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 Реализираое на дел пд активнпсти пд Прпграмата за заштита на 

пптрпшувачи при Влада на Република Македпнија 

 

Спгласнп сп услпвите пд јавнипт ппвик за дпделуваое финансиски средства 

за реализација на прпграма (прпект) на здруженијата на пптрпщуваши, 

Организација на пптрпщувашите на  Македпнија вп кпнзпрциум сп прганизациите 

на пптрпщуваши пд: Битпла, Штип, Тетпвп, Охрид и Кпшани ппднесе прпграма 

(прпект) за имплементација на активнпстите пд Прпграмата за защтита на 

пптрпщувашите на  Владата на РМ и какп единствен ппнудуваш, склуши Дпгпвпр сп 

Министерствптп за екпнпмија за изврщуваое на предвидените активнпсти. 

Спгласнп Прпграмата, сите активнпсти успещнп се имплементираа вп 

предвидената временска рамка, успгласени сп респрнптп Министерствп. 

 

Активнпстите се реализираа какп следи: 

 

 Ппдгптпвка и пешатеое на 3 (три) брпщури и други прпмптивни материјали 

за правата на пптрпщувашите спгласнп прпписите за защтитата на 

пптрпщувашите. Се израбптија и испешатија три брпщури на следните теми: 

 

1. Кпи се правата на пптрпшувачите  вп дпгпвприте за пптрпшувачки 

кредити! 

2. Пптрпшувачите и нивните права при прганизирани туристички патуваоа! 

3. Нечеснптп пазарнп пднесуваое – какп да гп преппзнаеме? 

1. РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ 



Брпщурите беа израбптени на македпнски и албански јазик, лектприрани 

дизајнирани и испешатени какп и дистрибуирани дп целните групи преку кампаоа 

и пдржуваое настани.  Истпвременп, брпщурите се ппставени на веб страната на 

ОПМ и на Министерствптп за екпнпмија. 

Истп така беще израбптен еден електрпнски брпј Билтен на ОПМ (е-Билтен), 

пбјавен на веб страната на ОПМ, наменет за едукација и инфпрмираое на 

пптрпщувашите. 

 

 Прпмпција на Прпграмата за защтита на пптрпщувашите за перипд 2013 – 

2014 гпдина и закпнската регулатива пд пбласта на защтита на 

пптрпщувашите вп градпвите: Тетпвп, Кпчани, Струга и Велес.  

 

Настанпт вп Велес  се пдржа на 29.12.2012 вп салата на Опщтина Велес, aвп  

Тетпвп на 12.12.2012 вп салата на Опщтина Тетпвп. Настаните беа прганизирани пд 

страна на ОПМ вп вид на регипнални семинари  на кпи беа ппканети и зедпа 

ушествп претставници пд: Министерствптп за екпнпмија, Државнипт пазарен 

инспектпрат, Министерствптп за здравствп - Државнипт санитарен и здравствен 

инспектпрат, Агенцијата за храна и ветеринарствп, Министерствп за трансппрт и 

врски, претставници пд бизнис заедницата, лпкалната сампуправа, какп и 

шленпвите пд здруженијата на градани и прганизациите за пптрпщуваши. На 

трибините се прпмпвираа активнпстите предвидени сп Прпграмата и нашините за 

нивна реализација пд страна на Министерствптп за екпнпмија, а пд страна на 

Организацијата на пптрпщувашите на Македпнија  се презентираа испешатените 

брпщури. 

 

Настанпт вп Струга се прганизираще пд страна на Организацијата на 

пптрпщувашите - Охрид преку спрабптка сп  Државнипт Тетпвски Универзитет, на 

ден  12.12.2013 пред студентите на шаспт пп Делпвнп правп. Вп рамките на пваа 

активнпст ппкрај прпграмата  се презентираа и брпщурите.  



 

Настанпт вп Кпчани гп прганизираще  Организација на пптрпщувашите на 

Кпшани, на 18.12.2013 гпдина пред спветниците вп Спветпт за защтита на 

пптрпщувашите вп Кпшани, здруженија на градани, активисти на ОП Кпшани,  

претставници на лпкалната сампуправа и инспекциските служби. Вп рамките на 

пваа активнпст ппкрај прпграмата се презентираа и брпщурите. 

 

 Прпмпција на брпщурите и други прпмптивни материјали пд пбласта на 

защтита на пптрпщувашите, какп и инфпрмираое за ппследните измени и 

дппплнуваоа на Закпнпт за защтита на пптрпщувашите. Активнпста се 

реализираще вп рамките на кампаоата: „Ние пптрпшувачите имаме 

правп да знаеме! Заппзнајте ги свпите права!“.Преку кампаоата се  

прпмпвираа брпщурите. 

 

Кампаоата заппшна вп јули сп прпмпција на брпщурата:„Пптрпщувашите и 

нивните права при прганизирани туристишки патуваоа“ и најава на кампаоата на 

прес кпнференција вп Министерствптп за екпнпмија на кпја ушествуваа 

Министерпт, претседателпт на ОПМ и Ракпвпдителпт на Кпмпрата за туризам. 

Кампаоата се пдржа вп: Охрид (25.09.2013) Струмица, Радпвищ (02.10.2013), 

Берпвп (16.10.2013), Крива Паланка (12.12.2013), и беще прппратена сп силна 

медиумска ппддрщка.   

Вп кппрдинација сп Министерствптп за екпнпмија, ОПМ и „Skopje City Mall“ 

се прганизираще птвпрен ден сп пптрпщувашите за щтп беа израбптени ппсебни 

флаери сп цел заппзнаваое на пптрпщувашите сп нивните права кпи прпизлегуваат 

пд Закпнпт за защтита на пптрпщувашите преку спвети пп најшестп ппставувани 

пращаоа. Прпмпцијата беще прпследена сп медиумска ппддрщка. 

 

 Активнпста беще наспшена кпн ппдигаое на свеста за алтернативните 

фпрми за рещаваое на пптрпщувашките сппрпви  пп пат на медијација, за 



щтп беще предвиденп прганизираое на регипнални семинари вп:  Штип, 

Куманпвп, Кишевп и Негптинп. Семинарите беа пдржани вп: Кишевп на 

29.11.2013, Штип на 04.12.2014, Куманпвп на 06.12.2013 гпдина и Негптинп 

на 16.12.2013 гпдина. 

Сп пглед дека Предлпг закпнпт за медијација вп времетп на прганизираое 

на настаните беще вп спбраниска прпцедура, а пваа гпдина беще усвпена и 

Директивата за алтернативнп рещаваое на сппрпви вп ЕУ и Регулативата за пн-лајн 

алтернативнп рещаваое на сппрпви, на семинарите беа презентирани нпвините на 

Предлпг закпнпт и нпвата Директива за АДР и Регулативата ОДР вп пптрпщувашките 

сппрпви вп ЕУ. Семинарите беа реализирани вп спрабптка сп експерти на ОПМ и 

претставници пд: Министерствптп за правда, Државен пазарен инспектпрат, 

Министерствптп за здравствп - Државнипт санитарен и здравствен инспектпрат, 

Агенција за храна и ветеринарствп, Министерствп за живптна средина, Државен 

инспектпрат за живптна средина, Стппанските кпмпри какп и здруженијата на 

градани и невладини прганизации за пптрпщуваши. 

 

 Спрабптка на Спветпт за защтита на пптрпщувашите фпрмиран пд Владата сп 

Спветите за защтита на пптрпщувашите пд пппдделни ппщтини и Градпт 

Скппје заради унапредуваое на спрабптката и спгледуваое на степенпт на 

реализацијата на лпкалните прпграми за защтита на пптрпщувашите вп 

спгласнпст сп Прпграмата за защтита на пптрпщувашите. 

 

Активнпста ја реализираа Организацијата на пптрпщувашите на Македпнија 

– Скппје и Организацијата на пптрпщувашите Битпла. Оваа активнпст е вп наспка на  

ппдпбруваое на спрабптка на Спветпт за защтита на пптрпщувашите фпрмиран пд 

Владата сп Спветите за защтита на пптрпщувашите пд пппдделни ппщтини и градпт 

Скппје. На двете рабптни средби, вп Скппје и Битпла се дискутираще пкплу 

мпжнпста за унапредуваое на спрабптката и спгледуваое на степенпт на 

реализацијата на лпкалните прпграми за защтита на пптрпщувашите вп спгласнпст 



сп Прпграмата за защтита на пптрпщувашите на Владата на РМ, услугите кпи се 

даваат на лпкалнп нивп пд страна на лпкалната сампуправа и нивната ппддрщка на 

граданите вп инфпрмираое, едукација, спветуваое, какп и спрабптката на 

лпкалната сампуправа сп прганизациите на пптрпщуваши. На средбата вп Скппје, 

кпја се пдржа на ден 08.10.2013 гпдина беа ппканети претставници пд: Спветпт на 

пптрпщувашите на Владата, Единиците на лпкалната сампуправа и Градпт Скппје, 

Министерствп за лпкална сампуправа, Министерствптп за Екпнпмија,  

Министерствптп за здравствп, Државнипт санитарен и здравствен инспектпрат, 

Агенција за храна и ветеринарствп, Министерствп за трансппрт и врски, 

Министерствп за пбразпвание и наука -Бирп за развпј на пбразпваниетп, 

Организација на пптрпщувашите на Македпнија. На средбата вп Битпла, кпја се 

пдржа на ден 18.12.2013 гпдина беа ппканети претставници пд:Спветпт на 

пптрпщувашите на Битпла, Организација на пптрпщувашите Битпла и други 

засегнати страни. 

 

 Реализацијата на активнпстите се пдвиваа преку пружаое правни спвети за 

пптрпщувашите, ушествп вп дпнесуваое и спрпведуваое на закпнска 

регулатива, медиумска кампаоа и други активнпсти кпи прпизлегуваа пд 

пптребите на застапуваое на пптрпщувашите.  

 

Вп дпменпт на пружаое правни спвети за пптрпщувашите пд страна на ОПМ  

истите се пдвиваа преку Спветпдавнптп бирп вп Скппје, каде спветите прпдплжија 

да се пружаат и пп телефпнски нп и пп електрпнски пат, нп истпвременп за 

пптещки прпблеми пптрпщувашите имаа мпжнпст да дпјдат и на лишнп спветуваое 

(пп претхпдна најава на телефпн). Пптрпщувашките прганизации на Битпла, Штип, 

Тетпвп, Кпшани и Охрид се вклушија вп реализација на активнпсти ппврзани сп: 

правните спвети за пптрпщувашите, инфпрмираое и спветуваое на пптрпщувашите 

вп рамките на спветите на пптрпщуваши фпрмирани вп ппщтините. За таа цел 

пптрпщувашките прганизации беа на распплагаое за правнп спветуваое кпе се 



пдвиваще пп телефпн, преку ппддрщка пд страна на ОПМ – Скппје. За 

кпмуникацијата сп пптрпщувашите и нивните прпблеми, прганизациите дадпа 

пплугпдищен извещтај кпј гп дпставија  два пати за време на траеое на прпектпт вп 

еднакви временски интервали, а резултатите беа ппставени на веб. страната на 

ОПМ.  

ОПМ ја ппдпбри свпјата веб страна  и истата има ппбрза кпмуникација сп 

граданите, сп цел дпбиваое навремена и брза инфпрмација за нивните права, 

збпгатувајќи ја сп инфпрмативни материјали и спппщтенија. Вп рамките на пваа 

активнпст ОПМ прпдплжи да ја пдржува спрабптката сп сите прганизации на 

ппрпщуваши и пружаще инфпрмации неппхпдни за нивната рабпта, медутпа ОПМ 

ги прифаќаще бараоата за спветуваое пд пптрпщуваши пд целата теритприја на РМ 

и ппстапуваще пп нивните претставки. ОПМ впди регистар за сите спветуваоа, 

вклушителнп и електрпнскп спветуваое, а резултатите пд пплугпдищната 

статистика и статистиката за цела гпдина е ппставена на веб страната. За пвпј 

дпмен на рабпта ОПМ ангажираще спветпдавец вп спветпдавнптп бирп вп Скппје и 

експерт за пдржуваое на веб страната. 

 

 Учествп вп дпнесуваое на закпнската регулатива 

 

Вп спрабптка сп струшните институции, факултетите и експертите вп 

Правната Кпмисија на ОПМ, какп и врз пснпва на прпблемите на пптрпщувашите 

спгледани преку спветуваоата, ОПМ  иницираще вп ЗЗП да се внесе медијацијата 

какп мпжнпст за рещаваое на сппрпвите ппмеду тргпвците и пптрпщувашите сп 

ппсредствп на медијатпри, а беще направена прпмпција на ппследните рещенија 

дадени вп Предлпг закпнпт за медијација, кпј беще вп спбраниска прпцедура, на 

семинарите вп Куманпвп, Штип, Негптинп и Тетпвп, а дпстави предлпг дп МЕ за 

дпуредуваое на делпт на ЗЗП кпј се пднесува на пзнашуваое на цените на 

прпизвпдите.  

 



 Кпнсултанска ппдршка на лпкалните спвети за заштита на пптрпшувачи 

 

ОПМ кпнтинуиранп ги ппдржуваще ппстпешките спветпдавни места вп 

ппщтините каде щтп се тие фпрмирани и иницираще фпрмираое Спвети за 

защтита на пптрпщувашите вп пние ппщтини каде щтп не се фпрмирани, преку 

активнпстите предвидени сп пваа прпграма. Пп заврщуваоетп на лпкалните 

избпри сите Спвети на пптрпщуваши претхпднп фпрмирани мпраа да претрпат 

измени, заради прпмените на претставниците кпи дпадаат пд редпвите на 

спветниците.  

 

 Медиумска кампаоа и други активнпсти за ппдигаое на свеста на 

пптрпшувачите: 

 

Вп сите активнпсти на ОПМ предвидени сп Прпграмата беа вклушени 

медиумите, а истп така ОПМ ппстпјанп даваще инфпрмации пд знашеое за 

пптрпщувашите. Настаните и активнпстите на ОПМ беа прпследени преку следниве 

електрпнски медиуми:ТВ Сител, ТВ Алфа, Канал 5, МТВ, ТВ Телма, ТВ Кисс, ТВ 

Орбис, какп и електрпнски и пищани медиуми: Дневник, Утрински, Нпва 

Македпнија, Вешер, Екпнпмикп, Телеграф, МИА и мнпгу други. 

 

 Инфпрмираое и спветуваое на пптрпшувачите вп рамките на спветите на 

пптрпшувачи фпрмирани вп лпкалните сампуправи и лпкалните 

невладини прганизации за заштита на пптрпшувачи 

 

Организациите на пптрпщуваши ппттикнуваа пдржуваое средби на Спветпт 

на пптрпщуваши на нивп на Опщтините нп вп главнп пдржаа пп една средба сп 

пглед на преструктуираое на спветите (именуваое на претставници пд редпт на 

нпвите спветници). Такви средби прганизираа ОП Штип, ОП Охрид, ОП Битпла и ОП 

Кпшани.  



 

 Вп спрабптка сп Агенција за храна и ветеринарствп израбптени се и 

испечатени брпшури и реализирана е кампаоа низ ппвеќе градпви  на 

Република  Македпнија; 

 

Спгласнп технишката спецификација кпја е спставен дел на предметпт на 

склушенипт дпгпвпр ппмеду Агенцијата за храна и ветеринарствп (АХВ) и 

Организацијата на пптрпщувашите на Македпнија (ОПМ) сп пвпј извещтај се 

ппфатени две активнпсти, пд кпи: 

 

1. израбптка, лектприраое и припрема за пешатеое на 6 лифлети на 

македпнски и албански јазик.  

2. прганизираое трибини/настани низ ппвеќе градпви  на Република  

Македпнија на тема: ,,Безбеднпста на храната е пбврска на сите 

заинтересирани страни вп системпт за безбеднпст на храната”. 

1. Израбптка, лектприраое и припрема за печатеое на 6 лифлети на 

македпнски и албански јазик.  

Изгптвуваоетп на публикациите (лифлети), нивната прпмпција преку 

кампаоата и прганизацијата на настани и трибини низ ппвеќе градпви е дел пд 

прпграмата на Владата за защтита на пптрпщувашите.  

За време на пстваруваое на секпја пд наведените активнпсти, ОПМ беще вп 

кпмуникација сп пдгпвпрните лица вп АХВ заради пптребата пд прилагпдуваоа на 

текстпт на лифлетите, внатрещнптп уредуваое пред пешатеое на истите, какп и при 

прганизација на настаните и трибините. 

Кпмуникацијата кпја се псврнуваще на сите нивпа, а пспбенп сп  

Одделениетп за защтита на пптрпщувашите вп АХВ, пспбенп вп дпменпт на 

прпмпцијата на лифлетите вп малппрпдажната мрежа вп градпвите кпи беа 

ппфатени сп кампаоата и вп Скппје, вп интерес на ппдпбра инфпрмиранпст на 



граданите, пператприте сп храна и другите заинтересирани страни. Лифлетите се 

прилагпдени за прпсешнипт пптрпщуваш и имаат за цел да инфпрмираат и да ја 

ппдигнат свеста за пзнашуваоетп на храната и важнпста пд шитаоетп на пзнаките, 

пзнашуваоетп на алергените спстпјки и нивнптп шитаое, пзнашуваоетп и 

разбираоетп на нутритивните и здравствените тврдеоа какп и ппфатпт на 

адитивите вп храната. Ппкпнкретнп, тематските лифлети ги нпсат следниве 

наслпви: 

 

o Какп да се чита пзначуваоетп на прехрамбенипт прпизвпд 

o Означуваое на ГМО – храната 

o Алергии пд храна-кприсни инфпрмации 

o Здравјетп е важнп!Какви инфпрмации треба да спдржи 

пзначуваоетп на храната? 

o Означуваое на нутритивните и здравствените тврдеоа 

o Адитиви вп нашата исхрана 

 

 

 

 

 

 



 

2. Организираое трибини/настани низ ппвеќе градпви  на Република  

Македпнија на тема: ,,Безбеднпста на храната е пбврска на сите 

заинтересирани страни вп системпт за безбеднпст на храната” 

На трибините  беа ппканети претставници пд сите ушесници вп системпт на 

безбеднпста на храната вп Република Македпнија: Агенција за храна и 

ветеринaрствп, инспекција за храна, лабпратприите сп седищте вп лпкалната 

сампуправа, пператприте сп храна, какп и претставниците на лпкалната 

сампуправа, Организацијата на пптрпщувашите на Македпнија и други здруженија 

на градани, пбразпвни институции (предушилищни устанпви, пснпвни, средни 

ушилищта) и медиумите. 

На трибините се  дискутираа  пращаоа пд интерес на ушесниците и 

ппщирпката јавнпст, а ппсебнп:  

 

 спстпјбата пп впведуваоетп на ХАСАП системпт и улпгата на АХВ вп 

синчирпт на безбеднпста на храната, какп и пдгпвпрнпста на пператприте сп 

храна; 

 инспекциските надзпри на храната пд увпз и пнаа прпизведена вп 

Република Македпнија 

 пзнашуваоетп на храната, недпследнпстите вп пзнашуваоетп и мерките кпи 

се преземаат вп пвпј дпмен: вистини и заблуди за ГМО храната и 

пзнашуваоетп:пзнашуваое на алергени спстпјки вп храната; пзнашуваое на 

нутритивни инфпрмации и здравствени тврдеоа. 

 

Истп така, на трибините беа дискутирани и најшестп ппставуваните пращаоа 

пд страна на пптрпщувашите и пператприте сп храна, какп и пптребата пд 

заеднишкп делуваое на сите заинтересирани страни сп цел успещна 

имплементација на закпнските прпписи, едукација и инфпрмираое на 

пптрпщувашите. 



 

Релизација на кампаоата 

 

Трибините и настаните се прганизираа врз пснпва на претхпднп прифатена 

агенда пд страна на АХВ кпја се реализираще вп 10 градпви, а пред секпј настан 

и/или трибина преку МИА беа известувани средствата за јавнп инфпрмираое. 

Лифлетите и другите прпмптивни материјали беа ппставувани на пултпви ппсебнп 

наменети за пвие настани и трибини. 

На настаните и трибините присуствуваа 238 ушесници, а ппстпјанп имаще 

известуваши пд сите ТВ и електрпнски медиуми, или над 33 ушесници пд 

медиумите на сите трибини и настани. 

 

Кампаоата заппчна на 28.03.2013вп Тетпвп преку прганизираое на настан 

вп Рамстпр - супермаркет 3. Претхпднп пд страна на прганизатприте, ОПМ и АХВ 

кампаоата беще медиумски прпмпвирана  

Трибината кпја се пдржа вп Гпстивар беще дпбрп ппсетена и имаще гплем 

интерес пд присутните за дпбрата хигиенска и прпизвпдствена пракса, ХАСАП 

системпт, а беще искажана пптреба пд ппгплема едукација и инфпрмиранпст на 

пператприте сп храна за закпнската регулатива. 

На 30.03.2012 гпдина вп наспка на ппдпбра инфпрмиранпст на 

пптрпщувашите вп Скппје ппсебнп се прганизираа два настани вп Скппје, пд кпи 

еден вп ТЦ Верп- Супермаркетпт Верп  и еден вп ТЦ Зебра - супермаркетпт Тинекс. 

Гплемата ппкриенпст на медиумите и интерактивната кпмуникација сп граданите 

придпнесе интереспт за нашинпт на пзнашуваоетп на храната и пптребата пд 

внимателнптп шитаое на пзнаките да стане мнпгу битнп за граданите, а 

заинтересиранпста ја ппттикнаа и струшните спвети пд  експертите на ОПМ и АХВ на 

местптп на настаните.                            

На 04.04.2013 гпдина се пдржа прпмпција на лифлетите вп супермаркетпт 

Рамстпр вп Струга и трибина вп Хптел Дрим. Настаните ппфатија гплем брпј 



ушесници кпи дпјдпа пд Струга и Охрид. Гплемата ппсетенпст пспбенп се дплжи и 

на ппкажаната спремнпст и ангажман за успещни настани пд страна на 

инспектприте за храна вп Струга и Охрид и Организацијата на пптрпщувашите пд 

Охрид. Вп супермаркетпт Рамстпр вп Струга лифлетите беа излпжени пд 12.00 

шаспт, каде вп перипд пд два шаса се пдвиваще кпмуникација  ппмеду ОПМ и АХВ сп 

пптрпщувашите кпи купуваа, а беще пбезбеденп  и присуствп на медиумите. 

Трибината се пдржа пппладне пд 14.00 шаспт сп ушествп на пператпри сп храна пд 

Струга и Охрид и други заинтересирани страни кпи сп гплем инетерес ја прпследија 

и активнп ушествуваа вп дискусијата.                

Трибината вп Струмица е пдржана на 11.04.2013 преку пбезбеденп ушествп 

на инспектпри пд Штип, а сп нивна ппддрщка се прганизираа прпмпции на 

лифлетите за  пптрпщувашите вп супермаркетите на Валандпвп и Радпвищ. На пваа 

трибина ушествуваа сите заинтересирани страни, а пспбенп имаще пращаоа пд 

страна на лабпратприите и нивнптп ушествп вп безбеднпста на храната. 

На  18:04.2013 гпдина вп Прилеп се пдржа прпмпција на лифлети вп 

супермаркетпт Тинекс вп Прилеп, прганизиранп сп презентација на брпщурите, 

интервјуа сп претставниците на медиуми на наципналнп и лпкалнп нивп и 

пружаое спвети на пптрпщувашите директнп на самптп местп на пвпј настан. 

Истипт ден вп Битпла се пдржа трибина вп Хптел Милениум и прпмпција на 

лифлетите вп маркетпт Верп вп Битпла. Од страна на Организацијата на 

пптрпщувашите пд Битпла прпмпција на лифлетите беще направена вп ОУ Даме 

Груев вп Битпла и пред градански здруженија, кпи ппкажаа гплем интерес за  

инфпрмациите вп лифлетите. 

На 25.04.2013 гпдина се пдржаа ппследните два настани вп Свети Никпле и 

Прпбищтип.Вп Свети Никпле беа прпмпвирани лифлетите вп супермаркетпт - 

Астравп 09.30 шаспт сп изјава за ТВ Свет , дпдека  истипт ден се прпмпвираа и 

лифлетите вп Прпбищтип вп маркетите: Мпј Маркет и вп Зендплинп, каде имаще 

гплема ппсетенпст пд пптрпщуваши. Пптпа се пдржа трибина вп пкруглата сала вп 

Дпмпт на културата. 



 

 

 

 

 

 

 Одбележуваое на 15 Март – Светски ден на правата на 

Пптрпшувачите 

 

Оваа гпдина 15 Март – Светскипт ден на правата на пптрпщувашите се 

пдбележа ппд мптптп: “Защтита на пптрпщувашките права”!На настанпт ушествуваа 

претставници на Министерствптп за екпнпмија, Државнипт пазарен инспектпрат, 

Агенција за храна и ветеринарствп, Агенција за електрпнски кпмуникации, 

Дирекција  за защтита на лишните ппдатпци, Државен завпд за индустриска 

сппственпст,  Организацијата на пптрпщувашите на Македпнија, претставници пд 

Здружение на банкарствптп при Стппанска кпмпра на Македпнија, претставници  

пд  Групацијата на имппртери на мптпрни впзила при Спјузпт на Стппански кпмпри 

на Македпнија и бизнис сектпрпт. 

 

Организацијата на пптрпщувашите на Македпнија ушествуваще сп 

презентација на светските и еврппските трендпви вп  закпнската регулатива за 

защтитата  на пптрпщувашите и актуелните прпблеми на пптрпщувашите преку 

гпдищната статистика, щтп беще медиумски прпследенп. 

 

Пп ппвпд 15 Март Светскипт ден на правата на пптрпщувашите беа пдржани 

Oтвпрени денпви за защтита на лишните ппдатпци на пптрпщувашите вп делпт на 

банкарските услуги ппд мптптп: „Вашата приватнпст е сигурна сп нас“ сп цел 

ппдигнуваое на јавната свест за защтита на лишните ппдатпци на пптрпщувашите вп 

банкарскипт сектпр и друщтвата за наплата 

2. УЧЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА 

ПОЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ 

 



на дплгпви. 

 

 

 Отвпрени денпви –заштита на личните ппдатпци на пптрпшувачите; 

 

Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци, Организацијата на 

пптрпщувашите на Македпнија,  Нарпдната банка на Република Македпнија, преку 

мемпрандум сп: ДООЕЛ, Халкбанк АД Скппје, ТТК Банка АД Скппје, Алфа Банка АД 

Скппје,Ппщтенска Банка АД Скппје, Стппанска Банка АД Скппје, НЛБ Тутнска Банка 

АД Скппје, Стппанска Банка АД Битпла, Еурпстандард Банка АД Скппје, Шпаркасе 

Банка АД Скппје и Охридска Банка АД Охрид, какп и EOS Matrix DOO, 

Кредитекспрес Македпнија ДООЕЛ, Мелпн Сплущнс заеднишки пргазнизираа 

Отвпрени денпви – защтита на лишните ппдатпци на пптрпщувашите. 

Отвпрените денпви се пдржаа на 15 март вп Скппје (Градски Тргпвски 

Центар), 19 март вп Битпла (Градски Плпщтад), 21 март вп Кавадарци (Градски 

Плпщтад), 26 март вп Тетпвп (Градски Плпщтад), 28 март Охрид (Градски Плпщтад), 

30 март Струмица (ТЦ Глпбал) пд 12-15:00 шаспт. На Отвпрените денпви граданите 

имаа мпжнпст да се инфпрмираат за свпетп правп на защтита на лишните ппдатпци 

вп банкарскипт сектпр, да дпбијат пдгпвпри на најшестп ппставуваните пращаоа 

ппврзани сп спбираоетп и пбрабптката на лишните ппдатпци, директнипт 

маркетинг нп и да ги ппстават директни пращаоа дп Дирекцијата за защтита на 

лишните ппдатпци, Организација на пптрпщувашите на Македпнија, банките и 

друщтвата за наплата на дплгпви. 

 

 

 

 

 



    

    

    

    

    

          

Ппради реализација на ппставените цели и активнпсти  Организацијата на 

пптрпщувашите на Македпнија вп текпт на 2013 гпдина пствари бпгата 

институципнална спрабптка сп релевантни министерства, државни и други 

институции, кпмпании, банки, единици на лпкална сампуправа и сл. Би ги 

издвпиле спрабптките сп Министерствптп за екпнпмија, Агенцијата за храна и 

ветеринарствп, Државнипт пазарен инспектпрат, Министерствп за здравствп -

Државен санитарен и здравствен инспектпрат, ппщтини: Битпла, Штип, Охрид, 

Тетпвп, Кпшани,Прпбищтип, Прилеп, Струмица,Струга, Гпстивар, Тетпвп, Кавадарци, 

Свети Никпле, Негптинп, Куманпвп, Кишевп, Радпвищ, Велес, Крива Паланка, Град 

Скппје, пптпа, Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци,   Нарпдната банка на 

Република Македпнија, преку мемпрандум сп: ДООЕЛ, Халкбанк АД Скппје, ТТК 

Банка АД Скппје, Алфа Банка АД Скппје,Ппщтенска Банка АД Скппје, Стппанска 

Банка АД Скппје, НЛБ Тутнска Банка АД Скппје, Стппанска Банка АД Битпла, 

Еурпстандард Банка АД Скппје, Шпаркасе Банка АД Скппје и Охридска Банка АД 

Охрид, какп и EOS Matrix DOO, Кредитекспрес Македпнија ДООЕЛ, Мелпн Сплущнс.  

 

 

 

 

 

 

 

3. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОНТАКТИ 

 



    

    

     

 

    

Вп текпт на 2013 гпдина вп Спветпдавнптп бирп Скппје какп и 

Спветпдавните бирпа на Организациите на пптрпщуваши пд: Битпла, Штип, Тетпвп, 

Охрид и Кпшани пптрпщувашите се кпнтинуиранп спветувани: лишнп, телефпнски и 

пп електрпнски пат. Остварени се спветуваоа вп 5 + 1 спветпдавни бирпа за щтп се 

впдени дневни неделни и месешни статистики пп спветувалищта.  

Спветувалищта Скппје Битпла Штип Тетпвп Охрид Кпшани Вкупнп 

 

Опщтп правни 

 

1167 278 240 152 186 181 2204  

 

Специјалистишки 135 104   72 106 417  

 

Вкупнп пп градпви 1302 382 240 152 258 287 2621  

 

 

 

Од статистиката следи дека вп текпт на 2013 гпдина вп Скппје се пстварени 

вкупнп 1302 спветуваоа пд кпи 1167 ппщтп правни и 135 специјалистишки, вп 

Битпла 278 ппщтп правни и 104 специјалистишки вкупнп 362, вп Штип 240 ппщтп 

правни, вп Тетпвп 152 ппщтп правни, вп Охрид вкупнп 258 спветуваоа пд кпи 186 

ппщтп правни и 72 специјалистишки, вп Кпшани 181 ппщтп правни и 106 

специјалистишки вкупнп 287 спветуваоа. Вкупнп пп градпви пстварени се 2621 

спветуваоа пд кпи 2204 ппщтп правни и 417 специјалистишки. 

 

4. СОВЕТУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИ 

 



    

    

    

    

            

 

Вп текпт на целата 2013 гпдина настаните и активнпстите на ОПМ беа 

прпследени преку електрпнски и пищани медиуми вклушителнп наципнални и 

лпкални медиуми. За 2013 гпдина вкупната медиумска застапенпст изнесува 114 

пд кпи 28 вп пищани и 86 вп електрпнски медиуми.     

            

     

 

 

6. МЕДИУМСКА ЗАСТАПЕНОСТ 

 


