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На пазарот има различни производи кои ни се потребни да ни го 
направат животот многу поквалитетен и поудобен. Изборот не  е 
едноставен, а при купувањето има ме претстава дека купените про-
изводи  ќе ни служат долго и без никакви пречки. Затоа, кога купу-
ваме некој производ очекуваме дека купуваме исправен производ, 
односно производ без недостаток или недостатоци! 

Со оглед на тоа дека за нивото купување 
ние одвојуваме приличен дел од семејниот 
буџет, како потрошувачи се надеваме дека 
нема да бидеме доведени во ситуација да 
ги користиме нашите законски права кои ги 
имаме кога производот ќе покаже одреден 
или повеќе недостатоци. 

Но, во секојдневието не е секогаш така. Наи-
дуваме на различни ситуации и честопати 
не знаеме како да постапиме. Оваа брошу-
ра има намена да ги едуцира потрошува-
чите што треба да знаат за производите со 
недостаток, кои се нивните права и обврски 
и како да се заштитат.

Што е производ?
Во согласност со Законот за заштита на потрошувачите („Службен 
весник на РМ“, бр.38/04 од 17.06.2004 година, член 4),  по дефи-
ниција,  „производ“ е која било стока или предмет, без оглед на 
степенот на нивната обработка, наменети за понуда на потрошува-
чите.



Што е должен продавачот да му каже на потрошува-
чот пред тој да го купи производот?

Потрошувачот треба да добие точни и корисни информации во вр-
ска со квалитетот, карактеристиките на производот или услугата и 
во врска со условите за продажба, како и сите други информации 
побарани од потрошувачот, а содржани во декларацијата на произ-
водот.

Продавачот, исто така, има обвр-
ска  да го извести потрошувачот 
за влијанието на одредени про-
изводи врз животната средина и 
здравјето на луѓето, во согласност 
со прописите и стандардите, како 
и за мерките за заштита, преку 
упатство дадено заедно со произ-
водот,  истакнато на амбалажата 
на производот или на друг соодве-
тен начин.

Кога производот има недостаток?
Секако дека една од битните карактеристики на производите е нив-
ната безбедност. Доколку производот е небезбеден за употреба, тој 
секако има голем недостаток од аспект на неговата безбедност. 

Затоа, можеме да кажеме дека производот има недостатоци кога не 
обезбедува онаква безбедност каква што со право, а врз основа на 
сите околности, потрошувачот очекува да ја има, и тоа:

�� врз основа на презентирањето на производот;
�� употребата за која е разум-

но дека производот ќе се 
користи;

�� времето кога производот е 
пуштен во промет и

�� кога не ја исполнува општа-
та обврска за сообразност 
утврдена со Законот за заш
тита на потрошувачите или 
договорните обврски.



Но, треба да знаеме дека не секој производ со недостаток нужно 
значи и дека е небезбеден.

Исто така, производот има недостаток 
доколку:

�� не ги поседува квалитетите на 
производите кои трговецот му ги пону-
дил на потрошувачот како примерок или 
модел;
�� не е соодветен за секоја посеб-

на намена за која потрошувачот го бара 
и која му ја ветил трговецот во времето 
на склучување на договорот, а која трго-
вецот ја прифатил;
�� не е соодветен за намената за 

која вообичаено се користат производи-
те од истиот тип и
�� не покажува квалитет и изведба 

кои се вообичаени за производите од ис-
тиот тип и кои потрошувачот може раз-
умно да ги очекува, со оглед на приро-
дата на производите и со оглед на какви 
било јавни изјави во врска со посебните 

карактеристики на производите дадени од страна на тргове-
цот, производителот или неговиот претставник, особено при 
рекламирање или на етикетата.

Што доколку 
трговецот продава 
производи кои 
имаат недостаток 
или грешка?
Во тој случај,  производи-
те кои имаат недостаток 
или грешка, трговецот 
мора физички да ги од-



вои од останатите производи и јасно, видливо и читливо да ги обе-
лежи, а на продажното место да истакне натпис дека се работи за 
продажба на производи со недостаток или грешка.

Кој одговара за евентуалната штета што би можела 
да биде предизвикана од недостатоците на некој 

производ?
Производителот одговара за ште-
тата што била предизвикана од не-
достатоците на неговиот производ. 
Но, ако не може да се утврди кој е 
производител на производот или 
увозник, тогаш секој трговец или 
дистрибутер се смета за произ-
водител и е одговорен за штетата 
што била предизвикана од недос-
татоците на производот. Трговецот 
ќе му одговара на потрошувачот 
за секој недостаток поврзан со со-
образноста кој постоел во времето 
кога производите биле доставени. 

Штетата предизвикана од небезбе-
ден производ се надоместува во 
согласност со правилата утврдени 
во Законот за облигациони односи. 
Меѓутоа, во согласност со челен 52 од Законот за заштита на пот-
рошувачите, постојат  исклучоци или ограничување на одговор-
носта и рокови каде што точно е наведено кога производителот 
нема да одговара за недостатоците на производот.



Кои се правата на потрошувачите во однос на 
купувањето производ со недостаток?
Потрошувачот на кого му е продаден производ со недостаток има 
право по свој избор да бара:

�� бесплатно отстранување на недостатоците на производот 
или надомест на трошоците направени за отстранување на 
недостатокот;

�� сразмерно намалување на продажната цена;

�� замена на производот со соодветен производ со иста тргов-
ска марка, тип, индустриски дизајн или ознака за потекло и 
географска ознака на производот;

�� замена на производот со соодветен производ со друга тргов-
ска марка, тип, индустриски дизајн или ознака за потекло и 
географска ознака на производот, со соодветно намалување 
или зголемување на производната цена и

�� раскинување на договорот, враќање на платениот износ и на-
домест за претрпената штета.

Во случај кога потрошувачот ку-
пил прехранбени производи со 
недостаток, трговецот е должен 
да изврши нивна замена за про-
изводи со соодветен квалитет 
или на потрошувачот да му го 
врати платениот износ, доколку 
недостатоците се утврдени во ро-
кот до кога производот може да 
се употребува.



Што доколку се открие недостаток на
производите за кои постојат рокови за

гаранција и гарантен лист или друг
документ што го заменува?

Потрошувачот има право да ги оствари своите права во однос на 
производ со недостаток доколку недостатокот е откриен во  гарант-
ниот рок што го определил производителот, односно во рокот до 
кога производот може да се употребува. 

Барањата не можат да се 
поднесуваат за производи 
чии недостатоци биле от-
криени по истекот на гарант-
ниот рок, односно во рокот 
до кога производот може да 
се употребува.

За производите за кои не се 
утврдени гарантни рокови, 
потрошувачот има право да 
ги оствари своите права  до-
колку недостатокот е откри-
ен во рок од шест месеци 
од предавањето на произ-
водот, освен ако со договор 
или со друг закон не се ут-
врдени подолги рокови.

Потрошувачот нема право да бара замена на производот или 
враќање на платениот износ доколку недостатокот што се 
сервисира е минимален, односно не влијае врз квалитетот и 
перформансите на основната функција на производот.
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