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Правата на потрошувачите датираат уште од 1985 година, кога 
од страна на Организацијата на Обединетите нации (ООН) беше 
усвоена Резолуцијата 39/248 со која се утврдуваат основните насоки за 
заштита на потрошувачите, кои од страна на Светската организација на 
потрошувачи (Consumers’ International) беа усвоени како осум основни  
права на потрошувачите. Овие насоки претставуваат основа за развој 
на законодавството за заштита на потрошувачите во европски и светски 
рамки.

Република Македонија како земја-кандидат за членство во 
Европската Унија ги следи достигнувањата на европското законодавство 
за заштита на потрошувачите, односно тоа го транспонира 
во правните прописи во зависност од конкретната 
област, а основните потрошувачки права се 
имплементирани во најголем дел во Законот за 
заштита на потрошувачите.

КОИ СЕ НАШИТЕ 
ОСНОВНИ  

ПОТРОШУВАЧКИ ПРАВА?

1. Право на информирање и право
на едукација 

 Правото на информирање.   
Ова право наметнува обврска за трговците да 
ни дадат навремени, точни и веродостојни 
информации за сите аспекти поврзани со 
производот или услугата за да не бидеме 
доведени во заблуда и да може да направиме 
правилен избор на производи и услуги.



Ова право подразбира дека трговецот треба да нѐ информира за: 

 главните карактеристики на производот и услугата; 

 цената, составот, начинот на употреба и квалитетот на производите, 
минималниот гаранциски рок, како и продажните услови;

 влијанието на одредени производи врз животната средина и 
здравјето на луѓето, во согласност со прописите и стандардите, како 
и за мерките за заштита, преку упатство дадено со производот, 
истакнато на амбалажата на производот или на друг соодветен 
начин;

 правото на повлекување во рок од 14 
дена од договорите склучени вон деловните 
простории на трговецот и договорите на 
далечина и 

 потребата за сервисирање, резервни 
делови, замена или поправка на производ со 

недостаток,  односно враќање на парите.

 Други битни информации за произодите и 
услугите;

  Правото на едукација подразбира дека како 
потрошувачи треба да бидеме  едуцирани за 
нашите права уште од најрана возраст. Владата 
на Република Македонија носи двегодишна 
програма за заштита на потрошувачите во која се 
предвидува изработка на брошури, одржување 
на работилници, како и кампањи, со цел да се 
зголеми свеста за нашите потрошувачки права. 
Во таа насока, Организацијата на потрошувачи на 
Македонија, преку своето Советодавно биро, врши 
континуирано советување на потрошувачите, 
организира семинари и изработува брошури 
за едукација на потрошувачите за нивните 

потрошувачки права.
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Во доменот на образовниот процес се применува Прирачникот 
за правата на потрошувачите по предметот ,,Вештини на живеење”. Овој 
Прирачник е изработен од страна на  Организацијата на потрошувачите на 
Македонија и Бирото за развој на образованието на Република Македонија. 
Прирачникот е наменет за наставниците кои го предаваат предметот или 
реализираат слободни ученички проекти, односно активности со учениците, 
за заштита на нивните права како потрошувачи.

2. Право на заштита на здравјето и безбедност 
Ова право подразбира дека  производите кои ги консумираме  

мора да бидат безбедни кога се пуштаат на пазар, се ставаат во употреба 
или се употребуваат, особено поради остварување и заштита на јавниот 
интерес, заштита на нашето здравје, животните и растенијата и заштита 
на животната средина и природата.

Сето ова се постигнува преку носење регулатива со која 
се  стандардизираат условите за пласман на производите, нивната 
амбалажа, дистрибуција, како и употребата на пестициди и други 
хемикалии кои може да влијаат врз нашето здравје и врз целокупната 
животна средина. 
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3. Право на заштита на економските интереси
 Ова право oпфаќа:

•	 Право  на  пристап до разновидни стоки и услуги заради 
задоволување на нашите основни потреби, по пристапни цени 
и соодветен квалитет;

•	 Заштита од нечесни договорни одредби со кои нашите права  
се намалуваат, отежнуваат или исклучуваат;

•	 Заштита од измамнички и агресивни пазарни практики; 

•	 Одговорност на производителот за производите со недостатоци 
и право за сервисирање на производите.

4. Право на обесштетување
Правото на обесштетување е едно од нашите најзначајни 

потрошувачки права кое подразбира право да бараме  надомест за 
штетата која ни била причинета  од неисправен производ, а за која 
одговара производителот. „Под производ се подразбира која било стока 
или предмет без оглед на степенот на нивната обработка, наменети за 
понуда на потрошувачите“
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Производот се смета за  неисправен  ако, земајќи ги предвид 
сите околности на случајот, а особено начинот на кој производот ни е 
претставен, целите во кои според разумното очекување производот 
може да биде употребен и времето кога производот е пуштен во промет, 
не дава сигурност што од таквите производи оправдано се очекува. 

Доколку ни била причинета штета  од неисправен производ, 
мора да ја докажеме штетата, дефектот и 
причинско-последичната врска меѓу 
дефектот и штетата. Исто така, ако ни 
била причинета штета, прво треба  да 
се обратиме кај трговецот со цел 
спогодбено надоместување на 
штетата, а во спротивно може 
да бараме надоместување 
на штетата во судска 
постапка.

5. Право на 
претставување  
(право да се биде 
слушнат) 

Ова  подразбира 
дека сите ние како 
потрошувачи имаме право  
да се организираме во 
потрошувачки организации на 
локално, национално и на ниво на 
Европската Унија, кои ќе ги штитат 
нашите интереси, организации во кои 
можеме да ги истакнеме своите поплаки, 
своите предлози за подобрување на нашите 
права, каде што ќе може да добиеме совет, како и наше 
претставување во  државните органи каде што се разговара за правата и 
интересите на потрошувачите. 
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КАДЕ ДА СЕ ОБРАТИМЕ ЗА  ЗАШТИТА?

Кога се доведени во прашање нашите права во областа на 
трговијата, туризмот, угостителството и општата безбедност 
на производите?

Државниот пазарен инспекторат (ДПИ) врши 
инспекциски надзор над примената на 

законите, другите прописи и акти од 
страна на трговските друштва, други 

правни и физички лица,  како и 
граѓаните кои вршат дејност на 

територијата на Република 
Македонија, а кои најчесто се 
однесуваат на безбедноста на 
производите, заштитата на 
потрошувачите, дејностите 
од областа на трговијата, 
угостителството, туризмот, 
занаетчиството, заштитата 
на правата од индустриска 
сопственост, како и други 
работи определени со 
закон.

Доколку сте оштетени 
од одредени производи и услуги 

од горенаведените области, како 
потрошувач можете да се обратите 

до подрачната единица на Државниот 
пазарен инспекторат кој ќе спроведе 

инспекциски надзор и ќе Ви помогне во 
остварувањето на вашите права.

Кога сметаме дека храната не ги исполнува безбедносните 
стандарди или има сомнителен квалитет?

Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) функционира како 
единствен надлежен орган за контрола на безбедноста на храната и 
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храната за животни, за спроведување, контрола, надзор и следење 
на ветеринарните активности во областа на здравствената заштита на 
животните, нивната благосостојба, ветеринарното јавно здравство, како 
и контрола на лабораториите кои даваат поддршка за потребите на 
Агенцијата.

Доколку сте купиле расипан прехранбен производ, оштетени сте 
од одредени прехранбени производи, се сомневате во нивната безбедност, 
или ако сте соочиле со каква било неправилност во овој домен, случајот 
може да го пријавите во Агенцијата за храна и ветеринарство каде што е 
формирано  посебно Одделение за заштита на потрошувачите.
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Кога  е потребна заштита  на нашите права како пациенти?

Доколку сметате  дека ви се повредени правата од здравствена 
заштита, како пациент, доколку се сомневате во квалитетот на некои играчки 
или козметички производи, доколку  забележите  несоодветни  хигиенски  
услуги  во одредени места каде што се служи храна, треба да пријавите во 
Државниот санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ).

Доколку имаме проблем  од областа на услугите на мобилна 
телефонија, интернет и телевизија?

Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) има  задача  да  
создаде поволни  услови  за  ефективна  и  одржлива  конкуренција  на  
пазарот на  телекомуникациски услуги кои 
опфаќаат услуги на мобилна телефонија, 
телевизија и интернет со максимално 
почитување на правата на потрошувачите, и 
е надлежно регулаторно тело во овој домен. 
Доколку постојано ви паѓа мрежата, брзо ви 
се троши интернетот, подолго време немате 
телевизиски прием или се соочувате со 
сличен проблем, прво треба да се обратите  
до давателот на  услугата  со  кој  имате  
склучено  договор, односно до операторот,  
а  потоа,  доколку не сте  задоволни од неговата одлука или ако не ви 
одговори, имате можност да се обратите во Агенцијата за електронски 
комуникации.

Ако имаме проблем со заштита на нашите лични податоци 
или тие се злоупотребени?

Дирекцијата за заштита на личните податоци (ДЗЛП)  e надлежна 
за вршење надзор над законитоста на преземените активности при 
обработката на личните податоци и нивната заштита, на територијата 
на Република Македонија. Доколку како потрошувач сметате дека ви се 
земаат повеќе лични податоци отколку што е потребно при склучување 
на некој договор или  сметате  дека  вашите  лични  податоци  се  
злоупотребени, обратете се до Дирекцијата за заштита на лични податоци.
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Доколку имаме проблем со управителите на зградите или, 
пак,  други проблеми со домувањето?

Регулаторната комисија за домување (РКД) е надлежна за 
издавање, менување и одземање на лиценци на управители, води 
регистар на управители на згради и посредува во разрешување на 
спорови помеѓу станари и управители. 

Доколку сметките за одржување на зградата не ви ги доставуваат, 
сметате дека се превисоки или се соочувате со друг сличен проблем, 
најпрво треба да се обратите до вашиот управител на зградата, но доколку 

тој не ви излезе во пресрет, може да се обратите во Регулаторната 
комисија за домување, но случајот може 

да го пријавите и кај 
комуналните инспектори 
за домување.

Каде да се 
обратиме кога сметаме 
дека  одредена реклама 
има штетно влијание 
врз малолетните деца, 
односно кога нивото на 
тонот во позадина на 
рекламите е превисок 
или, пак, не се добро 
означени емисиите за 

малолетната публика?

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(ААВМУ) е самостојно и независно непрофитно регулаторно тело со 
статус на правно лице со јавни овластувања кое ги штити правата и 
интересите во областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги. 
Доколку сметате дека одредена реклама има штетно влијание врз 
малолетните деца, односно кога нивото на тонот во позадина на 
рекламите е превисок, може да се обратите во Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги.
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Каде да се обратиме кога ни се повредени правата во 
областа на финансиските услуги?

Во овој домен надлежноста е поделена помеѓу повеќе 
институции и тоа:

- надзор врз работењето на банките и штедилниците врши 
Народната банка на РМ;

- надзор врз работењето на финансиските друштва кои нудат 
потрошувачки кредити врши Министерството за финансии;

- надзор врз сите останати трговски друштва кои не се 
регистрирани како финансиски друштва и кои притоа нудат потрошувачки 
кредити, врши Државниот пазарен инспекторат;

- надзор врз работењето на осигурителните друштва врши 
Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Доколку имаме потреба да приговараме во поглед на 
лековите и медицинските помагала?

Агенцијата за лекови и медицински помагала (МАЛМЕД) 
ја следи состојбата со снабдувањето со лекови, помошни лековити  
средства,  медицински  помагала.

Доколку се соочите со каква било неправилност во однос на 
продажбата на лекови, медицински помагала, опојни дроги и отрови 
и нивно производство, може да се обратите во Агенцијата за лекови и 
медицински помагала.

Како да ги заштитиме правата во областа на јавните 
услуги?
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Народниот правобранител е посебен, стручен и независен 
орган со овластувања за заштита на правата на граѓаните. Неговото 
значење и специфичноста на функцијата е токму во начинот на неговото 
дејствување и однесување. Методот и начинот на дејствување се состои 
во давање предлози,  совети,  сугестии,  соработка,  подучување  во  
насока  на остварување на правата на граѓаните.

Доколку сте се соочиле со нереално високи сметки за 
потрошено количество вода, електрична енергија и реализирани 
телефонски импулси, повреда на права при засновање претплатнички 
однос во телефонската мрежа, исклучување од водоводната мрежа и од 
користење електрична енергија, квалитетот на услугите и висината на 
надоместоците што ги наплаќаат комуналните претпријатија, можете  
да  доставите  поднесок најпрвин до давателот на услугата, потоа и до  
Народниот правобранител. 

Дали постои организација надвор од владиниот сектор која 
ги штити нашите потрошувачки права?

Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ) ги 
застапува интересите на потрошувачите, работи на подигање на јавната 
свест преку информирање, советување и едукација, унапредување и  
имплементација  на  соодветна  законска  регулатива  и  потрошувачка  
политика. Исто така и организациите на потрошувачи од  Битола, 
Тетово, Штип, Охрид и Кочани  спроведуваат активности за заштита на 
потрошувачите на ниво на локалната самоуправа  преку советување и 
едукација на потрошувачите. 

Доколку имате потреба од советување можете да се 
обратите преку телефон (02/3179/592), со допис,  по пат на 
електронска пошта на: sovetuvanja@opm.org.mk.

Исто така можете по закажан термин преку телефонскиот број 
или електронската пошта да дојдете во просториите на Советодавното 
биро во Скопје за лично советување. 


