiF7XrtS7e3iSDwvvZIWQqqZGksXdbuviMcMigVcoZ_PTfwqdYqVTeQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0O0SSmfH_Y4FdUWm3PJGQ_fqU15KkDG-Ceozwof29vTKbqfa7VpGU2kB_Zjzs_dVcvj-2NuNrowZ0ZSL4rwWYCa2oUM6-v2LRTvUBDtLkIPM-cE9cnkN-DSWjcNgRIC6v4QGg4fy7C7ZtgiULT1Ltszy10jWx7WwUl5Xp6g4-rUny8bBY4dnhphXlDowLUWzImkXQ_
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АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ 

 

Фокус група, Скопје,23.08.2021 

 

Во рамките на проектот Организацијата на потрошувачите на Македонија одржа одржа Фокус група 

организирана во рамки на Проектот “Развој на партнерства помеѓу граѓанското општество и бизнис 

секторот“ финансиран од страна на Шведската меѓународна агенција за развој и соработка (SIDA) 

и Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (BCSDN), а којшто се спроведува преку 

ConWeb што претставува мрежа на национални потрошувачки органиозации на Југоисточна 

Европа која ја сочинуваат Центар за заштита на потрошувачите на Црна Гора (CEZAP), 

Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ) и Националната организација на 

потрошувачите на Србија (NOPS). 

На Фокус групата која се одржа во Стопанска комора на Република Северна Македонија, 

присуствуваа околку 15 претставници на бизнис секторот, граѓански здруженија, претставници на 

Советотот за заштита на потрошувачи на Град Скопје, претставници на Стопанска комора на 

Северна Македонија, каде што покрај со физичкото присуство, дел од учесниците имаа можност 

да се вклучат и онлајн преку платформата Webex.  
 

На Фокус групата свое излагање имаа д-р Ристо Иванов, експерт во областа којшто ги објасни 

начинот и чекорите за стекнување на Сертификатната марка „Фер со потрошувачот“, начинот на 

апликација на компаниите, критериумите коишто треба да ги исполни копманијата за да може да 

се здобие со сертификатот, беше објаснет Кодексот за фер однос кон потрошувачите, како и 

можноста за добивање на субвенции од Министерството за економија за сертифицираните 

компании.  
 

Претставници на Организацијата на потрошувачи на Македонија, претседателката, д-р Маријана 

Лончар Велкова, дипл. правник Татјана Тасевска и м-р Мартина Грнчаревска пред компаните ги 

презентираа проблемите со кои се соочуват потрошувачите и алтернативниот начин на решавање 

на споровите помеѓу потрошувачите и компаниите.  
 
На фокус групата имаше можност да се споделат различни искуства од компаниите и 

Организациите на потрошувачи во делот на потрошувачките проблеми со цел да се изнајде 

најдобар начин за нивно решавање. 
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Промотивен завршен настан, Скопје, 28.10.2021г 

 
Организацијата на потрошувачите на Македонија во рамки на проектот “Development of 
Partnership between Civil Society and the Business Sector” (Развој на партнерства помеѓу граѓанското 
општество и бизнис секторот: Модел на услуги за мобилизација на финансиски ресурси), 
финансиран од страна на Шведската меѓународна агенција за развој и соработка (SIDA), 
имплементиран од Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (BCSDN), денес во Хотел 
Солун- Скопје организираше промотивен завршен настан за проектот. 

Проектот се спроведува преку ConWeb, што претставува мрежа на национални потрошувачки 
организации на Југоисточна Европа која ја сочинуваат Центар за заштита на потрошувачите на Црна 
Гора (CEZAP), Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ) и Националната 
организација на потрошувачите на Србија (NOPS). 

На настанот беше промовиран проектот, резултатите и продуктите преку унапредената соработка 
со другите потрошувачки организации во регионот на Западен Балкан, со што се остварува 
можноста за воведување на сертификатот “Фер со потрошувачот” во Србија и Црна Гора, врз основа 
на искуството на Република Северна Македонија. 

Во рамките на проектот се изработи и Документ за политики: „Унапредување на заштитата на 
потрошувачите преку фер однос од страна на компаниите“ кои  беше пододелен и претставен на 
присутните. Од страна на Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (BCSDN) се обрати 
г-ѓа Билјана Стојановска, менаџер на регионалниот хаб. На настанот се вклучија и претставниците 
на CEZAP (Центар за заштиту потрошача Црне Горе) и NOPS (Национална Организација Потрошача 
Србије). 
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СЕРТИФИЦИРАНИ КОМПАНИИ 

Во рамките на проектот се здобија со сертификат “ФЕР СО ПОТРОШУВАЧОТ“ неколку компании меѓу 
кои Веро, Сетек и Виталиа. Сертификатот „Фер со потрошувачот“ кој го доделува Организацијата 

на потрошувачите на Македонија е врз доброволна основа. Доделувањето на сертификатот 
претставува потврда дека компаниите се ориентирани кон почитување на правата на 
потрошувачите и дека посветено се грижат  за задоволството на потрошувачите во сите области на 
делување. 

 
 
 

 

4. ПРОЕКТ  CLEAR-X  - ПОТРОШУВАЧИТЕ ГО ПРЕДВОДАТ ОДГОВОРОТ ЗА 

РАЗВОЈОТ НА ЕНЕРГЕТСКАТА АМБИЦИЈА НА ЕУ  

 

Организацијата на потрошувачи на Македонија помогна во започнувањето на проектот CLEAR-X кој 
треба да им помогне на потрошувачите да пристапат до технологиите за обновлива енергија и да 
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заштедат пари на сметките за енергија. Проектот е финансиран од ЕУ (координиран од Европската 
организација на потрошувачи, BEUC), а има за цел да им помогне на потрошувачите да инвестираат 
во обновливи извори на енергија и мерки за енергетска ефикасност во домаќинствата по пристапна 
цена. 
 
Проектот ќе им помогне на потрошувачите со обезбедување на веродостојни информации и насоки 
за колективно купување со примена на соодветни правила за обновливи извори на енергија. 
Проектот беше истакнат од претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен како 
пример за тоа што ЕУ го прави за да им помогне на луѓето „да ги искористат придобивките од 
енергетската транзиција“, во говорот по повод Неделата на одржлива енергија на ЕУ. 
Проектот се фокусира на Централна и Источна Европа (Бугарија, Кипар, Литванија, Северна 
Македонија, Словачка, Словенија). Целта е да се допре до 38.000 потрошувачи за да се активираат 
инсталации за обновливи извори во вредност од 27 милиони евра, со фокус на сончевите панели. 
 
Потрошувачите ќе имаат пристап до лабораториски тестирани производи, избрани инсталатери и 
доверлива контакт точка од трета страна во текот на нивното патешествие при купување. Ова ќе им 
помогне на потрошувачите да пристапат до обновливите извори на енергија и мерките за 
енергетска ефикасност, што ќе им овозможи да направат трајни заштеди на сметките за енергија. 

 
https://opm.org.mk/clear-x/ 
 
 
CLEAR-X: Потрошувачите се одлучуваат ЗА енергетски поефикасни системи за греење  
Ние им нудиме достапни и едноставни решенија.  
 
Зградите трошат 40% од целата енергија во Европската Унија, а околу 75% од градежниот фонд е 
енергетски неефикасен. Дури 80% од енергијата што ја трошат домаќинствата се користи за греење 
на просторот и водата, а 75% од снабдувањето со топлинска енергија сè уште се заснова на фосилни 
горива.  
 
Иако законодавниот пакет: „Чиста енергија за сите Европејци“ (Clean energy for all Europeans) им 
овозможи на милиони потрошувачи да инсталираат фотоволтаични панели и да се префрлат на 
енергетски поефикасни системи за греење, сè уште има многу бариери кои ги спречуваат потро-
шувачите да ги искористат предностите на овие технологии. Многу потрошувачи сè уште не се 
свесни за можностите што ги нудат новите технологии. Оние, пак, кои ги знаат предностите, нај-
често не можат да ги искористат поради оневозможен пристап до доверлив експерт кој би можел 
да им го понуди најдоброто решение за нив и да ги насочи кон евентуална финансиска поддршка. 
Законодавниот пакет со кој ЕУ ќе обезбеди климатска неутралност - Fit for 55 е идеална можност за 
решавање на овие (и други) прашања. Решенијата не само што би можеле да им обезбедат на 

https://opm.org.mk/clear-x/
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потрошувачите значителни заштеди, туку им овозможуваат тие да придонесат за справување со 
климатската криза.  
 
CLEAR-X проектот (Потрошувачите го предводат одговорот за развојот на енергетската амбиција на 
ЕУ) ќе развие методологија за да одговори на потребите на потрошувачите и да ги охрабри да 
инвестираат во обновливи и одржливи извори на енергија (ОИЕ) и енергетски ефикасни техно-
логии.  
 
Главната цел на проектот е да им помогне на потрошувачите да купат енергетски ефикасни апарати 
со цел подобрување на удобноста во домот и намалување на трошоците за енергија. Една од 
главните активности предвидени со проектот се кампањите за колективно купување, на кои ќе им 
се придружат 38.000 потрошувачи во шест земји учеснички во проектот.  
 
Учеството во колективното купување ќе им овозможи пристап на потрошувачите до лабораториски 
тестирани производи (за енергетска ефикасност, употребливост итн.), безбедна монтажа и совети 
кои се даваат од едно место (точка) во сите фази од донесувањето на одлуката за купување. 
 
CLEAR-X: Амбициозни цели за транзиција на зелена енергија 
 
Целните земји на проектот CLEAR-X се: Бугарија, Кипар, Литванија, Северна Македонија, Словачка 
и Словенија. Тие се избрани поради можноста од воведување упатства за колективно купување и 
постоење на препознатливи организации на потрошувачи. Конзорциумот CLEAR-X е составен од 
независни лица кои доаѓаат од потрошувачки организации, на кои потрошувачите им веруваат и 
знаат дека претставуваат извор на веродостојни информации, како и дека советуваат за обнов-
ливите извори на енергија, енергетската ефикасност и правата на потрошувачите.  
 
CLEAR-X проектот (Потрошувачите го предводат одговорот за развојот на енергетската амбиција 
на ЕУ) треба да им овозможи тие да ја водат енергетската транзиција за обновливи извори, одрж-
лива енергија (ОИЕ) и енергетски ефикасни технологии (ЕЕ).  
 
Проектот има за цел да им овозможи на потрошувачите пристап до користење на обновливи из-
вори на енергија во домаќинствата: по прифатлива цена, преку обезбедување на доверливи ин-
формации, со спроведување кампањи за групно купување и со подобрување на закононската 
рамка. На крајот од проектот CLEAR-X, потрошувачите ќе ја подобрат енергетската ефикасност на 
нивните домови, ќе ја зголемат удобноста и ќе ги намалат трошоците за енергија на подолг рок. 
 
Колективни набавки во шест земји 
 
Проектот CLEAR-X ќе привлече 38.000 луѓе да учествуваат во кампањи за колективно купување на 
потрошувачите во шест целни земји. Овие активности ќе поттикнат производство на дополнителни 
40 GWh обновлива енергија во текот на проектот и заштеда од 2,15 GWh примарна енергија. 
Дополнително, проектот ќе помогне да се информираат значителен број потрошувачи во целните 
земји за придобивките од обновливите извори на енергија и за енергетски ефикасните технологии, 
а со таа акција и заштедата на енергија, индиректно дополнително се стимулираат 17.000 потро-
шувачи.  
 
Врз основа на два успешно завршени проекта, CLEAR (Intelligent Energy Europe) и CLEAR 2.0 (Horizon 
2020), проектот CLEAR-X ќе го прошири испробаниот и проверен модел на колективни набавки за 
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да ги вклучи и поддржи потрошувачките организации во Централна и Источна Европа и тие да 
воведат такви шеми за колективно купување од страна на потрошувачите. Колективните купувања 
во рамките на проектот CLEAR-X се креирани да го направат тоа што е можно поедноставно за 
потрошувачите, преку купување и инсталирање на технологии за ОИЕ и ЕЕ - особено фотоволтаични 
(PV) системи, топлински пумпи за воздух/вода, греење и ладење, климатизација и сушални со 
топлинска пумпа.  
 
Потрошувачите во сите фази на одлуката за купување ќе имаат пристап до лабораториски тестирани 
производи (енергетски тестирани, доверливост, употребливост, итн.), сигурни изведувачи, 
едношалтерска помош и совет. Како резултат на тоа, тие лесно ќе можат да ги усвојат технологиите 
за ОИЕ и ЕЕ и да ги приспособат своите навики за потрошувачка на енергија, што ќе придонесе за 
заштеда во делот на трошоците за енергија и потрошувачката во нивните домаќинства. 
 
Корисни информации за полесно донесување одлуки  
 
CLEAR-X директно ќе се справи со недостигот на информации кои им се потребни на потрошувачите 
за ОИЕ и ЕЕ технологиите и за ограничувањата на постоечките можности и услови за финансирање. 
Конзорциумот ќе создаде приспособени дигитални алатки и пораки во целните земји за 
информирање на потрошувачите за придобивките од овие технологии, како на пример: пониски 
трошоци, поздрава животна средина, помало загадување на воздухот итн. Дигитални алатки ќе 
бидат прилагодени на националните потреби и ќе бидат лесно достапни и соодветни за потрошу-
вачите. Конзорциумот ќе ги анализира релевантните законски рамки и ќе се обиде да ги реши 
постоечките бариери за потрошувачите кои треба да бидат елиминирани преку преземање со-
одветни активности на национално ниво.  
 
Целта ќе биде да се создадат/прилагодат условите за финансирање за поголема употреба од страна 
на потрошувачите на производи произведени со ЕЕ и ОИЕ технологија. Резултатите, најдобрите 
практики и насоките кои произлегуваат од проектот ќе бидат јавно презентирани, со цел да се по-
ттикне нивната повторна употреба и синергија со други проекти и граѓанското општест во.  
 
Со проектот CLEAR-X сакаме да постигнеме најдобра можна понуда за потрошувачите преку групни 
набавки и да обезбедиме пристап до информации кои можат да се надградат, така што 
натамошното воведување на обновливите извори на енергија низ Европа ќе ги стави 
потрошувачите во центарот. 
 
 
 

5. ПРОЕКТ ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗА ОДРЖЛИВОСТ -   ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАЊЕ 

НА ДИЈАЛОГОТ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИТЕ НА ГРАЃАНСКОТО  

ОПШТЕСТВО КОН ОПШТИНИТЕ И БИЗНИСОТ  

 

Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ), Асоцијацијата за развојни иницијативи 

„Зенит“,  Женската граѓанска иницијатива – Антико и Стопанската комора на мал бизнис во 

изминатиот период реализираа повеќе активностите од проектот  „Потрошувачите за одржливост 

– институционализирање на дијалогот за локалните политики и услуги на граѓанското општество 
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кон општините и бизнисот“.  Проектот, кој е финансиран од Европската унија, има за цел да 

воспостави партнерски однос меѓу локалните самоуправи, претпријатијата формирани од страна 

на општините и Градот Скопје, граѓанските организации и локалните бизниси со цел унапредување 

на заштита на потрошувачите, подобрување на заштитата на животната средина и примена на 

Зелената агенда на Европската унија, како и вградување на родовата компонента во овие локални 

политики.  

Очекуван резултат од проектот е развиен политички дијалог и партнерство за обезбедување 

услуги помеѓу локалните власти, граѓанското општество и локалните бизниси што ги заштитува 

потрошувачите и промовира  родово чуствителна и одржлива потрошувачка. Дополнително, се 

очекува дека проектот ќе ја подигне свеста на граѓаните и ќе ги едуцира за донесување одржливи 

одлуки како потрошувачи и ќе ја унапреди нивната заштита преку новите модели на партнерство.  

https://opm.org.mk/za-proektot/  

 

 

 

РЕАЛИЗИРАНИ  АКТИВНОСТИ 

Во рамките на проектот Организацијата на потрошувачите на Македонија во изминатиот период  

одржа шест фокус групи и  три  работилници во Скопје, Охрид и Кочани. 

Целта на одржување на фокус групаите  беше да се анализираат активностите за заштита на 

потрошувачите на локалните власти, клучните предизвици за поголема соработка со граѓанското 

општество и бизнисот во оваа сфера, потребите за зајакнување на капацитетите на локалната 

самоуправа во оваа област и да се идентификуваат добрите практики на општините . На фокус 

групите кои се одржаа во шест општини (Скопје, Охрид, Кочани, Битола, Тетово и Штип),  беа 

претставени извештаите и сумарните резултати од спроведените интервјуа со јавните претпријатија 

на ниво на овие општини и компаниите. Беа анализирани добиените одговори од анкетните 

прашалници за секој дел одделно. Се дадоа препораки за претпријатија и компаниите во кој дел 

имаат недостатоци, на кој сегмент треба да обврнат повеќе внимание при работењето и како да се 

подобрат со цел да бидат попристапни за потрошувачите.  

https://opm.org.mk/za-proektot/
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Работилниците кои се оддржаа во три општини (Скопје, Охрид и Кочани), имаа за цел формирање 

на локални совети за заштита на потрошувачи во таргетираните општини, со вклучување на 

одржлива потрошувачка и вградување на родовата перспектива. На работилниците присуствуваат 

претставници од општините, локалните граѓанските организации, претставници од јавните 

комунални претпријатија, инспекицксите служби и бизнис секторот на ниво на општината.  
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6.  ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ПРАВАТА НА 

ПОТРОШУВАЧИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИСКИТЕ  УСЛУГИ  

 
Во рамките на споменатиот проект, Организацијата на потрошувачите на Македонија во текот на 
2021г  ги сертифицираше ТТК Банка АД Скопје, Халк Банка АД Скопје, Стопанска Банка АД Скопје и 
Штедилница Можности  со сертификатот за фер финансиски услуги кон потрошувачите.  
 
Доделувањето на сертификатот претставува потврда дека сертифицираните банки и штедилници  
се ориентирани кон почитување на правата на потрошувачите и дека посветено се грижат за 
задоволството на потрошувачите во сите области на делувањетo. 
 
Сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“ се доделува заради исполнетоста на 
критериумите во шест одделни области кои се битни за потрошувачите, а се однесуваат на: 
обезбедување точни, недвосмислени, разбирливи и навремени информации, примена на чесни 
пазарни практики, овозможена комуникација и пристап кон банката за различни категории лица, 
воспоставен систем за одговорно управување со поплаки од потрошувачите, како и едукација на 
потрошувачите и развој на финансиската писменост. 
 
Во рамките на проектот во текот на 2021г се надогради платформата за поднесување на поплаки со 
нова проширена категорија за финансиски услуги. 
 
Исто така се изработија две видеа наменети за даватели на финснсиски услуги и потрошувач на 
финансисики услуги. 
 
Истите се објавени и промовирани на веб страната на Организацијата на потрошувачите на 
Македонија и социјалните мрежи фејзбук и инстаграм. 
 
 
https://opm.org.mk/potroshuvach-na-finansiski-uslugi/  
https://opm.org.mk/davatel-na-finansiski-uslugi/  
 
 

7. ПРОМОЦИЈА ВО МЕДИУМИ  

ОПМ беше постојано беше во комуникација со пишаните и електронски медиуми. Нашите правни 

советници беа во постојан контакт со медиумите, преку давање одговори на прашања, телефонски 

изјави, како и интервјуа кои беа објавени на разни портали и ТВ канали, а многу често во 

централните вести на медиумите. Голем број новинари и новинарски агенции ја контактираа 

Организацијата на потрошувачи на Македонија како би добиле информација за важни прашања 

кои ги засегаат потрошувачите. Вработените во ОПМ во рамките на задачите кои ги имаат беа 

ангажирани и изработуваа голем број на актуелни текстови и други содржини, коишто се пласираа 

на социјалните медиуми (фејсбук и инстаграм) и побудија интерес кај потрошувачите и новинарите. 

https://opm.org.mk/potroshuvach-na-finansiski-uslugi/
https://opm.org.mk/davatel-na-finansiski-uslugi/
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Линкови од медиуми: 

1. Само прашај –Дали може да ми издадат дупликат фискална сметка? 

https://samoprasaj.mk/1prasaj/1969-2021-04-13-14-02-31 

2. Само прашај –Купив телевизор кој се расипа за еден месец и цели три месеци е по сервиси. 

Дали треба да ми дадат нов доколку не можат да го поправат? 

https://samoprasaj.mk/1prasaj/1968-2021-04-13-14-00-12 

3. Само прашај – Уплатив за стан во нова зграда, но се одложува вселувањето. Инвеститорот 

не го почитуваат рокот, а јас сум сѐ уште под кирија. Што можам да преземам во оваа 

ситуација? https://samoprasaj.mk/1prasaj/1967-2021-04-13-13-56-32 

4. Само прашај – Купив мобилен телефон и по два дена се расипа. Од продавницата 

инсистираат да го поправат, јас сакам да ми го заменат со нов. Дали имам право на нов 

телефон? https://samoprasaj.mk/1prasaj/1966-2021-04-13-13-54-09 

5. Само прашај – Што ќе биде со нашите ваучери за туризам ако не се оствари турата за која 

сме платиле? https://samoprasaj.mk/1prasaj/1965-2021-04-13-13-51-15 

6. Измами при купување од интернет 

https://www.youtube.com/watch?v=s6WEth6nqQg&ab_channel=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D

0%B5%D0%BB%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%

D0%B0  

7. Враќањето на производите се регулира според критериуми 

https://www.youtube.com/watch?v=AGM2SS93ChI   

8. Учество на Радио емисија- Македонско радио, на тема за брошури: ЈСП, Енергетски ознаки 

и Поштенски услуги.  

9. Граѓаните со поплаки за купувањето онлајн преку нелегални компании 

https://alsat.mk/mk/graganite-so-poplaki-za-kupuvaneto-onlajn-preku-nelegalni-

kompanii/?fbclid=IwAR3w_mBkAMOkaEG2PgVQvP3yjHu88-uZz307waSsx1y6gOnfD7A8_Fw-PSo    

10. Потрошувачите не ги знаат нивните права - http://play.mrt.com.mk/play/50076    

 

11. Немакедонски и невидливи декларации- 

https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/politika/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0

%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-

%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-

%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/, 

12. Ја сакам Македонија- Утринска емисија- Кога се враќа купена роба? 
https://www.youtube.com/watch?v=Qp0VRMX-

QwA&list=PLlc1sKs7Jl0Ebp3sx1TVLJrfcgMfsNGXN&index=41 

13. „Снаодливи“ фирми ги дерат граѓаните преку телефонски сметки-

https://www.slobodenpecat.mk/snaodlivi-firmi-gi-derat-graganite-preku-telefonski-smetki/ 

14. ФАО: Храната на глобално ниво е во тренд на покачување- 

https://samoprasaj.mk/1prasaj/1969-2021-04-13-14-02-31
https://samoprasaj.mk/1prasaj/1968-2021-04-13-14-00-12
https://samoprasaj.mk/1prasaj/1967-2021-04-13-13-56-32
https://samoprasaj.mk/1prasaj/1966-2021-04-13-13-54-09
https://samoprasaj.mk/1prasaj/1965-2021-04-13-13-51-15
https://www.youtube.com/watch?v=s6WEth6nqQg&ab_channel=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=s6WEth6nqQg&ab_channel=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=s6WEth6nqQg&ab_channel=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=AGM2SS93ChI
https://alsat.mk/mk/graganite-so-poplaki-za-kupuvaneto-onlajn-preku-nelegalni-kompanii/?fbclid=IwAR3w_mBkAMOkaEG2PgVQvP3yjHu88-uZz307waSsx1y6gOnfD7A8_Fw-PSo
https://alsat.mk/mk/graganite-so-poplaki-za-kupuvaneto-onlajn-preku-nelegalni-kompanii/?fbclid=IwAR3w_mBkAMOkaEG2PgVQvP3yjHu88-uZz307waSsx1y6gOnfD7A8_Fw-PSo
http://play.mrt.com.mk/play/50076
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/politika/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/politika/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/politika/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/politika/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://www.slobodenpecat.mk/snaodlivi-firmi-gi-derat-graganite-preku-telefonski-smetki/
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https://kanal5.com.mk/fao-hranata-na-globalno-nivo-e-vo-trend-na-

pokachuvanje/a459722?fbclid=IwAR0z4go5AOJea0zzMQATpdqZsaLk26rs9G1WnU_5rtoApa0-

b3Z7XqOgKig 

15. Измамени потрошувачи сведочат: На полица една цена, на каса друга- 

https://skopjeinfo.mk/izmameni-potroshuvachi-svedochat-na-polica-edna-cena-na-kasa-

druga?fbclid=IwAR3Z_BEKckKC_HGXeYf70ZnoOMDw6CXHOsB2VVrmXhsNfrx_LYeFgn7nyTM 

16. Интервју ЛОНЧАР ВЕЛКОВА: Онлајн кредитните калкулатори ќе им помогнат на 

потрошувачите да донесат информиран избор при земање кредит - 

https://bankarstvo.mk/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%98%d1%83-

%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%80 

%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%

d1%98%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8/ 

17. Лончар Велкова: Потрошувачите сè уште доволно не ги познаваат правата при купување 

преку интернет, не можат да препознаат измами- https://biznisinfo.mk/lonchar-velkova-

potroshuvachite-se-ushte-dovolno-ne-gi-poznavaat-pravata-pri-kupuvanje-preku-internet-ne-

mozhat-da-prepoznaat-izmami/ 

18. Купувањето од нелегални „Фејсбук“ и „Инстаграм“ продавници е неможност за заштита на 

правата на потрошувачите - https://lokalno.mk/kupuvaneto-od-nelegalni-fejsbuk-i-instagram-

prodavnitsi-e-nemozhnost-za-zashtita-na-pravata-na-

potroshuvachite/?fbclid=IwAR094yjQOBGVugbi-fuZ22TfpyR-

j4gOUyjJW7pvYj1Z0asTsqMMFTcm6vM 

19. Јадеме ли безбедна храна?- 

https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5-

%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-

%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-/31191904.html?fbclid=IwAR23Z48MI3A-7JBG-

14HjXGkCFtO49tKxxww6TcTgBN6OOjy3arZOIq-KNQ 

20. До влез во ЕУ забрана за ГМО во храната- 

https://www.novamakedonija.com.mk/ekonomija/%d0%b4%d0%be-

%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-

%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-

%d0%b3%d0%bc%d0%be-%d0%b2%d0%be-

%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/?fbclid=IwAR1JemMXdAAU897J_mJ

fgz0habR2CZZrmh_NVHoVVZx9dgnbR9PRYB4mvPE 

21.  Македонските граѓани консумираат безбедна храна -https://kanal5.com.mk/babovski-

makedonskite-gragjani-konsumiraat-bezbedna-

hrana/a478234?fbclid=IwAR39hF5vFGtQUdf7vqr2FmY8MnsTAt0PoQO9FH3h1O3XuD_Zn-

0QFwMtt6E 

22. Одбележан светскиот ден на храната, лани во Македонија уништени 238 тони небезбедна 

храна- https://kanal5.com.mk/odbelezhan-svetskiot-den-na-hranata-lani-vo-makedonija-

unishteni-238-toni-nebezbedna-

hrana/a478257?fbclid=IwAR0SCGKKIE8uMqNR9Uku8y80ZpJOrsIoXZtD5fpMxEODlK0DezKNcNrTi

ko 

https://kanal5.com.mk/fao-hranata-na-globalno-nivo-e-vo-trend-na-pokachuvanje/a459722?fbclid=IwAR0z4go5AOJea0zzMQATpdqZsaLk26rs9G1WnU_5rtoApa0-b3Z7XqOgKig
https://kanal5.com.mk/fao-hranata-na-globalno-nivo-e-vo-trend-na-pokachuvanje/a459722?fbclid=IwAR0z4go5AOJea0zzMQATpdqZsaLk26rs9G1WnU_5rtoApa0-b3Z7XqOgKig
https://kanal5.com.mk/fao-hranata-na-globalno-nivo-e-vo-trend-na-pokachuvanje/a459722?fbclid=IwAR0z4go5AOJea0zzMQATpdqZsaLk26rs9G1WnU_5rtoApa0-b3Z7XqOgKig
https://skopjeinfo.mk/izmameni-potroshuvachi-svedochat-na-polica-edna-cena-na-kasa-druga?fbclid=IwAR3Z_BEKckKC_HGXeYf70ZnoOMDw6CXHOsB2VVrmXhsNfrx_LYeFgn7nyTM
https://skopjeinfo.mk/izmameni-potroshuvachi-svedochat-na-polica-edna-cena-na-kasa-druga?fbclid=IwAR3Z_BEKckKC_HGXeYf70ZnoOMDw6CXHOsB2VVrmXhsNfrx_LYeFgn7nyTM
https://bankarstvo.mk/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%98%d1%83-%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%80%20%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d1%98%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8/
https://bankarstvo.mk/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%98%d1%83-%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%80%20%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d1%98%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8/
https://bankarstvo.mk/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%98%d1%83-%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%80%20%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d1%98%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8/
https://bankarstvo.mk/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%98%d1%83-%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%80%20%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d1%98%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8/
https://biznisinfo.mk/lonchar-velkova-potroshuvachite-se-ushte-dovolno-ne-gi-poznavaat-pravata-pri-kupuvanje-preku-internet-ne-mozhat-da-prepoznaat-izmami/
https://biznisinfo.mk/lonchar-velkova-potroshuvachite-se-ushte-dovolno-ne-gi-poznavaat-pravata-pri-kupuvanje-preku-internet-ne-mozhat-da-prepoznaat-izmami/
https://biznisinfo.mk/lonchar-velkova-potroshuvachite-se-ushte-dovolno-ne-gi-poznavaat-pravata-pri-kupuvanje-preku-internet-ne-mozhat-da-prepoznaat-izmami/
https://lokalno.mk/kupuvaneto-od-nelegalni-fejsbuk-i-instagram-prodavnitsi-e-nemozhnost-za-zashtita-na-pravata-na-potroshuvachite/?fbclid=IwAR094yjQOBGVugbi-fuZ22TfpyR-j4gOUyjJW7pvYj1Z0asTsqMMFTcm6vM
https://lokalno.mk/kupuvaneto-od-nelegalni-fejsbuk-i-instagram-prodavnitsi-e-nemozhnost-za-zashtita-na-pravata-na-potroshuvachite/?fbclid=IwAR094yjQOBGVugbi-fuZ22TfpyR-j4gOUyjJW7pvYj1Z0asTsqMMFTcm6vM
https://lokalno.mk/kupuvaneto-od-nelegalni-fejsbuk-i-instagram-prodavnitsi-e-nemozhnost-za-zashtita-na-pravata-na-potroshuvachite/?fbclid=IwAR094yjQOBGVugbi-fuZ22TfpyR-j4gOUyjJW7pvYj1Z0asTsqMMFTcm6vM
https://lokalno.mk/kupuvaneto-od-nelegalni-fejsbuk-i-instagram-prodavnitsi-e-nemozhnost-za-zashtita-na-pravata-na-potroshuvachite/?fbclid=IwAR094yjQOBGVugbi-fuZ22TfpyR-j4gOUyjJW7pvYj1Z0asTsqMMFTcm6vM
https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-/31191904.html?fbclid=IwAR23Z48MI3A-7JBG-14HjXGkCFtO49tKxxww6TcTgBN6OOjy3arZOIq-KNQ
https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-/31191904.html?fbclid=IwAR23Z48MI3A-7JBG-14HjXGkCFtO49tKxxww6TcTgBN6OOjy3arZOIq-KNQ
https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-/31191904.html?fbclid=IwAR23Z48MI3A-7JBG-14HjXGkCFtO49tKxxww6TcTgBN6OOjy3arZOIq-KNQ
https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-/31191904.html?fbclid=IwAR23Z48MI3A-7JBG-14HjXGkCFtO49tKxxww6TcTgBN6OOjy3arZOIq-KNQ
https://www.novamakedonija.com.mk/ekonomija/%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%bc%d0%be-%d0%b2%d0%be-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/?fbclid=IwAR1JemMXdAAU897J_mJfgz0habR2CZZrmh_NVHoVVZx9dgnbR9PRYB4mvPE
https://www.novamakedonija.com.mk/ekonomija/%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%bc%d0%be-%d0%b2%d0%be-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/?fbclid=IwAR1JemMXdAAU897J_mJfgz0habR2CZZrmh_NVHoVVZx9dgnbR9PRYB4mvPE
https://www.novamakedonija.com.mk/ekonomija/%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%bc%d0%be-%d0%b2%d0%be-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/?fbclid=IwAR1JemMXdAAU897J_mJfgz0habR2CZZrmh_NVHoVVZx9dgnbR9PRYB4mvPE
https://www.novamakedonija.com.mk/ekonomija/%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%bc%d0%be-%d0%b2%d0%be-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/?fbclid=IwAR1JemMXdAAU897J_mJfgz0habR2CZZrmh_NVHoVVZx9dgnbR9PRYB4mvPE
https://www.novamakedonija.com.mk/ekonomija/%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%bc%d0%be-%d0%b2%d0%be-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/?fbclid=IwAR1JemMXdAAU897J_mJfgz0habR2CZZrmh_NVHoVVZx9dgnbR9PRYB4mvPE
https://www.novamakedonija.com.mk/ekonomija/%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%bc%d0%be-%d0%b2%d0%be-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/?fbclid=IwAR1JemMXdAAU897J_mJfgz0habR2CZZrmh_NVHoVVZx9dgnbR9PRYB4mvPE
https://kanal5.com.mk/babovski-makedonskite-gragjani-konsumiraat-bezbedna-hrana/a478234
https://kanal5.com.mk/babovski-makedonskite-gragjani-konsumiraat-bezbedna-hrana/a478234?fbclid=IwAR39hF5vFGtQUdf7vqr2FmY8MnsTAt0PoQO9FH3h1O3XuD_Zn-0QFwMtt6E
https://kanal5.com.mk/babovski-makedonskite-gragjani-konsumiraat-bezbedna-hrana/a478234?fbclid=IwAR39hF5vFGtQUdf7vqr2FmY8MnsTAt0PoQO9FH3h1O3XuD_Zn-0QFwMtt6E
https://kanal5.com.mk/babovski-makedonskite-gragjani-konsumiraat-bezbedna-hrana/a478234?fbclid=IwAR39hF5vFGtQUdf7vqr2FmY8MnsTAt0PoQO9FH3h1O3XuD_Zn-0QFwMtt6E
https://kanal5.com.mk/babovski-makedonskite-gragjani-konsumiraat-bezbedna-hrana/a478234?fbclid=IwAR39hF5vFGtQUdf7vqr2FmY8MnsTAt0PoQO9FH3h1O3XuD_Zn-0QFwMtt6E
https://kanal5.com.mk/odbelezhan-svetskiot-den-na-hranata-lani-vo-makedonija-unishteni-238-toni-nebezbedna-hrana/a478257?fbclid=IwAR0SCGKKIE8uMqNR9Uku8y80ZpJOrsIoXZtD5fpMxEODlK0DezKNcNrTiko
https://kanal5.com.mk/odbelezhan-svetskiot-den-na-hranata-lani-vo-makedonija-unishteni-238-toni-nebezbedna-hrana/a478257?fbclid=IwAR0SCGKKIE8uMqNR9Uku8y80ZpJOrsIoXZtD5fpMxEODlK0DezKNcNrTiko
https://kanal5.com.mk/odbelezhan-svetskiot-den-na-hranata-lani-vo-makedonija-unishteni-238-toni-nebezbedna-hrana/a478257?fbclid=IwAR0SCGKKIE8uMqNR9Uku8y80ZpJOrsIoXZtD5fpMxEODlK0DezKNcNrTiko
https://kanal5.com.mk/odbelezhan-svetskiot-den-na-hranata-lani-vo-makedonija-unishteni-238-toni-nebezbedna-hrana/a478257?fbclid=IwAR0SCGKKIE8uMqNR9Uku8y80ZpJOrsIoXZtD5fpMxEODlK0DezKNcNrTiko
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23. Плаќаш летување за Грција, добиваш патување во Кападокија или Истанбул- Две години не 

е донесен Законот за туристичка дејност: Се бара јунак за осигурување на аранжманите- 

https://www.slobodenpecat.mk/dve-godini-ne-e-donesen-zakonot-za-turistichka-dejnost-se-

bara-junak-za-osiguruvanje-na-aranzhmanite/ 

24. Плаќаш летување за Грција, добиваш патување во Кападокија или Истанбул 

https://www.vecer.press/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%9C%D0%B0%D1%88-

%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B3%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-

%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D1%82/ 

25. Грамажите надолу – цените – нагоре  

https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0

%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%8

0%D0%B5/ 

26. Не дозволувајте да ве заведат на социјалните мрежи – Кој ги штити потрошувачите од 

онлајн шопинг измами-  https://mms.mk/244029/%d0%bd%d0%b5-

%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%98%d1%82%

d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5-

%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-

%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98/ 

27. Илјадници евра потрошени за витамини и за имуностимулатори 

https://www.slobodenpecat.mk/iljadniczi-evra-potrosheni-za-vitamini-i-za-imunostimulatori/ 

28.  На полица една цена, а на каса друга- https://www.vrabotuvanje.com.mk/Vest/12977/Na-

polica-edna-cena-a-na-kasa-druga/?fbclid=IwAR1-

pcE5AWA9MIJNGoA81cLJuMKDNrZe4ukNQz1plwZMO036pMdswIaiG3o 

29. Организација на потрошувачи: Владата да ги ограничи цените на брашното, маслото, 

млекоточи цените на брашното, маслото, млекото-  

https://lokalno.mk/organizatsija-na-potroshuvachi-vladata-da-gi-ogranichi-tsenite-na-brashnoto-

masloto-mlekoto/ 

30. Организацијата на потрошувачи апелира да се ограничат цените на прехрамбените 

производи-  

https://lokalno.mk/organizatsijata-na-potroshuvachi-apelira-da-se-ogranichat-tsenite-na-

prehrambenite-proizvodi/ 

31.  Граѓаните купуваат сѐ помалку, пораснаа месечните трошоци 

https://alsat.mk/mk/graganite-kupuvaat-s-pomalku-porasnaa-mesechnite-troshotsi/ 

32. Купувале мебел и бела техника преку интернет, останале и без производи и без пари 

https://www.vecer.press/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-

%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0-

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83-%D0%B8%D0%BD/ 

33. Во последните девет месеци евидентирани се 2.300 поплаки, жалби и прашања од 

незадоволни потрошувачи 

https://www.slobodenpecat.mk/dve-godini-ne-e-donesen-zakonot-za-turistichka-dejnost-se-bara-junak-za-osiguruvanje-na-aranzhmanite/
https://www.slobodenpecat.mk/dve-godini-ne-e-donesen-zakonot-za-turistichka-dejnost-se-bara-junak-za-osiguruvanje-na-aranzhmanite/
https://www.vecer.press/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%9C%D0%B0%D1%88-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D1%82/
https://www.vecer.press/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%9C%D0%B0%D1%88-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D1%82/
https://www.vecer.press/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%9C%D0%B0%D1%88-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D1%82/
https://www.vecer.press/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%9C%D0%B0%D1%88-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D1%82/
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://mms.mk/244029/%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%98%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98/
https://mms.mk/244029/%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%98%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98/
https://mms.mk/244029/%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%98%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98/
https://mms.mk/244029/%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%98%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98/
https://mms.mk/244029/%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%98%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98/
https://www.slobodenpecat.mk/iljadniczi-evra-potrosheni-za-vitamini-i-za-imunostimulatori/
https://www.vrabotuvanje.com.mk/Vest/12977/Na-polica-edna-cena-a-na-kasa-druga/?fbclid=IwAR1-pcE5AWA9MIJNGoA81cLJuMKDNrZe4ukNQz1plwZMO036pMdswIaiG3o
https://www.vrabotuvanje.com.mk/Vest/12977/Na-polica-edna-cena-a-na-kasa-druga/?fbclid=IwAR1-pcE5AWA9MIJNGoA81cLJuMKDNrZe4ukNQz1plwZMO036pMdswIaiG3o
https://www.vrabotuvanje.com.mk/Vest/12977/Na-polica-edna-cena-a-na-kasa-druga/?fbclid=IwAR1-pcE5AWA9MIJNGoA81cLJuMKDNrZe4ukNQz1plwZMO036pMdswIaiG3o
https://lokalno.mk/organizatsija-na-potroshuvachi-vladata-da-gi-ogranichi-tsenite-na-brashnoto-masloto-mlekoto/
https://lokalno.mk/organizatsija-na-potroshuvachi-vladata-da-gi-ogranichi-tsenite-na-brashnoto-masloto-mlekoto/
https://lokalno.mk/organizatsijata-na-potroshuvachi-apelira-da-se-ogranichat-tsenite-na-prehrambenite-proizvodi/
https://lokalno.mk/organizatsijata-na-potroshuvachi-apelira-da-se-ogranichat-tsenite-na-prehrambenite-proizvodi/
https://alsat.mk/mk/graganite-kupuvaat-s-pomalku-porasnaa-mesechnite-troshotsi/
https://www.vecer.press/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83-%D0%B8%D0%BD/
https://www.vecer.press/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83-%D0%B8%D0%BD/
https://www.vecer.press/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83-%D0%B8%D0%BD/
https://www.vecer.press/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83-%D0%B8%D0%BD/
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 https://m.makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=438317 

34. Попуст до 70% само на излог, санкции за трговците кои прават маркетиншки измами 

https://lokalno.mk/popust-do-70-samo-na-izlog-sanktsii-za-trgovtsite-koi-pravat-marketinshki-

izmami/ 

35.  Без пластични ќеси за помалку еколошки ексцеси 

 https://www.novamakedonija.com.mk/pecateno-izdanie/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-

%D1%9C%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83-

%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA/?doing_wp_cron=1638366924.19645

09487152099609375 

36. СЕ ЗАСИЛУВА ЗАШТИТАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ, НО ПОВЕЌЕТО СЕ УШТЕ НЕ СИ ГИ ЗНААТ 

ПРАВАТА 

37. Измамени потрошувачи сведочат: На полица една цена, на каса друга- 

https://skopjeinfo.mk/izmameni-potroshuvachi-svedochat-na-polica-edna-cena-na-kasa-

druga?fbclid=IwAR3Z_BEKckKC_HGXeYf70ZnoOMDw6CXHOsB2VVrmXhsNfrx_LYeFgn7nyTM 

38. Замрзнатите цени на крстопат помеѓу стандардот на граѓаните и профитот на 

бизнисмените 

https://denar.mk/255576/ekonomija/zamrznatite-ceni-na-krstopat-pomegju-standardot-na-

gragjanite-i-profitot-na-biznismenite 

39. Самонаплатата ќе ги замени редиците на касите 

https://www.slobodenpecat.mk/samonaplatata-kje-gi-zameni-redicite-na-kasite/ 

40. НЕМА ВЕЌЕ ЛАЖНИ СНИЖУВАЊА Цената од пред еден месец ќе биде стара цена 

https://plusinfo.mk/nema-ve-e-lazhni-snizhuva-a-cenata-od-pred-eden-mesec-e-bide-stara-

cena/ 

41. Владата ги замрзна цените на основните производи 

http://televizijastar.com/2021/12/04/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%

b0-%d0%b3%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d1%80%d0%b7%d0%bd%d0%b0-

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-

%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82/ 

42. Внимателно при купувањето подароци за празниците! 

https://denar.mk/256190/ekonomija/vnimatelno-pri-kupuvanjeto-podaroci-za-

praznicite?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vnimatelno-pri-kupuvanjeto-

podaroci-za-praznicite 

43. По повод 15 Март – Светскиот ден на правата на потрошувачите, Организацијата на 

потрошувачите на Македонија, организираше онлајн работна средба- 

https://www.biznisvesti.mk/po-povod-15-mart-svetskiot-den-na-pravata-na-potroshuvachite-

organizatsijata-na-potroshuvachite-na-makedonija-organizirashe-onlajn-rabotna-sredba/ 

44. ОПМ презентира кредитни калкулатори- https://www.instore.mk/record/8/10715/opm-

prezentira-kreditni-kalkulatori 

45. ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА, Д-Р МАЈА СТЕВКОВА ШТЕРИЕВА СЕ ОБРАТИ НА РАБОТНАТА СРЕДБА ПО 

ПОВОД 15 МАРТ – СВЕТСКИОТ ДЕН НА ПРАВАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ-  

https://m.makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=438317
https://lokalno.mk/popust-do-70-samo-na-izlog-sanktsii-za-trgovtsite-koi-pravat-marketinshki-izmami/
https://lokalno.mk/popust-do-70-samo-na-izlog-sanktsii-za-trgovtsite-koi-pravat-marketinshki-izmami/
https://www.novamakedonija.com.mk/pecateno-izdanie/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%9C%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA/?doing_wp_cron=1638366924.1964509487152099609375
https://www.novamakedonija.com.mk/pecateno-izdanie/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%9C%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA/?doing_wp_cron=1638366924.1964509487152099609375
https://www.novamakedonija.com.mk/pecateno-izdanie/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%9C%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA/?doing_wp_cron=1638366924.1964509487152099609375
https://www.novamakedonija.com.mk/pecateno-izdanie/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%9C%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA/?doing_wp_cron=1638366924.1964509487152099609375
https://www.novamakedonija.com.mk/pecateno-izdanie/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%9C%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA/?doing_wp_cron=1638366924.1964509487152099609375
https://www.novamakedonija.com.mk/pecateno-izdanie/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%9C%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA/?doing_wp_cron=1638366924.1964509487152099609375
https://skopjeinfo.mk/izmameni-potroshuvachi-svedochat-na-polica-edna-cena-na-kasa-druga?fbclid=IwAR3Z_BEKckKC_HGXeYf70ZnoOMDw6CXHOsB2VVrmXhsNfrx_LYeFgn7nyTM
https://skopjeinfo.mk/izmameni-potroshuvachi-svedochat-na-polica-edna-cena-na-kasa-druga?fbclid=IwAR3Z_BEKckKC_HGXeYf70ZnoOMDw6CXHOsB2VVrmXhsNfrx_LYeFgn7nyTM
https://denar.mk/255576/ekonomija/zamrznatite-ceni-na-krstopat-pomegju-standardot-na-gragjanite-i-profitot-na-biznismenite
https://denar.mk/255576/ekonomija/zamrznatite-ceni-na-krstopat-pomegju-standardot-na-gragjanite-i-profitot-na-biznismenite
https://www.slobodenpecat.mk/samonaplatata-kje-gi-zameni-redicite-na-kasite/
https://plusinfo.mk/nema-ve-e-lazhni-snizhuva-a-cenata-od-pred-eden-mesec-e-bide-stara-cena/
https://plusinfo.mk/nema-ve-e-lazhni-snizhuva-a-cenata-od-pred-eden-mesec-e-bide-stara-cena/
http://televizijastar.com/2021/12/04/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d1%80%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82/
http://televizijastar.com/2021/12/04/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d1%80%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82/
http://televizijastar.com/2021/12/04/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d1%80%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82/
http://televizijastar.com/2021/12/04/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d1%80%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82/
https://denar.mk/256190/ekonomija/vnimatelno-pri-kupuvanjeto-podaroci-za-praznicite?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vnimatelno-pri-kupuvanjeto-podaroci-za-praznicite
https://denar.mk/256190/ekonomija/vnimatelno-pri-kupuvanjeto-podaroci-za-praznicite?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vnimatelno-pri-kupuvanjeto-podaroci-za-praznicite
https://denar.mk/256190/ekonomija/vnimatelno-pri-kupuvanjeto-podaroci-za-praznicite?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vnimatelno-pri-kupuvanjeto-podaroci-za-praznicite
https://www.biznisvesti.mk/po-povod-15-mart-svetskiot-den-na-pravata-na-potroshuvachite-organizatsijata-na-potroshuvachite-na-makedonija-organizirashe-onlajn-rabotna-sredba/
https://www.biznisvesti.mk/po-povod-15-mart-svetskiot-den-na-pravata-na-potroshuvachite-organizatsijata-na-potroshuvachite-na-makedonija-organizirashe-onlajn-rabotna-sredba/
https://www.instore.mk/record/8/10715/opm-prezentira-kreditni-kalkulatori
https://www.instore.mk/record/8/10715/opm-prezentira-kreditni-kalkulatori
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https://mba.mk/w/mk/aktivnosti/pretsedatelkata-d-r-maja-stevkova-shterieva-se-obrati-na-

rabotnata-sredba-po-povod-15-mart-svetskiot-den-na-pravata-na-potroshuvachite/ 

46. Работна средба на ОПМ за подобрување на финансиските услуги за потрошувачите- 

https://24info.mk/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D0%BF%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B

5-%D0%BD/ 

47. https://24info.mk/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D0%BF%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B

5-%D0%BD/ 

48. Работна средба на ОПМ за подобрување на финансиските услуги за потрошувачите- 

https://frontline.mk/2021/03/15/rabotna-sredba-na-opm-za-podobruva-e-na-finansiskite-uslugi-

za-potroshuvachite/ 

49. ОПМ со кредитни калкулатори ќе им помага на граѓаните кој кредит да го одберат- 

https://nezavisen.mk/opm-so-kreditni-kalkulatori-kje-im-pomaga-na-gragjanite-koj-kredit-da-go-

odberat/ 

50. ВИДЕО | Лончар: Санкции за трговците кои прават маркетиншки измами со попусти пред 

празниците 

https://www.slobodenpecat.mk/video-lonchar-sankcii-za-trgovcite-koi-pravat-marketinshki-

izmami-so-popusti-pred-

praznicite/?fbclid=IwAR2PseZxUiCtSyru9RAbMRvnALHks7d98O2eoe2aTaUIfJ1yn8Xqu4jqUCU 

51. Татјана Тасевска- Утринска –Сител ТВ- употреба на пластични кеси.  

https://www.youtube.com/watch?v=-

mbvKeF1BbE&ab_channel=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%A2%D0%B5%D0%

BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0   

 

 

https://mba.mk/w/mk/aktivnosti/pretsedatelkata-d-r-maja-stevkova-shterieva-se-obrati-na-rabotnata-sredba-po-povod-15-mart-svetskiot-den-na-pravata-na-potroshuvachite/
https://mba.mk/w/mk/aktivnosti/pretsedatelkata-d-r-maja-stevkova-shterieva-se-obrati-na-rabotnata-sredba-po-povod-15-mart-svetskiot-den-na-pravata-na-potroshuvachite/
https://24info.mk/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD/
https://24info.mk/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD/
https://24info.mk/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD/
https://24info.mk/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD/
https://24info.mk/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD/
https://24info.mk/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD/
https://24info.mk/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD/
https://24info.mk/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD/
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