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Во декември, повеќето потрошувачи пра-
ват набавки за подароци. Кога купувате

подароци, работите може да се искомплици-
раат: не сте избрале подарок кој е по вкус на
лицето на кое му го подарувате, при купување
преку интернет добивте оштетен производ,
или сте купиле производ а тој ги нема вете-
ните својства. Затоа прочитајте ги нашите со-
вети!

1. Дали можете подарокот кој не му се
допаѓа на примателот да го вратите
во продавницата? 

Многу потрошувачи сè уште не веруваат или
не знаат дека производот може да се врати во
продавницата каде што е купен во рок не по-
долг од 15 дена по купувањето. 

Најчест проблем во ваков случај е повратот на
средства при неможност да се најде ист или
сличен производ. Напоменуваме дека треба да
внимавате да бидат исполнети законските
услови.

Со фискалната сметка докажувате дека во таа
продавница сте го купиле производот на од-
реден датум. Чувајте ги фискалните сметки!

Сепак, враќањето на производите купени на
далечина (на пр., преку интернет) се регулира
поинаку поради природата на таквата на-
бавка. Кога купувате преку интернет, можете
да го вратите купениот производ во закон-
скиот рок (во Република Северна Македонија
и во земјите од ЕУ овој рок е 14 дена од прие-
мот на производот), без да мора да ја наве-

Според Законот за заштита на потрошувачите, потрошувачот има право кај трговецот кај кој
е купен производот да го замени производот што има соодветен квалитет, а што не одговара во
однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот или од други причини, освен во случај на
купен производ изготвен по нарачка од потрошувачот врз основа на писмен договор. 

Потрошувачот може да го оствари ова право во рок од 15 дена од денот кога производот е купен.
Замена на производот со соодветен квалитет се врши ако производот не бил употребуван, ако е
сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како
и фискалната сметка за производот или сметкопотврдата кои на потрошувачот му биле изда-
дени заедно со производот. Ако во моментот на поднесувањето на барањето од потрошувачот
трговецот нема соодветен производ (производ што ќе одговара на неговите потреби), потрошу-
вачот има право по свој избор да бара:  да го раскине договорот и да бара враќање на платениот
паричен износ или да го замени производот со соодветен кога ќе има таков производ. 

ПРАВА КОИ 
ТРЕБА ДА ГИ ЗНАЕТЕ

ДОБРО КОГА 
КУПУВАТЕ ВО ДЕКЕМВРИ



дете причината за
враќањето. Трговецот
мора да го врати це-
лиот износ што сте го
платиле во рок од 14
дена откако ќе биде
известен од ваша
страна за повлекува-
њето од договорот. Ова
е разумно правило, би-
дејќи потрошувачот не
може да го прегледа про-
изводот пред да го набави,
затоа што се достапни само сли-
ката и информациите обезбедени од
трговецот.

2. Примивте оштетен производ при
купување преку интернет! 
Како да му докажете на продавачот
дека сте примиле таков производ?

Понекогаш изборот на подарок значи само
половина од вашиот напор доколку нешто се
искомплицира со испораката. Безбедна и нав -
ремена испорака на производот е задача на
продавачот. Откако потрошувачот ќе го земе
производот, а потоа ќе дознае дека произво-
дот е оштетен, ќе биде тешко да се докаже
дека штетата настанала за време на проце-
сот на испорака.

Од ОПМ ги советуваме потрошувачите вни-
мателно да проверат дали производот
има одредени недостатоци или е оште-
тен и да вни  маваат дури и кога самиот
пакет не е ош те тен. Оштетените
пратки не треба да се прифа ќаат и
треба веднаш да се вратат. Прет -
ходно, потрошувачите треба да
го фотографираат производот,
а за оштетениот производ пис-

мено да го известат
продавачот и да ги
наведат причините за
одбивање на пратката,
со достава на слики од
пратката и произ -
водот.

3. Што да 
направите доколку 

производот ги нема 
ветените својства?

Се разбира, кога купувате нов производ,
со право очекувате сè да биде како што е

договорено. Но, се случува, на пр., да купите
водоотпорни чевли, а тие да се натопат на
првиот дожд? Или на чантата што ја купивте
да не ѝ функционира патентот? Во овие слу-
чаи може да се повикате на материјален не-
достаток на производот и да побарате: замена
за нов производ, поправка, наплата или вра-
ќање на платените средства. Комуницирајте
со продавачот
во писмена
форма и не
з а б о р а -
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вајте што побргу да го известите за открие-
ниот недостаток. 

Меѓутоа, ако сте купиле технички производ за
кој важи и задолжителна гаранција, во случај
на дефекти на производот, можете сами да
одлучите дали сакате да побарате отстрану-
вање на дефектот или да ви се остварат пра-
вата кои ги имате од гаранција. 

Доколку забележите недостаток на произво-
дот, трговецот мора да ги отстрани недоста-
тоците во рок од 30 дена од моментот на
поднесувањето на вашето барање или по до-
бивањето на решението од надлежниот ин-
спекциски орган со кое е наредено трговецот
да ги отстрани недостатоците во определен
рок. За производите кои
служат за потрајна упо-
треба, трговецот е дол-
жен, по приемот на
вашето барање, вед-
наш да ви достави
соодветен производ
кој ќе го користите за
време на поправката
на производот. Во
случај на отстрану-
вање на недостаток
на производот, га-
рантниот рок се про-
должува за периодот кога
производот не се користел. Ова
време се пресметува од денот на вашето

барање за отстранување на недостатокот. Во
случај на отстранување на недостатоци со за-
мена на производот кој се склопува или е со-
ставен дел на производот за кој се утврдени
гарантни рокови, гарантниот рок за новиот
производ почнува да тече од денот кога на по-
трошувачот му е испорачан производот чијшто
недостаток се отстранува. Во нашите продав-
ници се среќаваме со гаранции за мотор на
фрижидер со рок од 10 до 15 години, мотор
на машина за перење од 7 до 10 години, авто-
мобили од 7 години и слично. Ова се ПРО-
ИЗВОДСТВЕНИ ГАРАНЦИИ и по овие
гаранции ги имате истите права, само со по-
долг рок отколку што дава производителот. За
СООБРАЗНОСТ треба да му се обратите на

ПРОДАВАЧОТ!

За КОМЕРЦИЈАЛНИТЕ ГА-
РАНЦИИ треба да му се

обратите на ПРОДАВА-
ЧОТ! Добро информи-
рајте се за СЕРВИ СЕ-
РИТЕ кога купувате
производи. Ако прода-
вачот не ги исполни ва-
шите законски права,
можете да се обратите
до Државниот пазарен
инспекторат или да ги
остварите правата и во
судска постапка пред

надлежен граѓански суд.

5



6

Како потрошувачи, спонтано влегуваме
во голем број на договорни односи ку-

пувајќи производи и користејќи различни
услуги. Често, не размислуваме дека станува
збор за правни односи со определени правни
последици доколку ние самите или трговците
не ги почитуваме договорите во кои сме
влегле. Меѓутоа, доколку не се почитуваат до-
говорите, доколку неправилно се исполнат, се
исполнат со задоцнување или воопшто не се
исполнат, постои можност за правна заштита.
Во зависност од тоа кој не го испочитувал до-
говорот заштита можат да бараат и потрошу-
вачот и трговецот. Денес зборуваме за
состојба кога потрошувачот смета дека му се

повредени потрошувачките права од потро-
шувачки договор. Во услови на глобализација
и тргување онлајн, потрошувачките договори
можат да имаат и странски елемент. Потро-
шувачот да користи производи или услуги од
трговец што не припаѓа на земјата чиј
државјанин е потрошувачот или земјата во
која потрошувачот има подолг престој. Ова е
битно, затоа што со примена на меѓународ-
ното приватно право, потрошувачот секогаш
треба да ужива најмалку онолку права колку
што му се гарантираат со националното по-
трошувачко право. 
Потрошувачките спорови настанати од потро-
шувачките односи се решаваат неформално

АЛТЕРНАТИВНО 
РЕШАВАЊЕ  НА

ПОТРОШУВАЧКИ
СПОРОВИ

Проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска
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со поплака кај трговецот, вонсудски со алтер-
нативно решавање на ваквите спорови и пред
судовите. Постојат различни начини на кои
еден потрошувач може да го реши спорот со
определен трговец што му продал производ
или трговец што му дал определена услуга.
Основно правило за споровите кои би наста-
нале од договорните односи во нашата
држава е договорните страни да се обидат на
мирен начин да ги решат евентуалните спо-
рови. Ова е предвидено и во генералниот
закон за уредување на договорните односи,
па оттука, и за потрошувачките договори - За-
конот за облигационите односи. Во член 13 на
овој Закон стои: „Учесниците во облигацио-
ниот однос ќе настојуваат споровите да ги ре-
шаваат со усогласување, посредување или на
друг мирен начин.“

Кога не сте задоволни од определен про-
извод или услуга кои ви ги продал или дал
определен трговец, првиот чекор е да му се
обратите на трговецот! Независно дали се ра-
боти за традиционална или онлајн продажба,
или давање на услуга, прво треба да му се об-
ратите на трговецот. Трговците можат да го
решат проблемот и најчесто во нивен интерес
е да се реши проблемот. Трговците, за да го
одржат својот добар глас и за да ги задржат
своите потрошувачи, би требало да се трудат
да ги решат решливите проблеми непосредно
со потрошувачите.

Секако, кога зборуваме за спорови помеѓу по-
трошувачи и трговци, можеме да зборуваме
за различни видови на спорови, во зависност
од тоа дали, на пример, станува збор за про-
дажба или давање на услуга кога имаме по-
плака или спор за традиционално купување
или за онлајн тргување и дали станува збор
за домашни субјекти или спорот настанал по-
меѓу субјекти што не се од иста држава или,
пак, станува збор за потрошувачки договори
со странски елемент. Исто така, се прави раз-
лика и кога станува збор за определени

услуги за кои постојат посебни регулатори!

Доколку трговецот не го исполнил или непра-
вилно го исполнил договорот, вие можете да
го повикате и да му дадете определено време
тоа да го направи! Доколку во овој дополни-
телен разумен рок, трговецот не ги исполни
своите обврски, договорот ќе се смета за рас-
кинат. Од тој момент настапуваат последи-
ците од раскин на договор, со обврска за
враќање на даденото и надомест на штетата.
Ова повторно трговецот и потрошувачот
можат да го направат доброволно, преку си-
стемите за алтернативно решавање на спо-
рови или на суд.

Постојат трговци во нашата држава кои се но-
сители на сертификатна марка „Фер со по-
трошувачот“. Ако го видите тој знак, треба да
знаете дека можете својата поплака да ја под-
несете онлајн! Овие компании имаат софтвер
за менаџмент со евентуални поплаки од по-
трошувачите и унапредување на нивното за-
доволството. За ова видете повеќе на
http://www.consumerfriendly.mk/mk/.

Останатите начини за вонсудско решавање на
споровите според нашето право се обидите
кои потрошувачите, во зависност од спорот,
можат да ги направат пред Организацијата на
потрошувачите на Македонија и другите не-
владини организации. Улогата на невлади-
ните организации е да посредуваат со
трговците во решавањето на спорот и да ги
посоветуваат потрошувачите за нивните
права и обврски. 

Во решавањето на потрошувачките спорови
улога имаат и Народниот правобранител, со-
ветите на локалната самоуправа за заштита
на правата на потрошувачите, Државниот па-
зарен инспекторат, Агенцијата за храна и ве-
теринарство, Агенцијата за електронски
комуникации, Агенцијата за лекови и други
тела кои се инволвирани во заштитата на пот -
рошувачите.
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Како форма за алтернативно решавање на
потрошувачките спорови кај нас се користи
медијацијата. Потрошувачките спорови, спо-
ред Законот за медијација, можат да се реша-
ваат пред медијатор. Иако оваа постапка има
многу предности, таа не е заживеана во на-
шата држава. Кон решавање на спорот со ме-
дијација можете да пристапите вие сами, а
може тоа да го побара и трговецот. На ме-
дијација ќе ве упати и судот. Доколку сте за-
почнале судска постапка, судот ќе ви укаже
дека можете да го решите спорот и пред ме-
дијатор и, доколку се согласите, ќе ја прекине
судската постапка во рок од 45 дена да се
обидете по овој пат да го решите спорот. За
разлика од судската постапка, медијацијата е
помалку формална постапка и преку добро
обучени медијатори се настојува да се реши
проблемот во интерес на двете страни кои
имаат определен спор. Таа е доброволна по-
стапка за разлика од судската, која за туже-
ниот е принудна постапка. Медијацијата, по
правило, е приватна постапка без присуство
на јавноста. Во медијацијата преговарате, до-
дека, пак, во судската постапка се изведуваат
докази. Фокусот на медијацијата е на точките
во кои страните се согласуваат, фокусот на
судот е на точките во кои тие не се согласу-
ваат. Во медијацијата се пронаоѓаат интере-
сите на двете страни, во судската постапка се
утврдува на чија страна е правото. Во ме-
дијацијата страните донесуваат одлука, ме-
дијаторот единствено посредува, а во судска
постапка судијата ја носи одлуката/ пресу-
дата. Медијацијата е итна постапка, а постап-
ката пред суд може да трае со години.
Медијацијата е поевтина постапка, додека
трошоците пред суд можат да бидат високи.
Самата постапка на медијација е порелакси-
рана, пофлексибилна и се одвива во пози-
тивна атмосфера. Во медијацијата секоја од
страните може да отстапи од натамошно уче-
ство во постапката во која било фаза, без
какво било образложение и нема двостепе-

ност како во судската постапка. Медијаторот
го бираат страните, а судијата немаат право
да го изберат. Медијацијата може да се од-
вива на целата територија на државата, па со
самото тоа и надлежноста на медијаторот се
однесува на целата територија на државата.

На сајтот на Комората на медијатори
http://www.kmrsm.org.mk/cesto-postavuvani-
prasanja/ можете да најдете одговор на многу
прашања во врска со медијацијата, како и од-
говори на прашања поврзани со медијацијата
во потрошувачките спорови!

Доколку не успеат овие алтернативни реша-
вања на спорот, секогаш како опција останува
судското решавање на спорот во парница. По-
трошувачите не се чувствуваат сигурни кога
за потрошувачки спор треба да водат пар-
ница поради различни причини. Најчесто,
вредноста на спорот не е доволно голема. Тие
се уплашени од судските трошоци, од трошо-
ците за адвокат. Фактот што поради жалба
спорот може да се одолговлечи, исто така, ги
обесхрабрува потрошувачите да водат судски
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постапки. Кај нас не постои можност за ко-
лективни тужби. Тие ќе се воведат во иднина
и ќе овозможат по еднаш утврдената состојба
на повреда на правата на потрошувачите, по-
трошувачите да можат да бараат надомест на
штета, без повторно да се утврдува повре-
дата.

Доколку како потрошувач имате спор со трго-
вец со седиште во земја на Европската Унија,
било да сте купувале или сте користеле
услуги во таа земја или сте тргувале онлајн,
пред вас постои можност за алтернативно ре-
шавање на спорот, а за тоа можете да прочи-
тате на следниот сајт 

https://europa.eu/youreurope/citizens/con-
sumers/consumers-dispute-resolution/out-of-
court-procedures/

Алтернативното решавање на споровите, како
што веќе спомнавме, е назив за вонсудско ре-
шавање на споровите кое и во земјите на Ев-
ропската Унија може да биде посредување,
мирење, арбитража, јавен правобранител или
одбори за жалби. Потрошувачот или тргове-
цот, во случај на спор можат да побараат не-
пристрасна трета страна да се вклучи во
решавање на спорот, а таа трета страна се на-
рекува тело за решавање на спорови. Тоа
тело може да предложи решение на спорот,
може да наметне одлука за решавање на спо-
рот на потрошувачот и трговецот или може
да ги повика страните на спорот на расправа
за да го најдат вистинското решение. Во со-
гласност со законодавството на државите на
ЕУ, членките ги оценуваат телата за реша-
вање на спорови коишто мораат да исполнат
бројни барања за квалитет за да се обезбеди
ефикасно, чесно, непристрасно, независно и
транспаренто решавање на споровите. Спорот
најчесто се решава во рок од 90 дена. На
овие тела потрошувачот може да им се об-
рати за решавање на спорот, а ваквото реша-
вање на спорот го прифаќаат трговците
заради одржување на својот углед.

Ако спорот се однесува на производ или
услуга што сте ги купиле на интернет, својот
приговор или поплака можете да го подне-
сете преку интернет, на платформата за ин-
тернетско решавање на спорот. Европската
платформа за интернетско решавање на спо-
ровите ја овозможува Европската комисија за
да обезбеди пристап за квалитетно решавање

на спорови и воедно да овозможи посигурно
и поправично купување на интернет. Ако се
наоѓате во ЕУ, во Норвешка, во Исланд или
во Линхенштајн, можете да ја користите плат-
формата за да го најдете најдоброто решение
за својот проблем во врска со купувањето, да
разговарате со трговецот за својот проблем
или да се договорите за телото за решавање
на спорот што ќе го реши вашиот случај. 

На платформата можете да го решите случајот
со трговецот. Кога на платформата ќе го
пријавите проблемот, тие ќе го известат трго-
вецот. Доколку трговецот сака да преговара со
вас, ќе можете тоа да го направите преку плат-
формата. Ваква спогодба со трговецот можете
да постигнете во рок од 90 дена. Доколку трго-
вецот не сака директно да преговара, ќе пред-
ложи овластено тело за ре ша вање на спорот.



Во рок од 30 дена треба да постигнете соглас-
ност со трговецот за овластено тело кое ќе го
реши вашиот спор.
Освен бесплатната платформа за интернетско
решавање на споровите 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?ev
ent=main.home.howitworks и овластените тела
за решавање на споровите 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?ev
ent=main.adr.show2 
за спорот може да ви помогнат и Европските
центри за потрошувачи 
https://europa.eu/youreurope/citizens/con-
sumers/consumers-dispute-resolution/infor-
mal-dispute-resolution/index, националните
центри за заштита на потрошувачите
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/c
onsumer-protection/our-partners-consumer-is-
sues/national-consumer-bodies, FIN-NET _во
случај на спорови против даватели на финан-
сиски услуги https://ec.europa.eu/info/busi-
ness-economy-euro/banking-and-finance/consu
mer-finance-and-payments/retail-financial-ser-
vices/financial-dispute-resolution-network-fin-
net/make-complaint-about-financial-service-pr
ovider-another-eea-country во земји на ЕУ и,
на крајот, ги имате и правниците што ви стојат
на располагање

https://beta.e-justice.europa.eu/334/hr/
lawyers како и формалните правни постапки,
што можете да ги користите на https://eu-
ropa.eu/youreurope/citizens/consumers/con-
sumers-dispute-resolution/formal-legal-actions
.Сите овие линкови ви ја олеснуваат пози-
цијата на потрошувач во ЕУ и ви овозможу-
ваат полесно решавање на потрошувачките
спорови.

За да ги имплементираме Директивата
2013/11/ЕУ на Европскиот парламент и на Со-
ветот од 2013 година за алтернативен начин
на решавање на потрошувачките спорови и
Регулативата на Европскиот парламент и на
Советот бр. 524/2013 од 2013 година за он-
лајн решавање на потрошувачките спорови,
во нашата држава се отпочнати активности за
донесување на Закон за алтернативно реша-
вање на потрошувачките спорови. Секако,
правната рамка е неопходна, но преку про-
грамите за заштита на потрошувачите, држа-
вата и локалната самоуправа ќе мора да
направат многу напори да се постигне ин-
формираност за оваа можност, едукација на
трговците и непристрасност, ефикасност и
ефективност на телата за алтернативно ре-
шавање на споровите.
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Енергетска ефикасност значи дека се кори-
сти помалку енергија за извршување на

ис тите работи, се намалуваат енергетските за-
губи и се заштедуваат пари. За да се пос тигне
ефективно зголемување на енергетската ефи-
касност, потребно е да се направи повеќе од
само користење помалку енергија - тоа значи
да се биде свесен како се користи енергијата,
ка де се троши без потреба и како може да се
ко ристи поефективно и поефикасно во секој -
дневниот живот. Тука се наведени неколку врв -
ни совети кои ќе му помогнат на вашиот дом
да заштеди енергија и да биде поефикасен.

l Обезбедете добро затнување. Затнување -
то на пукнатини, празнини и отвори и до-
полнителната изолација можат да заште-
дат до 10 % од трошоците за греење и ла-
дење во домот.

l Грејните тела не ги покривајте со завеси
или прегради, така се намалува ефектив-
ното предавање на топлината во просто-
рот. Истото се однесува и за климатизерот
или други уреди кои се користат за раз-
ладување на просторот.

l Редовно чистење или замена на сите
филт ри во вашиот дом. Валканите филтри
предизвикуваат понапорна и продолжена
работа на системите.

l Заменете ги светилките со LED.

l Ако е можно, перете ја облеката со студе -
на вода.

l За готвење користете ја микробрановата
рерна наместо шпоретот.

l За да се осигурате дека вашиот фрижидер
/ замрзнувач работи ефикасно, одмрзнете
го пред да се нафати мраз со дебелина од
1 cm.

l За време на потоплите месеци, затворете
ги ролетните, капаците, завесите на сон-
чевата страна за да се одржува пониска
температурата во вашиот дом и да се на-
мали оптоварувањето на климатизерот,
односно потрошувачката на електрична
енергија.  Во текот на постудените месеци,
треба да се отворат ролетните, капаците,
завесите за да се овозможи загревање на
домот со навлегување на сончевите зраци
(навечер треба да се затворат).  

l Не ѕиркајте во рерната додека работи/пе -
че! Секое погледнување (со отворање на
рерната), ја намалува температурата во
рерната за минимум 4OС, па така рерната
троши повеќе енергија за да ја постигне
потребната температура. 

БРЗИ
И ЕДНОСТАВНИ

СОВЕТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ
ВО ДОМОВИТЕ

Проф. д-р Сања Поповска Василевска



l Секогаш кога е можно, треба да се корис -
ти природна светлина. 

l Надворешните осветлувачки тела кои има -
ат фотоелемент или тајмер треба да се
контролираат за да се осигури дека рабо-
тат само во периодот од самрак до зори.

l Електронските уреди не ги оставајте
вклучени цел ден. Компјутерот, монито-
рот, печатарот, телевизорот, вклучете ги
само кога имате потреба. 

l Термостатот поставете го на 25OС во текот
на летото и 20OС во зима - секој степен на
дополнително загревање или ладење ќе ја
зголеми употребата на енергија од 6% до
8%. Поставувањето на вашиот термостат
на пониска температура од нормалната,
нема побрзо да го олади вашиот дом.

l Користењето на таванскиот вентилатор ќе
ви овозможи да ја подигнете поставената
температура на термостатот за околу 2OС
без да се намали удобноста.

l Фрижидерите и замрзнувачите, всушност,
работат најефикасно кога се полни, затоа
одржувајте го вашиот фрижидер/замрзну-
вач колку што е можно пополн (ако ништо
друго, користете шишиња наполнети со
вода). Бидете внимателни да не ги препол-
ните бидејќи тоа ќе го намали протокот на
воздух и ќе предизвика апаратот да ра-
боти понапорно.

l Користењето машини за миење садови и
машини за перење/сушење алишта во
текот на ноќта ќе ја одржува куќата по-
свежа, ќе го намали оптоварувањето на
електричната мрежа за време на врвното
оптоварување меѓу 16 и 18 часот попладне!

l Исклучете ја можноста за сушење со за-
топлување на машината за миење садови
и наместо тоа, исушете ги садовите на
воздух.

l Температурата на ладилникот/фрижиде-
рот поставете ја според препораката на
производителот за да се избегне преку-
мерно ладење и трошење енергија.

l Вентилаторите во бањата или кујната да
не се оставаат да работат подолго отколку
што е потребно. Тие го заменуваат внат-
решниот воздух со надворешен.

l Заменете ги прозорците. Ако вашиот дом
има прозорци со еднослојно стакло, раз-
мислете да ги замените со енергетски по-
ефикасни прозорци или да им додадете
ролетни или капаци.

l Инсталирајте програмирачки термостат
кој автоматски ќе ја прилагоди темпера-
турата според вашиот распоред.

l Исклучете ги светлата кога не се користат.
Осветлувањето претставува околу 12 % од
типичната сметка за електрична енергија.

l Не оставајте го вашиот мобилен телефон
вклучен преку ноќ. Потребни се само не-
колку часа за да се наполни.

l Исклучете ја рерната неколку минути пред
да истече времето за готвење. Вашата
храна ќе продолжи да се готви без да ко-
ристите дополнителна електрична енер-
гија.

l Внимавајте на поставувањето на апара-
тите. Во близина на термостат, избегну-
вајте поставување на апарати кои
емитираат топлина, како што се ламби
или телевизори.

l Облекувајте се соодветно. Кога сте дома,
за да ви биде пријатно, без непотребно да
го оптоварувате вашиот систем за греење
или разладување, облечете се во топла
облека во зима и полесна облека во текот
на летото.
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Добивме неколку добри вести за освесте-
ните еко-потрошувачи: ЕУ само што

овозможи поголема примена на еко-етикетата
за електронските дисплеи, хартијата за пишу-
вање и хартијата која се употребува за печа-
тење. Тоа значи дека со еко-логото на цве ќето
ќе се означуваат ТВ-уредите, комп ју тер ските
монитори, бележниците, книгите и пликоата,
со што се унапредува грижата за око лината.
Што ни кажува оваа еколошка ети кета?

Електронските дисплеи ќе:

l станат помали потрошувачи на енергија:
само на производите кои имаат највисока
енергетска класа, со тоа и највисока енер-
гетска ефикасност, ќе им биде дозволено
да ја прикажуваат еколошката ознака на
ЕУ, а ќе бидат одредени и максималните
граници на потрошувачката на енергија;

l бидат потрајни: ќе можат полесно да се
поправаат благодарение на барањата за
дизајн на производите, при-
рачниците за поправка и
поголемата достапност на
резервни делови. Вак-
вите барања се поам би -
циозни од сегашните
задолжителни пра вила;

l го намалат загадувањето на живот-
ната средина: ќе се ограничи количест -
вото от пад што завршува на депониите,
производителите ќе мораат да преземат
дополнителни чекори за да ги направат
своите производи полесни за расклопу-
вање и рециклирање. Во таа насока ќе
биде утвр де на и минималната рецикли-
рана содржина;

l станат помалку токсични: производите-
лите кои ќе ги ограничат количините на
опасни материи, како што се пластифика-
торите, средствата за предизвикување на
пламен и други видови штетни супстан-
ции, ќе бидат наградени со користење на
еколошката ознака;

l придонесат кон намалување на ште-
тите од климатските промени: произво-
дителите кои ќе ги намалат емисиите на
стакленички гасови што при донесуваат за

глобалното затоплување
ќе бидат наградени со
користење на еколош-
ката ознака;
l придонесат кон по-

голема општествена
одговорност: условите

под кои работниците про-

ЕКО ОЗНАЧУВАЊЕТО 
НА ЕКРАНИТЕ И ХАРТИЈАТА 
СТАНУВА СЀ
ПОПРИМЕНЛИВО
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изведуваат производи со еко-етикета ќе
бидат во согласност со конвенциите на
Меѓународната организација на трудот и
дополнети со нови одредби. Металите, ка -
ко што се калај, тантал, волфрам и злато,
кои се набавуваат од подрачја погодени
од конфликти и подрачја со висок ризик,
ќе треба да се набавуваат одговорно.

Потрошувачите можеа да најдат телевизори
со еколошка ознака пред пет години, но со
текот на времето компаниите престанаа да ја
прикажуваат етикетата на овие производи.
Сега, кога критериумите од 2009 година се
ажурирани за подобро да ги одразат инова-
циите и влијанијата врз животната средина,
очекуваме дека производителите ќе бараат
да се сертифицираат со еколошката ознака
со што тие ќе се идентификуваат и ќе се стек-
нат со репутација дека се грижат за одржли-
воста на животната средина.

Еколошките перформанси на канцеларис-
киот материјал кој ќе биде означен со еко-
лошки ознаки ќе укажува дека се работи за:

l Одржлив материјал: хартијата ќе доаѓа од
одржливо управувани шуми или рецикли-
рани материјали.

l Позелено производство: етикетата ќе оз -
начува повеќе енергетски ефикасни про -
цеси, помалку отпад и емисии генери-
рани за време на производството на
производот од хартија и процесот на
печа тење.

l Помалку опасни материи: ети-
кетата ќе про мовира употреба
на повеќе еколошки супстанции
и намалени емисии на органски
испарливи соединенија во про-
цесот на производство. Ова ќе
им користи на ра ботниците и
животната средина. Потенци -

јал ното присуство на опасни супстанции
ќе биде ог раничено во крајниот про  извод.

l Повеќе циркуларност: производите од хар   -
тија ќе бидат дизајнирани да можат да се
рециклираат, придонесувајќи за циркулар-
ната економија.

Компаниите кои аплицираат за прв пат ќе мо -
ра да ги исполнат овие новоусвоени крите-
риуми. Постојните носители на лиценца ќе
добијат 18-месечен преоден рок за да ги усо-
гласат своите производи со новите крите-
риуми.

BEUC и Европското биро за животна средина
(European Environmental Bureau) веќе долго
време се залагаат за заострување на крите-
риумите за стекнување со еколошка ознака за
овие две групи производи и продолжуваат да
работат на подобрување на производството за
многу други производи. Бројот на производи
со еколошки ознаки на ЕУ се зголемува во по-
следниве години и постојано расте во текот на
2020 година. Над 5.000 но ви лиценци беа до-
делени оваа година и покрај драматичниот
пад на економската ак тивност поради панде-
мијата од КОВИД-19.



Појавата и пандемиското ширење на но-
виот вид на коронавирус, означен како

SARS-CoV-2, претставува глобална закана по
здравјето на човекот. Недостигот на соодветна
фармаколошка терапија за третман на заболу-
вањето предизвикано од овој вирус, во прв
план ја истакна важноста на исхраната како
клучна компонента за зачувување и подобру-
вање на здравствената состојба. Низа клинички
испитувања во оваа смисла го потврдуваат по-
зитивното влијание на правилната исхрана врз
справувањето со ова заболување. Покрај со-
одветниот внес на макронутриенти, особено
внимание се посветува на соодветниот внес на
заштитни материи (витамини и минерали), кои
имаат својство да ја модулираат имунолошката
функција и да го намалат ризикот од појава на
инфекција. Затоа, главните препораки во текот
на оваа пандемија се засноваат на примена на
додатоци на исхраната кои содржат витамини

и мине-

рали. Важно е да се потенцира дека овие до-
датоци на исхраната претставуваат неизоста-
вен дел на третманот на веќе заболените
пациенти. Подолу се прикажани најчестите
компоненти на додатоците на исхраната кои се
употребуваат во справувањето со овој вирус.
Додатоци на исхраната кои содржат
витамин С
Витаминот С, уште познат и како аскорбинска
киселина, претставува хидросолубилен вита-
мин кој е значаен за нормално функционирање
на голем број на физиолошки процеси во ор-
ганизмот. Поради неговата хидросолубилност,
овој витамин нема способност да се акумулира
во организмот. Витаминот С е значаен за син-
тезата на стероидните хормони, за синтезата на
колагенот, како и за правилно одвивање на ме-
таболизмот на фолната киселина, кобалтот и
железото. Научните податоци говорат дека ви-
таминот С е неопходен за одржување на бак-
терицидната моќ на белите крвни клетки

(леукоцити) преку зголемување на нивната
фагоцитна способност. Оттука, витаминот

С ја зголемува општата одбранбена моќ
на организмот во целина. Дополни-

телно, значајно е да се напомене
дека витаминот С покажува ан-
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тиоксидативна активност која придонесува за
подобрување на општата здравствена состојба
вклучувајќи ги и одбранбените реакции на ор-
ганизмот кон патогените микроорганизми.
Човекот нема способност да го синтетизира ви-
таминот С, па поради тоа од исклучителна важ-

ност е витаминот С да се внесува во соодветни
количини преку исхраната. Главен извор на ви-
тамин С претставуваат свежото овошје и зелен-
чук (шипки, цитрусно овошје, киви, ананас,
јагоди, папаја, манго, спанаќ, пиперка, зелка,
компир, магдонос, домат). Ферментираниот зе-

ленчук (туршија и кисела зелка), исто така, со-
држи високи количини на витамин С. Во некои
случаи, кај пациентите се јавува и потреба за
дополнување на витаминот С, со додатоци на
исхраната на база на аскорбинска киселина.
Вредно е да се напомене дека витаминот С е

исклучително нестабилно соединение, особено
на повисоки температури, па за да се зачува
неговата нутритивна вредност се препорачува
прехранбените производи кои содржат вита-
мин С да не се обработуваат термички и да се
додаваат во храната кога таа веќе е оладена.
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Популација Препорачан Максималнa 
дневен внес (mg) толернатна доза (mg)

1 - 3 години 15 400
4 - 8 години 25 650
9 - 13 години 45 1200

14 - 18 години (мажи) 75 1800
19 - 70 години (мажи) 90 2000
14 - 18 години (жени) 65 1800
19 - 70 години (жени) 75 2000

бременост 85 2000
лактација 120 2000

Табела 1 Препорачан дневен внес и максимална толерантна доза на витамин С кај различни по-
пулациски групи

Прехранбен производ Количество % од препорачан 
на витамин С (mg) дневен внес

Пиперка 95 106
Портокал 70 78
Грејпфрут 70 78

Киви 64 71
Брокула 51 57
Домат 17 19

Компир 17 19
Спанаќ 9 10

Табела 2. Просечно количество на витамин С во прехранбени производи и процент од препо-
рачаниот дневен внес



Големите количества на витамин С внесени во
организмот се излачуваат преку урината. Коли-
чествата поголеми од 1g на синтетски добиен
витамин С внесени во организмот како додаток
на исхранатa може да покажат слично дејство
како и кортизонот. Според тоа, неконтролира-
ното консумирање на многу големи дози на ви-
тамин С може да има несакани ефек ти во
случаи кога ваквите дози не се оправдани од
страна на терапевтскиот приод.
Додатоци на исхраната кои содржат
витамин D3

Витаминот D3 или познат како калциферол е
витамин од групата на липосолубилни вита-
мини. Најновите претпоставки говорат дека
овој витамин го намалува ризикот од зараза со
вирусот на грип и SARS-CoV-2 и го подобрува
исходот на заболувањето. Се смета дека вита-
минот D3 ги намалува стапките на вирусната
репликација и нивоата на провоспалителни ци-
токини кои се поврзани со појавата на воспа-
ление на белите дробови, што во краен степен
резултира со појава на пневмонија. Дополни-
телно, се смета дека витаминот D3 ги зголемува
вредностите на антиинфламаторните цитокини.
Грант и соработниците, во терапевстка цел,
пред лагаат постигнување на високи плазма
кон центрации (40 - 60 ng/mL) на витаминот D3

при што се потенцира потребата за спрове -
дување на контролирани испитувања од го-
леми размери за да се потврдат овие прет-

поставки. Во литературата постојат податоци
дека хроничните заболувања, како што се рак,
хипертензија, кардиоваскуларни заболувања и
дијабетес, кои значително го зголемуваат ри-
зикот од смрт од инфекции на респираторниот
тракт, најчесто се јавуваат кај лица со недостиг
на витамин D3. 

Табела 3. Препорачан дневен внес на витамин
D3 кај различни популациски групи

Табела 4. Максимална толерантна доза на ви-
тамин D3 кај различни популациски групи

Синтезата на витаминот D3 во човековиот ор-
ганизам зависи од директната изложеност на
организмот на сончевата светлина, па оттука
може да се забележи дека количествата на син -
тетизиран витамин D3 во организмот во зим-
скиот период од годината е многу мал. 
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Популација Препорачан дневен внес (IU)
0 - 1 година 400
1 - 13 години 600

14 - 18 Години 600
19 - 50 години 600
51 - 70 години 600
> 70 години 800

Популација Максимална толерантна
доза (IU)

0 - 6 месеци 1000
7 - 12 месеци 1500
1 - 3 години 2500
4 - 8 години 3000
9 - 18 години 4000
> 19 години 4000
Бременост 4000
Лактација 4000



Бројот на прехранбени производи кои содржат
соодветни количества на витамин D3 е ограни-
чен. Рибата, рибиното масло, јајцата и путерот
претставуваат прехранбени производи кои се
богати со овој витамин. Млекото и месото со-
држат незначителни количества на витамин D3,
а исклучок во оваа смисла претставува само
телешкиот црн дроб.

Кога станува збор за консумирање на синтет-
ски добиен калциферол, во форма на дода-
тоци на исхраната, најчесто се препорачуваат
дози од 1000 IU/ден, но во специфични си-
туации кога постојат сериозни здравствени
нарушувања, оваа доза може да се зголемува
до 4000 IU/ден. Важно е да се напомене дека
консумирањето на додатоци на исхраната кои
содржат повеќе од 1800 IU калциферол/ден
може да предизвика намалување на апетитот
и со тоа да се предизвикаат низа комплика-
ции поврзани со несоодветен енергетски и
нутритивен внес.
Додатоци на исхраната кои содржат 
витамин Е
Витаминот Е или токоферол е липосолубилен
витамин кој покажува исклучително високи
антиоксидативни својства. Овој витамин овоз-

можува нормално функционирање на егзо-
крината активност на хипофизата и нормално
развивање на плодот во текот на бременоста.
Се смета дека токоферолот го подобрува иму-
нитетот преку неговата антиоксидативна улога
и преку директното дејство врз Т-клетките.
Научно е утврдено дека витаминот Е ја помага
клеточната делба на Т-клетките и ги оптими-

зира нивоата на интерлеукин што придонесу -
ва за зголемена отпорност на организмот кон
вирусни инфексии и намален ризик за појава
на инфекции на горните дишни патишта.

Табела 6. Препорачан дневен внес на вита-
мин Е кај различни популациски групи
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Прехранбен производ Количество % од препорачан 
на витамин D3 (IU) дневен внес

Рибино масло (1 супена лажица) 1360 170
Пастрмка 645 81

Лосос 570 71
Јајце 44 6

Сардина 46 6
Телешки црн дроб 42 5

Туна 40 5
Пилешки гради 4 1
Телешко месо 1.7 0

Табела 5. Просечно количество на витамин D3 во прехранбени производи и процент од препо-
рачаниот дневен внес

Популација Препорачан дневен внес
(mg)

0– 6 месеци 4
7– 12 месеци 5
1– 3 години 6
4 - 8 години 7
9 – 13 години 11
> 14 години 15
Бременост 15
Лактација 19



Табела 7. Максимална толерантна доза за ви-
тамин Е кај различни популациски групи

Главните извори на витамин Е во исхраната
се растителните масла (сончогледово масло,
масло од соја, масло од пченични никулци,
масло од пченка, маслиново масло), оревите,
авокадото, спанаќот, брокулата, како и рибата
и рибиното масло, млекото и јајцата.

Додатоци на исхраната кои содржат
цинк
Цинкот е олигоелемент кој игра важна улога
во имунолошкиот систем. Овој олигоелемент
поседува аниинфламаторни својства кои се
должат на неговата способност да ги нама-
лува нивоата на С-реактивниот протеин и
проинфламаторните цитокини. Цинкот пока-

жува и антиоксидативни својства кои се по-
врзуваат со неговата способност да ја нама-
лува липидната пероксидација. Научните
испитувања говорат дека недостигот на цинк
кај човекот ја зголемува подложноста кон ин-
фекции. Се смета дека зголемената подлож-
ност кон инфекции е резултат на намален
неспецифичен имунитет, што вклучува нама-
лена неутрофилна активност и намалена
функција на природните клетки убијци. До-
полнително, се смета дека недостигот на цинк
влијае врз активноста на комплементот, што
е проследено со намален број на В- и Т- лим-
фоцити, и намалена синтеза на антитела. По-
датоците од неколку научни студии поврзани
со употребата на додатоци на исхраната на
база на цинк укажуваат на значително нама-
лување на појавата на инфекции, проследено
со значително намалување на оксидативниот

стрес во организмот. Во литературата пос -
тојат претпоставки дека јоните на цинк имаат

19

Популација Максимална толерантна 
доза (mg)

1 - 3 години 200
4 - 8 години 300
9 - 13 години 600
14 - 18 години 800
> 19 години 1000
Бременост 1000
Лактација 1000

Прехранбен производ Количество % од препорачан 
на витамин E (mg) дневен внес

Масло од пченични никулци 20,3 135
Семки од сончоглед 7,4 49

Бадеми 6,8 45
Сончогледово масло (1 супена лажица) 5,6 37

Кикирики 2,2 15
Брокула 1,2 8

Киви 1,1 7
Домат 0,6 5

Табела 8. Просечно количество на витамин Е во прехранбени производи и процент од препо-
рачаниот дневен внес



способност да ја спречат вирусната реплика-
ција преку инхибиција на еден ензим означен
како RNA-RNA-полимераза.
Цинкот се наоѓа во речиси сите прехранбени
производи од растително и животинско по-

текло, но најголеми количества се наоѓаат во
легуминозните растенија, пченицата и црниот
дроб. Во релативно високи концентрации цин -
кот се наоѓа и во остриги, рак и јастог, а во по-
мала мера во пилешко, црвено месо (особено
говедско), сирење, ореви, тиква, сусам, леќа,
индиски ореви и бадеми.

Додатоци на исхраната кои содржат
селен
Селенот е олигоелемент присутен во сите клет -
ки на човековиот организам. Тој претставува
составен дел на голем број ензими. Селенот е

многу значаен ко-фактор на антиоксидатив-
ниот ензим, глутатион пероксидаза, кој ја шти -
ти клетката од оксидативен стрес. Научните
испитувања го поврзуваат недостигот на селен
во организмот со нарушена функција на иму-
ниот систем, што од своја страна резултира со
зголемена вирулентност на патогените микро-
организми.
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Популација Препорачан дневен Максимална толерантна )
внес (mg) доза (mg

0 – 6 месеци 2 4
7 – 12 месеци 3 5
1 – 3 години 3 7
4 – 8 години 5 12
9 – 13 години 8 23

14 - 18 години (мажи) 11 34
14 – 18 години (жени) 9 34

> 19 години 11 40
Бременост 11 40
Лактација 12 40

Табела 9. Препорачан дневен внес и максимална толерантна доза на цинк кај различни попу-
лациски групи

Популација Количество на цинк (mg) % од препорачан дневен внес
Школки 74,0 674

Телешко месо 7,0 64
Грав 2,9 26

Пилешко месо 2,4 22
Јогурт 1,7 15
Млеко 1,0 9
Бадеми 0,9 8

Моцарела сирење 0,9 8

Табела 10. Просечно количество на цинк во прехранбени производи и процент од препорача-
ниот дневен внес



Важни извори на селен се бразилските ореви,
туна, школки, јајца, семки од сончоглед и ши-
таке печурки.

Додатоци на исхраната кои содржат
пробиотици и/или пребиотици
Низа научни испитувања говорат дека приме-
ната на пробиотици и пребиотици покажува
поволни ефекти врз превенцијата и третма-
нот на КОВИД-19. Овие позитивни ефекти во
справувањето со КОВИД-19 се должат на ан-
тиинфламаторните и имуномодулаторните
ефекти на пробиотиците, пребиотиците и
ферментираните прехранбени производи.

Интересен е фактот дека примената на про-
биотици и пребиотици покажува поволен
ефект во третманот на респираторни инфек-
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Популација Препорачан дневен внес (µg) Максимална толерантна доза (µg)
0 – 6 месеци 15 45
7 – 12 месеци 20 60
1 – 3 години 20 90
4 – 8 години 30 150
9 – 13 години 40 280
14 - 18 години 55 400
19 – 50 години 55 400

> 50 години 55 400
Бременост 60 400
Лактација 70 400

Табела 11. Препорачан дневен внес и максимална толерантна доза на селен кај различни попу-
лациски групи

Прехранбен производ Количество на селен (µg) % од препорачан дневен внес
Бразилски ореви 544 989

Туна 92 167
Сардина 45 82

Телешки бифтек 33 60
Ориз 19 35
Јајце 15 27

Млеко 8 15
Компир 1 2

Табела 12. Просечно количество на селен во прехранбени производи и процент од препорача-
ниот дневен внес



ции преку подобрување на цревната микро-
флора. Дополнително, примената на пробиот-
ски препарати е индицирана кај пациенти со
антибиотска терапија.
Иако сè уште не постои научен доказ дека
пробиотиците или пребиотиците го инхиби-
раат размножувањето на SARS-CoV-2 и пока-
жуваат терапевтски ефект кај КОВИД-19, тие
се составен дел на третманот и превенцијата

на ова заболување. Нивната примена отвора
простор за низа клинички студии кои би го
дефинирале нивното евентуално позитивно
значење во справувањето со ова заболување.
За да се обезбеди подобра виталност на про-
биотиците и ефективно колонизирање на ниво
на долен интестинум, се препорачува да се
внесуваат во доза од 108 - 109 колонии фор-
мирачки единици (CFU) на 100g производ.
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Кризата предизвиканата од КОВИД-19 ја
зголеми цената на пченицата која пре-

тходно се движеше од 11 до 13 денари за кило-
грам, а сега е меѓу 14 и 15 денари со тенденција
и натаму да бележи раст. Но, ова не се случува
само кај нас, туку е тренд секаде во светот.
Ќе јадеме ли поскап леб? Ќе купуваме ли по-
скапа храна? Ова се прашањата кои се отвораат
токму сега кога треба да се заокружи 2020 го-
дина и кога, сè уште, и по 10 изминати месеци,
ништо не е извесно околу пандемијата - до кога
ќе трае и колку „разорно“ ќе влијае врз стопан-
ството.

Во текот на здравствено-економската криза
пре дизвикана од КОВИД-19, работата на зем -
јоделско-прехранбениот сектор беше само за -
бавена поради новите правила за ог раничу-
вање на движењето како одговор на панде-
мијата. Најголемите предизвици со кои се со-
очуваше земјоделско-прехранбениот сектор се
однесуваа на организација и логистика на уво-
зот и извозот на своите производи, како и на
организација на тековните земјоделски и про-
изводствени процеси кај претпријатијата по-
ради ограниченото работно време и
движењето. Вкупно 50,98 % од претпријатијата
се сочуваат со откажување /одложување на
веќе склучени нарачки, што укажува дека
КОВИД има големо влијание.
Загубите на земјоделско-прехранбениот сектор
во првиот квартал од 2020 година, во споредба
со првиот квартал од 2019 година, се проце-

нети на околу 22 - 40 %. Поради тоа, секто-
рот во 2020 година очекува намалена

профитабилност за 41 - 60 %.
l Промени на цените кај пре-
хранбените продукти како ре-

зултат на кризата со КОВИД-19 не
се очекуваат. Промени се можни само

како резултат на пазарните движења,
пред сè, во земјите на ЦЕФТА и ЕУ, велат
од Стопанската комора на Македонија.
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ЌЕ КУПУВАМЕ ЛИ  

ПОСКАПА ХРАНА,
ДАЛИ КОРОНА КРИЗАТА ЌЕ ПРЕДИЗВИКА

ПАЗАРЕН ШОК?



Цените во изминатиот период беа релативно
стабилни, а тоа се должеше на редовното снаб-
дување со суровина која и на европскиот пазар
не претрпе ценовни измени, а кај одредени
производи цените беа дури и намалени. Нај -
критичен сектор и натаму останува мелничко-
пекарската индустрија.
Во моментов се изедначени цените на пазарот
на домашната пченица и увезеното српско
брашно, со што се доведува во прашање лик-
видноста на домашните мелници.

На светските брзи цената на тон пченица
бележи зголемување и се движи меѓу 190
до 210 евра. Вообичаено, во овој период
од годината изнесуваше околу 140 евра
за тон. Раст бележи и цената на доби-
точното брашно.
Намалувањето на потрошувачката,
евидентирана во изминатиот пе-

риод, и глобалната рецесија што им
се заканува на повеќето земји во светот,

ќе предизвикаат шок на пазарот со драсти-
чен пад на цените на храната, се наведува во

заедничкиот извештај на Организацијата за
економска соработка и развој (ОЕЦД) и Аген-
цијата за храна на Обединетите нации.
Утврдено е и дека во следните 10 години, рас-
тот на понудата ќе го надмине растот на поба-
рувачката, предизвикувајќи реалните цени на
повеќето производи да останат исти или дури
и под нивното ниво.
Според извештајот, во следните десет години
светското производство на жито се очекува да
се зголеми за околу 85%.
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Тиквата (Cocurbitа pepo L.) е едногодишно
зејлесто растение кое се среќава на сите те-

ритории каде што има топла клима. Во исхра-
ната на човекот се користи и вреднува плодот и
семето од тиква. 

Плодот од тиква поседува висока енергетска
вредност. Енергетската вредност на 100 g тиква
се проценува на околу 26 kcal. Нутритивната
вредност на тиквата е непроценлива поради
фактот дека таа содржи голем удел на макро-
нутриенти и голем број на заштитини материи
кои позитивно влијаат врз здравјето на човекот.

Плодот од тиква содржи протеини, јаглехидрати
и масти, но истиот е исклучително богат со вита-
мини, минерали како и секундарни метаболити

кои покажуваат значајна биолошка активност.
Од витамините, тиквата е богата со β-каротен
(провитамин А), витамин С, витамин В1, Витамин
В2, витамин В3, витамин В6, ниацин и фолна ки-
селина. Плодот од тиква е богат со калиум, фос-
фор, калциум, железо. Во плодот од тиквата се
наоѓа и значително количество на пектински ма-
терии и диететски влакна, фосфорна киселина,
фитостерин и салицилна киселина.

Семето од тиква содржи протеини (30%), јагле-
хидрати и големо количество на масно масло
(околу 50%). Масното масло е богато со линолна
киселина (43 - 55%), олеинска киселина (18%) и
палмитинска киселина (11%). Маслото содржи и

околку 0.5% на неосапунети материи во кои
е значајна стеролната фракција која е

претставена со авенастерол, спина-
стерол, ситостерол, сигмастерол,
сесквитерпени, сквален, токофе-

роли, лигнани и каротеноиди. Се-
мето од тиква содржи и селен,

магнезиум, цинк и бакар.

ПРИДОБИВКИ ОД 
ТИКВАТА

ВО ИСХРАНАТА
Проф. д-р Тања Петреска Ивановска
Асс. м-р Зоран Живиќ
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Нутриент Количество
Енергетска вредност 26 kcal

Протеини 1,00 g
Јаглехидрати 6,50 g
Вкупни масти 0,10 g

Заситени масни киселини 0,052 g
Диететски влакна 0,5 g

Шеќери 2,76 g
Вода 91,60 g

Мононезаситени 
масни киселини 0,013 g
Полинезаситени 
масни киселини 0,005 g

Trans-масти 0,000 g
Витамин C 9,0 mg
Витамин B1 0,050 mg
Витамин B2 0,110 mg
Витамин B3 0,600 mg
Витамин B5 0,298 mg
Витамин B6 0,061 mg
Витамин B9 16 μg
Витамин A 8513 IU
Витамин E 1,06 mg
Витамин K 1,1 μg
Калциум 21 mg
Железо 0,80 mg

Магнезиум 12 mg
Фосфор 44 mg
Калиум 340 mg
Натриум 1 mg

Цинк 0,32 mg
Бакар 0,127 mg

Манган 0,125 mg
Селен 0,3 μg

Нутриент Количество
Енергетска вредност 559 kcal

Протеини 30,23 g
Масти 49,05 g

Заситени масни киселини 8,659 g
Јаглехидрати 10,71 g

Диететски влакна 6,0 g
Шеќери 1,40 g

Вода 5,23 g
Мононезаситени 16,242 g
масни киселини
Полинезаситени 20,976 g
масни киселини

Trans-масти 0,064 g
Витамин C 1,9 g

Витамин B1 (Tiamin) 0,273 mg
Витамин B2 (Riboflavin) 0,153 mg

Витамин B3 (Niacin) 4,987 mg
Витамин B5 (Pantotenska kiselina) 0,750 mg
Витамин B6 (Piridoksin) 0,143 mg

Витамин B9 (Folati) 58 μg
Витамин A 16 IU
Витамин E 2,18 mg
Витамин K 7,3 μg
Калциум 46 mg
Железо 8,82 mg

Магнезиум 592 mg
Фосфор 1233 mg
Калиум 809 mg
Натриум 7 mg

Цинк 7,81 mg
Бакар 1,343 mg

Манган 4,543 mg
Селен 9,4 µg

Табела 1. Енергетска и нутритивна вредност на
плод од тиква изразени како количество на 100g
производ

Табела 2. Енергетска и нутритивна вредност на
суви и излупени семки од тиква изразени како
количество на 100g производ
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ЗДРАВСТВЕНИ ПРИДОБИВКИ ОД 
КОНСУМИРАЊЕ НА ТИКВА

Редовното консумирање на тиква:

Го намалува крвниот притисок.

Тиквата поседува исклучително високи диурет-
ски карактеристики, па оттука се препорачува
да се консумира кај пациенти со покачен крвен
притисок, ревматски заболувања, кај пациенти
со воспалителни процеси на уринарниот сис -
тем и кај пациенти кај кои постојат едематозни
сос тојби.

Го подобрува видот. 

Високата содржина на β-каротен придоне-
сува за подобрување на видот бидејќи вита-
минот А претставува структурна компонента
на мрежницата. 

Ја подобрува и нормализира цревната перис -
талтика. 

Високата содржина на диететски влакна овоз-
можува нормално функционирање на цревата
и придонесува за регулација на чувството за
глад, па оттука тиквата се препорачува како
составен дел на некои режими на исхрана на-
менети за намалување на телесната тежина.

Помага во воспоставувањето на електро-
литната рамнотежа во организмот. 

Воспоставувањето на електролитната рамно-
тежа се смета дека се должи на оптималните
количества на натриум, калиум и фосфор кои
се присутни во плодот од тиквата.

Превенира појава на атеросклеротични про-
мени на крвните садови преку зголемување
на нивната еластичност.

Капиларопротективното дејство кое го пока-
жува плодот од тиква се должи на присуст -
вото на значителни количества на витаминот
С, како и на антиоксидативната активност
којашто ја покажуваат низа на присутни био-
лошки активни соединенија.

Ја подобрува општата имунолошка функ-
ција на организмот и го намалува ризикот за
појава на инфективни заболувања. 

Научните сознанија говорат дека присуството
на провитаминот А, витаминот С, цинкот и се-
ленот придонесуваат за подобрување на иму-
ниот систем и справување со оксидативниот
стрес. Некои податоци од понов датум пока-
жуваат дека редовното консумирање на тик -
ва, во текот на есенскиот и зимскиот период
од годината, ја намалува можноста за појава
на артритис, настинки и алергии.

Позитивно влијае врз здравјето на кожата. 

Поради присуството на β-каротен и
биолошките активни соединенија

кои вли јаат врз ре-
гулацијата на лој -

ните жлезди,
тиквата пока-



жува поволен ефект при
воспаленија на кожата. Се препорачува
редовно да се консумира кај пациенти со псо-
ријаза и акни.

Го нормализира сонот и ја намалува депре-
сијата.

Поради значајните количества на L-трипто-
фан во тиквата, соединение кое го потенцира
чувството на среќа, редовното консумирање
помага во нормализирањето на сонот и спра-
вувањето со депресијата.

Поседува антиканцер активност.

Интересно е да се напомене дека научните
истражувања од поново време сугерираат
дека редовното консумирање на плодот од
тиква го намалува ризикот за појава на ма-
лигни тумори. Се смета дека оваа антиканцер
активност се должи на присуството на анти-
оксидативните својства. Дополнително, во ли-
тературата постојат податоци кои сугерираат
дека консумирањето на тиквата покажува хе-
патопротективна активност.

ЗДРАВСТВЕНИ ПРИДОБИВКИ ОД
КОНСУМИРАЊЕТО НА СЕМКИ И
МАСЛО ОД ТИКВА

Консумирањето на семки и масло од тиква
покажува поволен ефект при бенигна хипер-
плазија на простата.

Семките и маслото од тиква се препорачуваат
во третманот на симптоми кои настануваат како
последица на бенигна хиперплазија на простата
(зголемена простата). Постојат неколку научни
студии кои укажуваат дека консумирањето на
семки и масло од тиква го зголемува волуменот
на мочниот меур, ја намалува уринарната фрек-
венција и ја подобрува состојбата со одложен
почеток на ури нирање кај пациенти со про-
блеми во долниот уринарен систем. За овие
цели се препорачува консумирање на 10 g
семки од тиква на ден.

In vitro ипитувањата од поново време говорат
дека семките и маслото од тиква поседуваат ан-
тиоксидативно, антиандрогено, имуностимула-
тивно, антивирално и антифунгално дејство.
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Светската организација за храна и зем јо -
делство (FAO), поради одржливост на си-

стемите за храна препорачува да се вклучат
политиките за развој на земјоделството, под-
дршка на земјоделците и производствените
сис теми поради решавање, намалување и
спре чување на ризикот од недостапност до
хра на. Некои земји во време на пандемијата
почнаа да го ограничуваат извозот на жито.
Тоа може да доведе до зголемување на цените
кон земјите-увозници, па затоа треба сите на-
пори да се насочат кон производство на зем -
јоделски култури, како во квантитет така и во
разновидност. Политиките треба се насочат
кон зајакнување на земјоделците и олеснува -
ње на побрзото движење на трудот за овој су-
штински сектор. Треба да се планираат мерки
со кои ќе се стабилизира снабдувањето со
хра на на потрошувачите.

Секторот за производство и заштита на расте-
нијата на ФАО подготвен е да работи со зем -
ји те-членки, организациите на земјоделците и
партнерите за развој на активностите со кои
ќе се стабилизира  производството и дистри-
буцијата на храна за време на оваа криза пре-
дизвикана од КОВИД-19.

Поради пандемијата од КОВИД-19, многу луѓе
беа загрижени за безбедноста на храната, но
КОВИД-19 е респираторен вирус и нема до-
кази дека болеста може да се шири преку кон-
такт со купената храна. Како и да е, секогаш е
добро да се запамети како можеме да ја под-
држиме безбедноста на храната применувајќи
ги петте клучеви за безбедност на храната:

Внимавајте на чистотата.
Одвојте го суровото од зготвеното.
Темелно згответе ја храната.
Храната чувајте ја на пропишаната 
температура.
Користете исправна вода и свежи 

намирници.

Инфекциите, особено оние кои
се придружени со покачена
температура и треска, пре-
дизвикуваат дисбаланс, па
затоа на организмот му е по-
требна дополнителна енер-

СИСТЕМИТЕ ЗА ХРАНА ВО ЕРАТА
НА ПАНДЕМИСКАТА КРИЗА

СО КОВИД-19
Д-р Ката Стојановска - раководител на Одделението за заштита на

потрошувачите при Агенцијата за храна и ветеринарство



гија и хранливи материи. Иако ниту една храна
или додатоци во исхраната не можат да спречат
инфекција со КОВИД-19, консумирањето на без-
бедна храна, со соодветни хранливи вредности,
е многу важно. Комсумирање на
храна богата со био активни сос -
тојки го поткрепува здравјето
и го одржува имунитетот.

Од тие причини, покрај стро-
гите мерки за физичко дистан-
цирање, во време на Ковид-19 кризата, големо
значење има пристапот до храна за да не на-
станат посебни нарушувања во снабдувањето
со храна, односно одржливоста на системот за
храна. Треба да биде овозможен и пристап до
соодветни ресурси на храна за задоволување
на потребите и на поединците кои се наоѓаат
во изолација.

Многу често луѓето за време на стресови кон-
сумираат поголеми количини на висококло-
рична храна богата со шеќери, сол и маснотии,
како што се грицки, слатки, брза храна, спро-
тивно на тоа што се препорачува во правил-
ната и здрава исхрана. Пандемијата од
КОВИД-19 претставуваше и сè уште претста-
вува стресна состојба за целата популација.   

Во време на пандемиска криза, препораките
во врска со храната, пред сѐ, се однесуваат
на  комсумирање на безбедна храна богата
со биоактивни состојки кои го поткрепуваат
здравјето и го одржуваат имунитетот.  

l Треба да се консумира разновидна свежа и
непреработена храна секој ден за да се
обезбедат витамини, минерали, диететски
влакна, протеини и антиоксиданти. 

l Се препорачува наместо грицки, односно
храна која е богата со шеќери, маснотии и
сол,  секојдневно консумирање на свежо
овошје и зеленчук.

l Користење на  мешункасти плодови во ис-
храната, како што се леќа, грав, грашак, бо-
ранија.

l Иако храната од животинско потекло треба
да се зема во ограничени количини, за да
се обезбедат сите потребни состојки за ор-
ганизмот се препорачува консумирање на
храна од животински извори (месо, риба,
јајца и млеко).

l Треба да се пие доволна количина на  вода,
иако нема докази дека пиењето многу вода
го исфрла новиот коронавирус од организ-
мот или дека киселината во стомакот го
убива вирусот. Сепак, за хидрирање и добро
здравје, се препорачува секојдневно да се
пие соодветна количина на вода.
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Преку Стратегијата „Oд фарма до ви-
љушка“, Европската Комисија предлага

специфични цели за да се намали ризикот од
употреба на хемиски пестициди, како и упо-
требата на уште поопасни пестициди до 2030
година“. Комисијата смета дека преку ревизија
на Директивата за одржлива употреба на пе-
стициди ќе се остварат поставените цели.

Што е проблемот?

Поголем број анализи и извештаи укажуваат на
слабостите во спроведувањето и примената на
постоечката Директива за одржлива употреба
на пестициди. Се истакнува дека многу малку
е користено интегрираното управување што би
упатувало на помала употреба на пестициди и
давање приоритет на употребата на нехемиски
методи. Истовремено, се напоменува дека на-
ционалните акциски планови усвоени и спро-

ведувани од земјите-членки во рамките на Ди-
рективата, честопати немаат соодветна со-
држина и посветеност за спроведување на
барањата поврзани со директивата (на пример,
утврдување на мерливи цели, мерки, активно-
сти и временска рамка). Како друг проблем се
наведува ограничената достапност на помалку
опасните и нехемиски пестициди во споредба
со други пестициди на пазарот, примена на
ограничени стимулации за корисниците на пес -
тициди што би влијаеле тие да се префрлат на
алтернативни методи за контрола на штетници
или да користат пестициди со низок ризик. По-
следново се надополнува со примена на ценов-
ните политики во синџирот на производство и
дистрибуција на храна во корелација со поба-
рувачката од потрошувачите.

Разликите во податоците (на пр., за продажбата
и употребата на пестициди) во моментов ги от-
ежнуваат напорите да се процени напредокот
во намалувањето на употребата и ризикот по-

врзан со пестициди со што се лимитирааат
дос тапните докази за информирање и за

креирање политики. Од друга страна,
бројните петиции, писма и прашања

од Европскиот парламент во врска
со употребата на пестициди

укажуваат на пораст на оп-
штествените проблеми. Со-
гласно со наведеното,
Комисијата го проценува

ПЛАНИРАНА РЕВИЗИЈА
НА ДИРЕКТИВАТА НА ЕУ ЗА ОДРЖЛИВА 

УПОТРЕБА НА ПЕСТИЦИДИ
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вли јанието на Директивата и потребата од при-
мена на идни можни мерки наменети за значи-
телно намалување на употребата и ризикот од
хемиските пестициди.

Европската комисија објави комбиниран пато-
каз за процена на законодавството на ЕУ за
одржлива употреба на пестициди со цел да се
направи почетна процена на влијанието и по-
ради можна ревизија на ова законодавство, а
воедно ги повика граѓаните, експертите и за-
сегнатите страни да дадат свои повратни ин-
формации до 7 август 2020 год. за да по  могнат
во дефинирањето на понатамошните елементи
на оваа планирана иницијатива.

Кои се предвидените опции за полити-
ката?

l Да се задржи постоечката состојба – да не
се ревидира Директивата, а Комисијата би
работела на зголемување на достапноста,
деталите и користа од статистичките пода-
тоци за употребата на пестициди;

l Да се воведат законско – обрзувачки цели
за ЕУ и за земјите членки за намалување
на ризикот од синтетички хемиски пести-
циди, како што е најавено во Стратегијата
на Комисијата „Од фарма до виљушка“;

l Да се подобри примената на Директивата
преку подобра имплементација на нацио-
налните акциски планови и можни го-
дишни извештаи за напредокот постигнат
од земјите членки, да се направат подобри
упатства и можни обуки од Комисијата и да

се обезбеди директна применливост во
сите земји членки;

l Да се подобри и да стане поефикасен над-
зорот над спроведувањето на Директивата
од страна на земјите членки, на пример,
преку детални правила за официјални
контроли извршени од национални над-
лежни органи и засилен надзор над спро-
ведувањето од страна на Комисијата, на
пример, преку стручни ревизии;

l Да се намали употребата и ризикот од хе-
миски пестициди преку дополнителни
мерки, на пример, преку специфични
ограничувања на употребата на хемиски
пестициди и дополнителни барања за во-
дење евиденција за употребата на пести-
циди, како и дополнителни тестирање на
опремата за апликација на пестициди.

Кои се следните чекори?

Консултациите за патоказот/процената на вли -
јанието на почетниот план се само првиот чекор
во еден долг процес. Комисијата ќе изврши це-
лосна процена на влијанието и насочени консул-
тации и интервјуа со засегнатите страни.
Влијанијата што треба да ги процени Коми-
сијата вклучуваат аспекти на животната сре-
дина, здравството, но, исто така, вклучени се и
економските и социјалните аспекти (приходи
за земјоделците и цените на храната за потро-
шувачите), како и трговијата (конкурентност на
производителите на ЕУ), а се води сметка про-
изводите увезени во ЕУ да се во согласност со
стандардите за производство на ЕУ.
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Ако сакате да земете кредит, но се прашу-
вате: колку пари ќе ви одобри банката,

колкава ќе биде месечната рата, колку време ќе
ја исплаќате и со колкава камата? - отворете ги
кредитните калкулатори што ги изготви Органи-
зацијата на потрошувачи и направете пресметка.
Овие калкулатори можете да ги најдете на веб-
страницата на ОПМ www.opm.org.mk

Постапката за пресметка е следна:

Најпрво треба да ја утврдите месечната рата која
можете да си ја дозволите врз основа на вашите
месечни приходи и трошоци. (Тука треба да се
има предвид дека месечната рата не треба да
надминува 30 проценти од вкупните месечни
приходи). Потоа, размислете за колку време са-
кате да го вратите кредитот. Овие параметри
внесете ги во соодветните полиња на Калкула-
торот. Внесете ја и висината на каматата за кре-
дитот што сакате да го земете. Ако
кредитот има променлива
(варијабилна) ка-
матна стапка,
треба да пра-
шате во банката
кој е моментал-
ниот износ на ка-
матната стапка за тој
кредит. Кога каматната
стапка е променлива,
пресметката ќе го при-
каже износот на каматата

што ќе ја платите ако во периодот на враќање
на кредитот се задржи истото ниво на каматна
стапка.

Доколку знаете колкав кредит ви е потребен, но
не и колкава би била месечната рата за негова
отплата, во полињата на Калкулаторот може да
ги внесете податоците за износот на кредитот,
бројот на рати, односно месеци во кои ќе се от-
плаќа и, секако, висината на каматната стапка.
Калкулаторот најдолу ќе прикаже и амортиза-
циски план, што покажува колкав износ од ме-
сечната рата ќе се користи за отплата на
главницата на кредитот, а колку ќе се користи
за плаќање на каматата. 

Се прашувате можеби и колку ве чини дозволе-
ниот минус? Ќе го добиете одговорот и на тоа пра-
шање. Ако користите дозволено пречекорување
(дозволен минус), банката пресметува камата
секој ден кога е искористено ова пречекорување.

Но, за да знаете колку ве чини тоа на ме-
сечно ниво, внесете ги податоците за

бројот на денови во месецот во кои
имате дозволен минус и кој е

износот на пречекорува-
њето. Калкулаторот ќе

пресмета прибли-
жен износ на ме-

сечната камата која
ја наплатува бан-

ката.

КРЕДИТНИ
КАЛКУЛАТОРИ



Дали ви се исплати предвреме да го 
отплатите кредитот или да го 
преструктуирате?

Ако на пазарот се намалат каматните стапки,
а вие сѐ уште отплатувате кредит со висока
каматна стапка, можеби треба да размислите
за предвремена отплата (враќање) на сред-
ствата или за замена (рефинансирање) со нов
кредит. Калкулаторот нуди опција да го пре-
сметате и тоа. Потребно е само да ги внесете:
износот на постојниот кредит, првобитниот
број рати, односно месеци во кои требало да
се врати кредитот, преостанатиот број рати
кои не се отплатени, постојната каматна стап -
ка, новата каматна стапка (доколку сакате да
го рефинансирате кредитот, односно да го
префрлите во друга банка) и податоците за
промената на рокот на отплата.

Калкулаторот пресметува и амортиза-
циски план во кој ќе бидат при-
кажани износите на ратите
што останале неисплатени,
како и новиот износ на ме-
сечните рати (доколку креди-
тот се замени со нов), а ја
прикажува и разликата во ка-
матата меѓу првобитниот кредит и
ориентационен пример за новиот кредит.

Практична пресметката со помош на
Калкулаторот

l Висина на кредит

Ако месечната рата што можете да си ја доз-
волите е, на пример, 6.000 денари, а би са-
кале да го вратите кредитот за пет години (60
месеци) со каматна стапка од пет отсто, спо-
ред Калкулаторот, кредитот би изнесувал
317.944 денари, додека вкупната камата што
би ја платиле би била 42.056 денари. Но, ако
можете да си дозволите месечна рата од
10.000 денари и би сакале да го вратите кре-

дитот за 10 години (120 месеци) со камата од
4,5 отсто, тогаш кредитот би изнесувал
964.893 денари, а вкупната камата што треба
да ја платите би била 235.107 денари.

l Месечната рата

Ако сакате да земете кредит од 300.000 де-
нари и да го вратите за пет години (60 месеци)
со камата од пет проценти, Кал кулаторот вели
дека месечната рата би изнесувала 5.661 де-
нари, а вкупната камата што ќе ја платите би
била 39.682 денари. Доколку, пак, сакате да
земете кредит од 900.000 денари на 10 го-
дини (120 месеци) со каматната стапка од 5,5
проценти, месечната рата би изнесувала
9.767 денари, а вкупната камата што ќе ја
платите би била 272.084 денари.

l Дозволен минус

Ако дозволениот минус ви е 60.000 денари
со каматна стапка од 9,5 проценти и 20 дена
во месецот, каматата би била 312 денари. До-
колку, пак, дозволениот минус е 120.000 де-
нари за 30 дена со камата од 9,5 проценти,
износот на каматата во месецот би била 937
денари.

l Трошоци и заштеди/предвремена отплата

Ако кредитот ви е 300.000 денари, земен на
пет години (60 месеци), со камата од 7,8 про-
центи, а новата каматна стапка (на новиот
кредит) е 6 проценти, ако се преостанати уш -
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те 20 рати и износ за отплата од 121.085 де-
нари, според Калкулаторот, старата месеч-
ната рата изнесува 6.054 денари, а новата ќе
биде 6.377 денари, старата камата е 7.884 де-
нари, а новата 6.457 денари или разликата во
камата ќе изнесува 1.427 денари за ист број
преостанати месеци на отплата.

Ако, пак, кредитот е 600.000 денари земен на
10 години (120 месеци) со каматната стапка
од 7,8 проценти, а новата камата (на новиот
кредит) е 6 проценти со преостанати 80 рати
за отплата и 449.058 денари, тогаш, старата
месечната рата изнесува 7.216 ден.,
а новата рата ќе биде 6.824 денари,
старата камата е 128.254 денари, а
новата 96.890 денари. Разликата
во каматата ќе изнесува 31.364
денари, за ист број преостанати
месеци на отплата.

Ако кредитот е 600.000 денари
на 10 години (120 месеци) и
сакате да го вратите за 5 го-
дини (60 месеци) од сега, ка-
матната стапка била 7,8
проценти, а новата (на но-
виот кредит) е 6 проценти
и ви се преостанати 80
рати или 449.058 денари
за отплата, во тој случај
износот на старата ме-
сечната рата е 7.216
денари, а на новата
ќе биде 8.682 денари,
старата камата е
128.254 денари, а но-
вата ќе изнесува 71.835 денари. Разликата во
каматата ќе изнесува 56.419 денари, за ист
број преостанати месеци на отплата.

Калкулаторот на ОПМ е изработен во рам-
ките на проектот „Еманципација на потро-
шувачите за финансиски услуги и
застапување на нивните интереси“, спрове-
дуван од ОПМ, а финансиран од oперативен
грант од Програмата за потрошувачи на Ев-
ропската унија (2014-2020) преку Европс-
ката организација на потрошувачите
(BEUC). Содржината на Калкулаторот е од-
говорност единствено на ОПМ и не може да
се смета дека ги одразува ставовите на Ев-
ропската унија или на Европската организа-
ција на потрошувачите. Калкулаторот има

за цел да ви даде приближна пре-
сметка. За прецизни информации за
вашиот кредит обратете се до дава-
телот на вашиот кредит. ОПМ не 

презема одговорност за евентуални разлики
во пресметките што ги дава овој калкула-
тор и пресметките што ги користи давате-
лот на вашиот кредит.
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Издвојување за деновите кога ќе се биде
повозрасен е многу важна работа. Во

денешно време и во услови на огромна не-
извесност, поприлично е тешко да се најде
резерва во семејниот буџет и таа да се издвои
за во иднина. Штедењето е добра навика и
треба да биде препознаенo како редовна
практика, најмалку на месечно ниво. Секоја
заштеда овозможува сигурност дека во некоја
непредвидена ситуација ќе може да се реа-
гира брзо. Штедењето е многу повеќе од ста-
вање пари настрана, тоа, би можело да се
каже, е повеќе личен став кон животот. Дали
ќе се издвојат одредени средства денес за да
се остварат идни финансиски цели, е пра-
шање на одлука која треба да ја
донесе секое лице кое зарабо-
тува или остварува одре-
дени приходи. Штедењето
не мора да биде разбрано
како скржавост или дека
треба да се откажеме од
некое ситно задоволство. Tоа повеќе подраз-
бира планирање на приходите (каде повеќе
може да се заработи) и трошоците (како да се
потроши помалку). Во основа разликуваме
штедење преку: банкарско штедење, инвести-
циски фондови и доброволни пензиски фон-
дови, како и преку животно осигурување.
Осигурувањето на животот ќе биде обрабо-

тено во посебен текст, заради спецификите
кои ги има.

БАНКАРСКО ШТЕДЕЊЕ

Кога се зборува за штедење, првата помисла
е штедење во банка, односно се однесува на
штедење на пари. Штедењето во банка може
да биде преку оставањето пари на сопстве-
ната трансакциска сметка, па-
рите се на сигурно, дос тапни
кога се потребни, но кама-
тата е минимална. 

Другиот вид на штедење најчесто е орочено
штедење, кое подразбира дека одредена сума
парични средства ги вложувате во банка и
нема да извршите повлекување одреден вре-
менски период (1 година, 2 години, 3 години,
4 или 5 години). Каматата која се добива за-
виси од валутата (денари или странска ва-
лута), висината на средствата, периодот на

ШТЕДЕЊЕ
ПРЕКУ ИНВЕСТИЦИСКИ 

ФОНДОВИ Златка Стамболиска Поповска



орочување, како и од условите кои ги нуди са-
мата банка, со можност каматата да се зема
на месечно ниво или на крајот на периодот.
Доколку средствата се подигнуваат пред до-
говорениот период, се губи каматата. Постои
и флексибилно штедење кое дава можност да
се доплатува месечно и да се подигнува кога
имате потреба, и тоа зависи од самите услови
кои ги дава банката. Не е препорачливо да се
штеди повеќе од 30.000 евра во иста банка,
бидејќи во несакани ситуации на пропаѓање
на банката, Фондот за осигурување на депо-
зити ги обесштетува депозитите на физичките
лица до тој износ. Чувањето пари во банка
или штедилница е најсигурна форма на ин-
вестиции во форма на краткорочна заштеда,
но каматата (приносот) се помали. Другите
форми на инвестирање, во форма на долго-
рочна инвестиција, можат да донесат поголем
принос, но носат и поголем ризик.

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Инвестицискиот фонд е професионално уп -
ра вувана форма на инвестирање, основана
заради здружување на парични средства (од
домашни или странски, физички или правни
лица) кои се вложуваат на пазарот на капитал
во различни хартии од вредност. Средствата
се наменети за инвестирање, а со нив упра-
вува друштво за управување со инвестициски
фондови. Треба да се прави разлика меѓу
друштвата за управување со приватни инве-
стициски фондови и друштвата за упра-
вување со инвестициски фондови.
Комисијата за хартии од вредност
е надлежна и одговорна инсти-
туција која на друштвата за
управување со инвестициски
фондови им дава одобрение
за работа. Во моментов, во
Северна Македонија се реги-
стрирани 5 друштва за инве-
стициски фондови, објавени на

интернет-страницата на Комисијата за хартии
од вредност:

l Друштво за управување со инвестициски
фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД
Скопје

l Друштво за управување со инвестициски
фондови Генерали Инвестментс АД
Скопје

l Друштво за управување со фондови Или-
рика Фунд Менаџмент АД Скопје

l Друштво за управување со фондови
Иново Статус АД Скопје

l Друштво за управување со фондови КБ
Публикум инвест АД Скопје

Тие нудат можност за инвестирање во акциски
и парични фондови - вкупно 16, со вкупна
нето-вредност од околу 9 милијарди денари
на почетокот на декември 2020. Секој инве-
ститор за сметка на инвестираните парични
средства добива „удели“ во фондот. Уделот
претставува комбинација од повеќе финан-
сиски инструменти што ги нуди фондот, како
на пример, акции, обврзници и депозити.
Средствата на фондовите се дис перзирани во
овие различни хартии од вредност, и поради
тоа изложеноста на ризик е пониска, отколку
да се вложува само во една хартија од вред-
ност или една инвестиција. Средствата на
фондовите мора да бидат дисперзирани и во

различни индустрии и различни
земји, за да се намали ризи-

кот. Една од главните
предности кои што се

карактеристични за
овие фондови е мож-
носта за распределу-
вање на парите на
ин веститорите во

мно гу инструменти
на еднаш со што се на-
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малува вкупниот ризик. На акциите некогаш
им расте вредноста, а некогаш им опаѓа. Во
инвестицискиот фонд има акции од различни
компании (на пр., во Coca Cola, Heineken, Mi-
crosoft, Nestle, Alibaba, Amazon, Apple), раз-
лични дејности, земји, и во одредена
ситуација кога вредноста на некоја акција
паѓа, истата може да се искомпензира со по-
растот на останатите акции. Меѓутоа, историс-
ките податоци за движењето на цените на
светските берзи потврдуваат дека на долг рок
добивките преовладуваат над загубите. За ин-
вестициите во различни хартии од вредност
одлучуваат портфолио менаџери (инвести-
циски советници), чија цел е да се обезбедат
оптимални инвестиции со високи приноси.
Тоа се лица кои се со посебна едукација, т.е.
мора да имаат лиценца од страна на Коми-
сијата за хартии од вредност, и кои се-
којдневно ги следат случувањата на светските
и домашните финансиски пазари. Тие вршат
и поединечни советувања доколку постојат
недоумици во каков инвестициски фонд да се
инвестира. Возраста на еден поединец, виси-
ната на месечните приходи, очекува-
ниот приход, сигурноста на
влогот - се фактори кои
треба да насочат
кој фонд може
да се избере. За
карактеристи-
ките на секој ин-
вестициски фонд може да се најдат податоци
на интернет-страницата на друштвото, во
проспектите и структурата на вложувањата.
Од нив се гледа распоредот на инвестициите
по земји (САД, Северна Македонија, Герма-
нија, Швајцарија...), по видови хартии од вред-
ност (акции, депозити...), како и по вид на
вложување (во која банка се вложени сред-
ства, или чии акции се купени...). На квар-
тално ниво се изготвува Извештај за струк -
турата на вложувањата, каде што се наведени

основните податоци за фондот, движењето на
вредноста на уделот од почетокот на основа-
њето на фондот, висината на надоместоците
и провизиите кои ги наплаќа друштвото,
највисоките 10 поединечни вложувања, изло-
женоста на имотот на фондот по сектори/ин-
дустрии, изложеноста на имотот по држави, и
дополнителни пресметки каде што се изнесу-
ваат податоци за остварениот принос на фон-
дот.

Всушност, инвестирањето во инвестициски
фонд се одвива во неколку чекори:

l Се пополнуваат потребните документи
(пристапница, барање за купување, об-
расци за идентификација и други доку-
менти). 

l Се уплаќа износот кој си го одредил вло-
жувачот (мин. 500 мкд). Уплатата се врши
исклучиво преку банка (средствата треба
да се уплатат
во депозитар-

ната банка), но со динамика која најмногу
одговара; може да биде еднократна уплата,
може да биде редовна, месечна уплата.
Финансиските советници препорачуваат
тоа да биде редовна уплата, било со траен
налог, било со задршка на плата, за да се
задржи редовноста, да се намали ризикот
од инвестирање во пазар на капитал во не-
соодветеен момент, и да се создаде навика
да се штеди пред да се троши. 
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l Друштвото за управување со инвести-
циски фондови доставува потврда за из-
носот на уплатата и бројот на удели кои
се купени со вложените средства.

l Доколку има потреба од средствата, ли-
цето што вложува доставува барање за
откуп. Средствата во фондовите се сме-
таат за брзо ликвидни средства, така што
доколку вложувачот има потреба од сред-
ствата, Друштвото ги исплатува, целосно
или делумно, на неговата трансакциска
сметка во договорениот рок.

Вредноста на уделот во инвестициски фонд е
променлива, варира секој ден, и зависи од
вредноста на хартиите од вредност што се на-
оѓаат во портфолиото на фондот. Вредноста
на фондовите се пресметува на дневно ниво,
од страна на депозитарна банка. Друштвата за
инвестистициски фондови се особено транс-
парентни. Сите податоци се наоѓаат на нивната
интернет-страница, па така и дневно може да
се следи вредноста на уделите кои се поседу-
ваат. Друштвата доставуваат извештаи за со-
стојбата на инвестицијата, а и подетален
извештај колку удели се купени со секоја по-
единечна уплата.

ДОБРОВОЛНИ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ -
трет пензиски столб

Економската сигурност во староста е составен
дел на индивидуалната благосостојба. На свет-
ско ниво, главните двигатели на пензиските
системи се пензиските фондо ви. Третиот
пензиски столб е доб роволен и може да
ги вклучи сите оние лица кои сакаат да
обезбедат повисоко ниво на материјална
сигурност. Тој овозможува повисок приход
на оние лица кои сакаат, а и се во можност
да издвојат дополнителни средства кои ќе
ги користат во подоцнежните години од
својот живот. Овој вид на инвестирање е
можност лицата кои не се вработени, или ли-

цата ангажирани на проекти или во странски
мисии, да издвојуваат средства за дополни-
телни приходи, кои ќе овозможат пристоен жи-
вотен стандард во периодот кога лицата се
повозрасни.

Пензиските друштва кои ги управуваат добро-
волните пензиски фондови се задолжително
транспарентни, и секој поединец кој издвојува
за својата старост, има своја поединечна инди-
видуална сметка, и во секое време ќе знае
колку средства се акумулирани. Друштвото за
пензиски фондови е обврзано да доставува ре-
довни извештаи за состојбата на индивидуал-
ната сметка, уплатените придонеси, надо мес-
тоците, каде се инвестирани средствата и ост -
варениот принос од инвестицијата.

Во Северна Македонија се регистрирани три
пензиски друштва кои покрај тоа што управу-
ваат со задолжителните пензиски фондови,
управуваат и со доброволни пензиски фондови.
Тие мора да исполнуваат соодветни услови и
да добијат согласност од Агенцијата за супер-
визија на капитално финансираното пензиско
осигурување - МАПАС, која истовремено е и
специјализирана институција за супервизија
над работењето на следните друштва:

l Друштво за управување со задолжителни
и доброволни пензиски фондови Сава
пензиско друштво а.д. Скопје

l КБ Прво друштво за управување со за-
должителни и доброволни пензиски фон-

дови АД Скопје
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l Друштво за управување со задолжителни
и доброволни пензиски фондови ТРИ-
ГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје

Она што е карактеристично за третиот пен-
зиски столб е ограничувањето во годините на
старост: член на доброволен пензиски фонд
може да биде лице кое наполнило 15 години,
но не повеќе од 70 години, и тоа само во еден
пензиски фонд. Доколку лицето сака, може да
премине од еден во друг пензиски фонд. Пен-
зионер не може да биде член во третиот
столб. Договор за членство се склучува со
агент кој го претставува друштвото за пен-
зиски фондови, а уплата на придонес е можна
само за лица кои ги исполнуваат условите, и
тоа се врши на сметка на фондот која се наоѓа
во банка - чувар на имотот на фондот. Едно
лице може да склучи договор и да уплатува за
друго лице (на пр., за дете или за сопруг/а),
или преку професионална шема. Висината на
средствата што се уплатуваат, како и динами-
ката на уплатата - не се ограничени, и во слу-
чај на прекин на уплатата, не се губи

членството, затоа што средствата се инвести-
раат.
Средствата вложени во третиот пензиски
столб може да се користат најрано 10 години
пред заминување во пензија, што во денешни
услови би значело на 52 - годишна возраст за
жени и 54-годишна возраст за мажи. Доколку
некој член на третиот столб се здобил со
општа неспособност за работа, тогаш овие
средства може да се повлечат без оглед на
возраста, а во случај на смрт се наследуваат
од страна на правните наследници.
Постојат ограничувања каде може да се ин-
вестираат средствата, и секоја одлука за ин-
вестирање во акции, обврзници или депозити
се следи од страна на МАПАС. Остварениот
принос на пензиските фондови се објавува на
страницата на Мапас и, на пример, од поче-
токот на работењето (зачленувањето и плаќа-
њето придонеси во Сава-д и КБП-д е почнато
во 2009 година), приносот на овие две
друштва, сведен на годишно ниво, во реален
износ изнесува 4,15%.
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КОЛКУ ЗНАЕМЕ
ЗА ВЕШТАЧКАТА

ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

Употребата на вештачка интелигенција –
ВИ дефинитивно ќе биде основната ка-

рактеристика на иднината. Автомобилите кои
сами се управуваат, домашни помошнички –
роботи и други современи уреди стануваат дел
од  нашето секојдневие што ќе има големо
влијание на потрошувачите, социјалниот живот,
пазарот и општеството. 
Потрошувачите и денес се опкружени со бројни
уреди поврзани со интернет. Интелигентните
машини и софтвери за самостојно учење, кои
користат огромни количества на генерирани
податоци, ќе можат да донесуваат одлуки и да
вршат активности без надзор на луѓето. Ова ќе
има големо влијание на начинот на кој потро-
шувачите го прават својот избор, како тие ко-
муницираат со компаниите и кој ќе ја преземе
одговорноста кога работите ќе тргнат во неса-
кана насока.
Вештачката интелигенција може да ја зголеми
удобноста на потрошувачите и да им
донесе многу погодности, но  исто-
времено треба да се најдат  од-
говори на многу предизвици
со кои тие ќе бидат соочени,
особено  во поглед на  безбед-
носта, автономијата и заштитата
на нивните права. 
Во истражувањето на Европската
организација BEUC, објавено во сеп-
тември 2020 година, се вели дека ис-

питаниците веруваат во придобивките кои
може да ги донесе вештачката интелигенција,
но истовремено изразуваат загриженост  во по-
глед на зголемената злоупотреба на личните
податоци. Испитаниците се согласиле дека
компаниите ја користат вештачката интелиген-
ција за да манипулираат со одлуките на потро-
шувачите (64% од испитаниците во Белгија,
Италија, Шпанија и Португалија и 52% од по-
трошувачите во Данска, Франција, Германија,
Полска и Шведска). 
Генерално, постојат очекувања дека вештач-
ката интелигенција (ВИ) и Автоматскиот систем
на донесување одлуки - АСО (Automated deci-
sion-making - ADM) ќе доведат до  корисни и
социјално вредни иновации. Вештачката инте-
лигенција  се очекува да го зајакне решител-
ниот напредок во области како што се научно
истражување и здравствена заштита. Се оче-
кува лекарите да бидат во можност побрзо и
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попрецизно да дијагностицираат болести и да
најдат нови лекови за болестите. ВИ може да
се искористи и за да ги направиме нашите
транспортни системи поефикасни и одржливи.
Но, на пазарот управуван од алгоритми, транс-
парентноста и споредливоста може да исче-
знат. Компаниите можат да користат ВИ за
анализа на огромни количини податоци за по-
трошувачите и потоа да направат предвиду-
вања и да донесат одлуки кои имаат  зна -
чително влијание врз изборот на потрошу-
вачите. Постои ризик од алгоритамска при-
страсност и нефер дискриминација помеѓу
различни групи луѓе како, на пример, врз ос-
нова на економски критериуми, пол или
здравјето на лицето.
Пошироко, употребата на ВИ може
негативно да влијае на автоно-
мијата и слободата на избор на
потрошувачите. Нашите жи-
воти сè повеќе се обликуваат
преку  одлуките направени
во рамките на „црната ку-
тија“, надвор од нашето раз-
бирање и контрола.
Тековните правила на ЕУ се
недоволни за да се обезбедат
високо ниво на заштита на по-
трошувачите и ефикасно справу-
вање со прашањата кои произлегуваат
од ВИ. Постоечкото законодавство на ЕУ не
гарантира дека производите и услугите засно-
вани на вештачка интелигенција ќе бидат без-
бедни со што потрошувачите не се соодветно
заштитени доколку како резултат на користе-
њето на тие производи настане повреда. Исто
така, недостасува примената на ефективни
алатки за да се обезбеди надзор и спроведу-
вање на законите.
Од тие причини, Европската потрошувачка ор-
ганизација - BEUC повикува на воспоставување
јасна правна рамка која ќе обезбеди оваа тех-
нологијата да се развива на начин што ќе ги

почитува нашите основни потрошувачките
права и европските вредности. Се вели дека
„ЕУ мора да покаже лидерство и да постави
глобален стандард, исто како што има за за-
штита на личните податоци“.
Европската комисија планира во текот на
првиот квартал од 2021 година да поднесе за-
конски предлог за ВИ. Новите правила ве-
ројатно ќе се фокусираат само на „ви соко-
ризичните“ ВИ апликации. Потрошувачките
групи препорачуваат овој нов хоризонтален
закон да има поширок опсег на делување.
Правните обврски треба постепено да се зго-
лемуваат во зависност од  идентификуваното

ниво на ризик, преку примена на некои ос-
новни принципи и обврски (на пр.,

во однос на правичност и транс-
парентност) и тие да бидат

применливи на сите аплика-
ции за ВИ и Автоматскиот
систем на донесување од-
луки - АСО (Automated
decision-making - ADM).
Оттука, односно, колку е
поголем потенцијалот на

алгоритамските системи да
предизвикаат штета, толку

построги треба да бидат за-
конските барања. Пристапот

според кој правната регулатива
треба да  биде ограничена само на апли-

кациите со „висок ризик“ ќе исклучи од опсегот
на иницијативата многу други примени на ВИ
кои имаат големо влијание врз секојдневниот
живот на потрошувачите.
Новиот хоризонтален закон треба да биде дел
од поширока евалуација на релевантните пра-
вила на ЕУ (на пр., одговорноста за произво-
дите и правила за безбедност на производите,
Законот за потрошувачи) за да се воспостави
сеопфатна правна рамка која ќе им гарантира
на потрошувачите силен пакет на права во по-
глед на  ВИ, што особено вклучува:
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lПравила со кои ќе се осигура дека произво-
дите и услугите што работат на ВИ се сигур -
ни и безбедни и  дека остануваат такви во
текот на нивниот очекуван животен век.

lПравила за забрана на нефер алгоритамски
практики и осигурување дека ВИ и АСО (Au-
tomated decision-making – ADM) се користат
на фер, транспарентен и одговорен начин.

l Силен систем за надзор и спроведување,
вклучувајќи ефективни механизми за надо-
мест на штета и јавно спроведување доколку
се јават и реализираат ризици по врзани со
ВИ и АСО.

l Правила за одговорност со што ќе се обез-
беди компензација во случај на штета што

произлегува од производи и услуги кои се
напојуваат со ВИ.

Ова подрачје е едно од најактуелните за ис -
тра жување затоа што нашата иднина е веќе
де терминирана со секојдневната употреба на
вештачката интелигенција, а нејзината при-
мена секојдневно се зголемува преку многу
про изводи и услуги. ОПМ како членка на
BEUC ќе го следи подрачјето и ќе известува
за натамошниот развој на правната регула-
тива и соодветните истражувања на овој план.
Останува да истражиме колкаво е знаењето
за вештачката интелигенција во нашата др -
жа ва, што мислат потрошувачите и каков е
планот на  јавните власти за унапредување
на законската рамка.
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Како потрошувачи постојано сме изложени
на рекламирање од страна на трговците

и давателите на услуги кои својата продажба
на производи или понуда на услугите кои ги
нудат  ја зголемуваат преку наградување со
уште еден производ или организирање на на-
градни игри.

Сигурно како потрошувач сте се затекнале како
во некој од  маркетите  купувате дополнителни
производи кои не ви се потребни, за да имате
сметка на повисок износ со која можете да уче-
ствувате во наградната игра. Ги чувате фискал-
ните сметки и ја чекате посакуваната награда.
Некој од тие маркети се можеби и  подалеку од
вашето место на живеење, но вие сепак одите
таму,  бидејќи собирате поени на картичките
издадени за таа намена и со тоа добивате
износ на пари кои можете да го искористите
во наредното купување. Купувате  одреден
вид на кафе иако тоа не го користите во-
обичаено, бидејќи има наградна  игра па
кодот на сметката го праќате на порака
која, исто така, чини пари. Купувате
јогурт  кој е поскап од оној кој вие го
користите вообичаено бидејќи за два
купени јогурта следува стаклена шолја
која можеби и не ви треба. На тој
начин несвесно дозволувате да ве за-
фати наградна еуфорија иако можеби

понекогаш производот кој ќе го добиете чини
исто толку во продажната мрежа и без  награ-
дата која ви следува.

И ако сте тип на потрошувач кој вообичаено
учествува во сите организирани наградни игри

ВЕТУВАЊЕ НАГРАДА 
И ОРГАНИЗИРАНИ НАГРАДНИ ИГРИ
- МАРКЕТИНГ НА ТРГОВЦИТЕ

ИЛИ БЕНИФИТ
ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ
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од трговците и даватели на услуги,
треба да ги познавате и законските
прописи во таа сфера, со цел да ги
заштитите вашите права.

Согласно со Законот за заштита на
потрошувачите,  трговецот кој
при понудата на производот или
услугата на потрошувачот му ве-
тува награда, дека со купување на
производот или давањето на услу-
гата ќе добие награда, должен е таа
награда да му ја даде на потрошу-
вачот најдоцна во рок од осум дена
од денот на купувањето на произво-
дот или давањето на услугата.

Доколку трговецот организира наградна
игра,  должен е ветената награда да му ја
даде на потрошувачот во рок од осум дена од
завршувањето на наградната игра.

Кога станува збор за наградните игри,  потро-
шувачите треба да ги имаат предвид и одред-
бите од Законот за организирање на игрите на
среќа. 

Ако во моментот купувате кафе или сокови и
испраќате пораки со бројот на фискалната
сметка и истата ја чувате, собирате поени за на-
града  и ги внесувате во апликацијата посочена
од организаторот на наградната игра,  треба да
знаете дека при организирање на наградната
игра организаторот мора да ги исполнува след-
ните услови:

l На учесниците во играта треба да им бидат
достапни целосните и точни правила на иг-
рата и да им биде даден точен увид во
можностите за добивање на награда.

l На учесниците треба да им бидат презен-
тирани целосни податоци за бројот и видо-
вите на награди, како и податоците за оние
награди кои веќе им се доделени на учес-
ниците. 

Наградните игри и социјалните мрежи

Новото време носи нови предизвици, па како
корисници на социјалните мрежи често сте
бомбардирани со понуди за наградни пату-
вања,  понуди каде што наградата е во про-
изводи како книги, облека, обувки, различни
услуги  како билети за кино, билети за кон-
церти, па дури и здравствени услуги. Понеко-
гаш наградата може да биде и во одреден
износ на парични средства.  За да ја добиете
наградата, секогаш мора да оставите и ваши
лични податоци, како име и презиме, адреса,
телефонски број, е-пошта и сл.
Во оваа сфера, Дирекцијата за заштита на
лични податоци ги советува потрошувачите  да
бидат исклучително внимателни при открива-
њето на своите лични податоци преку  интер-
нет на непознати или недоволно познати лица,
без да проверат дали објавената информација
за наградна игра е точна, затоа што постои зго-
лемен ризик да бидат злоупотребени за други
незаконски цели.



Во овој контекст истакну-
ваме дека во вакви слу-
чаи најчесто се корис тат
техники на компјутерски
базиран социјален инже-
неринг како што се „phish-
ing“ и „pharming“. Овие об-
 лици на измама опфаќаат
збир на активнос ти од неовла-
стени испраќачи, преку користење лажни по-
раки од е-пошта или користење на лажни
веб-страници, обидувајќи се притоа од корис-
ниците да добијат доверливи лични податоци.
За жал, голем е бројот на потрошувачи  кои не
се запознаени со овој вид на измами, при што
доколку натрапниците еднаш дојдат до довер-
ливите податоци, тие, или сами ги користат за
одредени, најчесто незаконски цели или, пак,
ги продаваат.
Во пораките најчесто се повикуваат на лажни
веб-страници кои според изгледот целосно од-
говараат на веб-страниците на легитимните
компании (фирми). Оттука, апелираме, при
вакви активности на интернет, сите граѓани да
постапуваат со соодветно зголемено внимание
и да направат целосна проверка пред да одлу-
чат  да ги откријат своите  лични и други пода-
тоци.

Добивки од  наградни игри

И, на крајот, доколку сте среќниот добитник на
производи, услуги или парични средства,
треба да знаете дека за наградата треба да
ви биде платен данокот. Ако
сте добитник на награда, ин-
формирајте се дали вие или
организаторот на наградната
игра ќе го плати данокот. 

Добивките  од наградни игри
се приходи на потрошувачот

- добитник кои можат да бидат ост -
ва рени во пари, хартии од вредност, во
натура или во некој друг вид.

Основа за пресметување на данокот кај наград-
ните игри претставува износот на поединеч-
ната исплата на добивката. Ако добивката  се
состои од предмети, основа на данокот пре-
тставува пазарната вредност на предметите во
моментот на остварувањето на добивката.

Персонален данок на доход за добивките од
наградни игри се пресметува и плаќа доколку
поединечната добивка која е остварена од
страна на потрошувачот  го надминала износот
од 10.000 денари.

Кога добивката од игрите на среќа се состои во
предмети, основа на данокот на доход претста-
вува пазарната вредност на предметите во мо-
ментот на остварување на добивката.

За исплати на добивки над 10.000 денари, при-
редувачот на  наградната игра има обврска да
го задржи и плати персоналниот данок на до -
ход во име на потрошувачот кој ја остварил до-
бивката и за истото е должен да му издаде
пресметка.

Добивките остварени од наградни
игри (ако поединечниот износ на
добивката го надминува износот
од 5.000 денари), во тековната
година, за физичките лица ќе
би дат евидентирани  во Годиш-
ната даночна пријава која ја
изгот вува Управата за јавни
приходи, а граѓаните ја прове-
руваат и потврдуваат.

46
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Во рамките на Европската Унија
се прават напори да се подо-

бри системот на следење на повре-
дите предизвикани од призводите
на пазарот, онлајн и офлајн. Тоа ќе
се постигне преку следниве акции:
l Унапредена превенција заснована на

дока зи преку следење на податоците за
повреди 

Насочената превенција треба да ги земе превид
податоците за сериозноста и фреквенци јата на
повредите, засегнатите лица или ка тегоријата
на население, околностите под кои се јавила по-
вредата, од кои производи настанала, преку
какви активности или на кои локации се јавува.
l Да се овозможи солуција за следење на пов -

редите - да се намалат тршоците
Систематско собирање на податоци за повре-
дите од оддели за итни случаи на болници, на
што се базира системот за следење на повре-
дите, односно EU-IDB (база на повреди во ЕУ и
размена на податоци), како најефикасен начин
да се обезбедат солидни процени на бројот на
пациенти во Европа и информации кои се ко-
ристат во процесот на стандардизација.

l Унапредување на информациите
за безбедност на производите на-
менети за пот рошувачите
Подобрување на безбедноста на про-

изводите за потрошувачите при што се
потребни специфични информации,

слични на оние што се однесуваат на без-
бедноста на патиштата и на работното место.
l Американски систем за надзор на пазарот

Системот NEISS за надзор на пазарот се спро-
ведува преку Комисијата за заштита на потро-
шувачите на САД (CONSUMER PRODUCT
SA FETY COMMISSION - CPSC). Овој начин на
прибирање податоци за повредите, отсекогаш,
а особено во денешно време, поседува инфор-
мации од сите засегнати страни за безбедноста
на производите преку едноставен веб - портал
отворен за секого, што претставува позитивен
и авангарден исчекор за разлика од европскиот
ЕU-IDB.
КАКО ДО ПОДОБРИ РЕЗУЛТАТИ 
Воспоствувањето сигурна база на докази за
безбедноста на потрошувачите, претпоста-
вува:

ПОДОБРА
БЕЗБЕДНОСТ 

НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

DG JUST да ја преземе
одговорноста за европ-
скиот систем за следење
на повредите од произво-
дите. Одговорноста за
јавното здравје и индика-
торите да бидат во инге-
ренции на  DG SANTE.

Заедничка база на по-
датоци на ниво на ЕУ и
лесна алатка за при-
стап до податоци за да
се обезбеди базата на
податоци на  ЕУ-ИДБ 

Законска рамка за
поддршка на земјите
членки во собирањето
и споделувањето на
податоци за целиот
едниствен пазар на ЕУ
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Околу 30-ина претставници на невладини
организации, владини институции и по-

трошувачи присуствуваа на онлајн советува-
њето што беше одржано на 6 октомври 2020
година организирано по повод реакциите на
многу граѓани во врска со условите и пробле-
мите со користењето на брзите кредити.  

За сè она на што треба да внимавате кога зема -
те брзи кредити,  за предностите  и  проблеми -
те кои можат да се јават, можете да прочитате
во минатиот број на ЗИП е-магазинот. 

По повод 14 октомври - Светскиот ден на стан-
дардизацијата, организиравме работна средба
со над 30 учесници, претставници од држав-
ните органи, стопанските комори и граѓански
организации.  Имавме можност да разговараме
за новите решенија за безбедноста на произво-
дите преку два предлог-закона на национално
ниво. За овој настан добивме голема  поддршка

од страна на европската организација ANEC -
Европски потрошувачки глас во стандардиза-
цијата, преку учество на двајца експерти. 

На средбата беа предложени заклучоци за усо-
гласување на нашата правна рамка со правото
на ЕУ и поголем ангажман на сите учесници во
функционирањето на системот за надзор над
пазарот и безбедност на производите. 

Во координација и соработка со претставници
на Универзитетот на Југоисточна Европа и Уни-

верзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола, се
одржаа две интерактивни онлајн трибини за
студентите, на тема: Можностите за алтерна-
тивно решавање на потрошувачки спорови и
заштита на нивните права. Над 60 студенти
имаа можност да се запознаат со предностите
на алтернативното (спогодбено) решавање на
потрошувачките спорови во ЕУ,  Директивата

ЗУМ НАСТАНИ 
ВО ИЗМИНАТИОТ ПЕРИОД 



за AРС (алтернативно решавање на спорови)
помеѓу потрошувачите и трговците и национал-
ната регулатива која се однесува на спогодбено
решавање на спорови. 

Потребата од усогласување на  правната регу-
латива преку изработка на предлог-закон за
алтернативно решавање на спорови беше една
од темите за средбата на која учествуваа над
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50 учесници кои се запознаа со искуствата на
земјите од ЕУ за организација на телата за ал-
тернативно решавање на потрошувачките спо-
рови и начинот на носење одлуки, како и
пот ребата од подготвување на предлог-закон
за АРС како дел од нашето идно законодавство.

На оваа работна средба која се одржа на 9 де-
кември 2020 година, се приклучи и претстав-
ничка од Европската организација на пот ро-
шувачите - BEUC со осврт на европското зако-
нодавство и пракса.
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