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Данскиот совет за потрошувачи THINK Che -
micals направи тест на маскари и внима-

телно ги разгледа состојките во 37 различ ни 
брендови. Резултатите укажуваат дека по-
малку од половина од маскарите на тестот го 
добија најдобриот рејтинг (А). 

Потрошувачите треба да бидат информирани 
дека некои маскари содржат и несакани хе-
микалии кои, на пример, можат да предизви-
каат алергии или такви хемикалии кои се 
ендокрини нарушувачи.  

l На кој начин се тестирани маскарите 

Во есента 2020 година, Данскиот совет за пот -
рошувачи THINK Chemicals купил 37 маскари 
од продавници за козметика. 

Прегледани се списоците на состојки за да се 
види дали содржат супстанции што можат да 
предизвикаат алергии или се сомневаат дека 
се ендокрини нарушувачи. Биле испратени 
имињата на производите и списоците на сос -
тојки до производителите за да се осигура дека 
производите се сè уште на пазарот. 

Овој тест за декларација ги ис-
питува декларираните со-
стојки. Тестот не ја зема 
предвид концентраци -
јата во индивидуалниот 
производ. 

l Маскарите означени дека имаат алергени 
во тестот се добар избор 

Маскарата со добар рејтинг на тестот имаше 
оз наки за алергени. Ознаките за алергени: 
„The Blue Lable“ или „Allergy Certified“се одне-
суваат на дополнителни барања за нечистотии 
од никел и други метали, кои не можат да се 
прочитаат во листата на состојки. 

Изберете маскара означена со ознаки за алер-
гени ако имате алергија на никел и претходно 
сте доживеале реакција на маскара.  

l Маскарата може да содржи несакани хе-
микалии 

Во некои случаи, маскарата може да содржи 
проблематични хемикалии. На пример, маска -
рата од M.A.C содржи флуор супстанција. 
Флуо ровата супстанција е PTFE, позната и ка -
ко TEFLON. 

Флуоридните супстанции се проблематични 
за животната средина бидејќи се акумулираат 

во природата и не се деградираат. За нив 
се смета дека имаат негативни 

здравствени ефек ти врз 
луѓето. 

l Ефектот на коктел е 
проблематичен - не ин-
дивидуалната маскара 

ХЕМИКАЛИИ  
ВО 

МАСКАРИТЕ



Козметичките правила бараат козметичките 
производи, како што е маскарата, да бидат 
безбедни. Така, не треба да се грижите за ин-
дивидуалниот производ. Сепак, правилата не 
ги земаат предвид таканаречените ефекти на 
коктел врз вашиот секојдневен живот. Тука 
постои ризик да бидете изложени на големи 
количини на несакани хемиски супстанции 
кои можат да имаат здравствено влијание. 
Затоа, избегнувајте несакани хемикалии каде 
што можете. На тој начин, можете да се потру-
дите да ја намалите вкупната изложеност на 
хемикалии. 

l Што е пронајдено во тестираните маскари 

Во тестирањето биле вклучени 37 маскари кои 
се оценети на следниов начин: 

15 маскари добиваат најдобар рејтинг (А). Тие 
се ослободени од голем број проблематични хе-
микалии. 

8 маскари добиваат просечен хемиски рејтинг 
(Б). Тие содржат штетни материи за живот-
ната средина и/или парфеми/растителни екс-
тракти кои можат да предизвикаат алергии. 

14 маскари добиваат најнизок рејтинг (C). Тие 
содржат, на пример, супстанции за кои постои 
сомневање дека се ендокрини нарушувачи, алер-
гени или флуориди. 
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Од вкупниот број на тестирани 
маскари, на македонскиот пазар 
може да ги најдете следниве 
брендови на маскари: 

- Chanel Le volume de Chanel 
mascara 10 noir 

- Clarins Wonder perfect mas-
cara 4D waterproof black 

- Clinique High impact curling 
mascara black 

- Dior Diorshow mascara 090 
pro black 

- Elizabeth Arden Grand en-
trance mascara black 

- Estee Lauder Double wear 
zero-smudge lengthening 
mascara black 

- Gosh Catchy eyes mascara drama extreme 
black 

- L'Oreal Volume Million Lashes black 

- La Roche-Posay Toleraine mascara volumen 
black 

- Lancôme Definicils high definition 
mascara black 

- M.A.C Extended play gigablack 
lash intense black 

- Max Factor 2000 calorie mascara black 

- Maybelline Lash sensational mascara 
blackest black 

- Rimmel 100% waterproof mascara black 
black 

 

При тестирањето се пронајдени овие не-
сакани супстанции кои можете сами да ги 
најдете на декларацијата на маскарата: 

- BHT, за кој постои сомневање 
дека го нарушува ендокриниот 
систем, го имаше во 7 од те-
стираните производи; 

- Парабените за кои постои со-
мневање дека се ендокрини 
нарушувачи, ги имаше во 4 од 
тестираните производи; 

- Хлороксилен, кој е алерген, 
го имаше во 2 од тестираните 
производи; 

- Имидазолидинил уреа, која е 
алерген, го имаше во 1 тести-
ран производ; 

- Амониум акрилоилдиметил-
таурат / бехенет-25 метакри-
лат кросполимер, кој е 

алер генски, го имаше во 1 тестиран производ; 

- PTFE, кој е флуор супстанција, го имаше во 
1 тестиран производ. PTFE е исто така познат 
како TEFLON.  

Флуоридните супстанции се проблематични за 
животната средина и постои сомневање дека 
имаат непожелни ефекти врз здравјето. 

- Циклопентасилоксан, за кој постои сомне-
вање дека го нарушува ендокриниот сис -
тем и е проблематичен за животната 

сре дина, го имаше во 2 тестирани 
производа; 

- Циклохексасилоксан, кој е про-
блематичен за животната средина, 
го имаше во 1тестиран производ; 

- Парфемот го имаше во 5 тести-
рани производи. 

l Содржината на никел не се про-
ценуваше во тестот 

 Никелот не се додава, но може да 
се најде како нечистотија во боите. 
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Ова значи дека не можете да 
прочитате дали има никел во 
вашата маскара. За тоа ова 
не е вклучено во проце-
ната. Истото важи и за 
други нечистотии од хром 
и кобалт. 

„Videnscenter for Allergi“ 
прет ход но истражуваше да -
ли тие можат да најдат врска 
помеѓу алергија на никел и ег-
зема во пределот околу очите, но не 
беше пронај дена ваква поврзаност. 

Затоа не е јасно дали луѓето кои стра даат од 
алергија на никел реагираат, на пример, на 

маскара. Сепак, бидете вни-
мателни доколку имате 

проблеми со алергија на 
никел или алергија на 
хром и кобалт. 
Можеби е добра идеја 
да се определите за 
производи кои имаат 

ознаки: „The Blue Label“ 
или Allergy Certified. Вак-

вите ознаки упатуваат дека 
брендовите поставуваат допол-

нителни барања за избегнување на не-
чистотиите. Можете, исто така, да се кон сул- 
тирате со производителот ако се корис тат 
прочистени бои.
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ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИЦИ 
ВО ПРИМАРНОТО  
   ПРОИЗВОДСТВО  
ВО ПОГЛЕД НА БЕЗБЕДНОСТА  

   НА ХРАНАТА
Сè почнува на нива, на фарма!!!  
Примарните производи главно се користат за 
директна потрошувачка или како суровини во 
прехранбената индустрија. Во последно време 
сè повеќе се зголемува популарноста и поба-
рувачката на свежи и помалку обработени 
прех ранбени производи. Всушност, свежите 
про изводи се составен дел од здравата исхра -
на. Сепак, во последно време сè повеќе се при -
јавуваат болести предизвикани од консумација 
на свежа храна или од храна произведена без 
термички третман на основната суровина. Не-
опходно е да се потенцира дека контамина-
цијата на примарните производи, главно со 
хемиски опасности (пестициди, антибиотици, 
тешки метали и др), не може да бидат елими-
нирани или редуцирани во текот на поната-
мошната преработка на храната.  

Затоа, обезбедувањето на безбедни 
примарни производи е од витално 
значење! 
Најважните фактори на ризик кај примарното 
производство се 

l Историја на теренот, поле то, 
регионот и моменталната 
употреба на соседното 
зем јиш те; 

l Животните (домашни и диви); 

l Водата; 

l Почвата и употребата на ѓубриво, вклучу-
вајќи и арско ѓубриво; 

l Управувањето на фармата или нивата (са-
нитација на нивите и објектите, употребата 
на пестициди, хербициди, антибиотици, 
хормони и др.); 

l Здравјето на работниците, хигиената и са-
нитарните јазли; 

l Производствените активности; 

l Активностите при берба, опремата за берба, 
местата за складирање и транспортот.  

Безбедноста на храната почнува од нивата, од 
фармата, и затоа спроведувањето добри прак-
тики за време на производството на фармата 
и постпроизводствените процеси е од огромно 
значење за обезбедување на безбедно снабду-
вање со храна. 

Проф. д-р Соња Србиновска, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје 
Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје 
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Добрите земјоделски практики (ДЗП; ДФП) се 
„збирка на принципи“ што треба да се приме-
нуваат за производство на фарма и процеси 
на постпродукција, што резултира со произ -
водство на безбедна и здрава храна, при што 
се земени предвид економските и социјалните 
фактори, како и одржливоста на животната 
сре дина. 

Безбедноста на храната мора да потекнува од 
системот на храна што ги цени односите меѓу 
луѓето и управувањето со животната средина. 
Целта не треба да биде да се елиминира це-
лиот ризик од контаминација, туку да се на-
мали ризикот на најниско можно ниво, при 
оп тимизирање на огромен број други начини 
на кои земјоделството придонесува за здрав -
јето на луѓето и здравата животна средина. 

Предизвици и ризици во примарното 
производство 
Употреба на хемикалии 

Постојат низа прашања за безбедноста на хра-
ната кои немаат директно влијание врз мик-
робиолошката контаминација на свежите 
производи, но имаат значително влијание врз 
целокупната безбедност на снабдувањето со 
храна. Едно витално прашање е употребата на 

агрохемикалии. Познато е дека одредени пес -
тициди, хербициди, третмани после бербата 

и други агрохемикалии, претставуваат ри -
зик по здравјето на луѓето. Многу од нив 
имаат токсични, ендокринолошки или 
кан церогени ефекти доколку се ракуваат 
или консумираат. Употребата на хормони, 
антибиотици, лекови и др., исто така, пре-
тставува ризик по здравјето на луѓето. 

Основната препорака е намалување на за-
висноста и промовирање на одржлива упо-

треба на пестициди, антибиотици и останати 
препарати во земјоделското и добиточното 
производство. 

Современа биотехнологија 

Производството на ГМ храна покрена низа 
прашања во врска со ефектите врз животната 
средина, економските влијанија и етиката, како 
што се: 

l Губење на растителниот и животинскиот 
биодиверзитет; 

l Ризик од воведување на алергени и ток-
сини во инаку безбедна храна; 

l Со употребата на антимикробни гени–мар-
кери се предизвикува загриженост дека ќе 
се појават нови антибиотрезистентни соеви 
на бактерии; 

l Способноста на растението да „избега“ во 
дивината и да создаде еколошки дисба-
ланс или катастрофи, а со тоа непредви-
дени и непожелни ефекти по безбедноста 
на храната; 

l Ризик од зголемување на отпорноста кај 
популацијата штетници; 

l „Terminator“ технологија - зависност на зем -
јоделците од компаниите кои продаваат 
хибридни семињa. 

Неодамнешното истражување на здравстве-
ните работници ширум светот ја зајакнува за-
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гриженоста дека потрошувачката на храна 
произведена од комерцијално достапни генет-
ски модифицирани (ГМ) сорти култури може 
да има значителни негативни ефекти врз 
здравјето на луѓето.  

Употребата на зрачење на храната, исто така, 
е научно коментирана и тоа главно од безбед-
носни причини. Зрачењето на храната не ја 
прави самата храна радиоактивна, но може да 
го загрози квалитетот на храната на два на-
чина: со уништување на витамините и другите 
здрави природни соединенија во храната и со 
создавање „уникатни радиолитички произво -
ди“ - туѓи за природата, генерирани од вли ја -
нието на јонизирачкото зрачење врз про теи ните, 
нуклеинските киселини и другите природни 
соединенија присутни во храната. 

Одговорните научници, земјоделци, произво-
дители на храна и креатори на политики приз -
на ваат дека употребата на трансгени ор ганизми 
треба да се разгледа многу внимателно за да 
се осигура дека тие не претставуваат ризик за 
животната средина и здравјето, или барем не 
повеќе од употребата на сегашните култури и 
практики. Современата биотехнологија прет -
ставува уникатна примена на науката што 
може да се искористи за подобрување на оп-
штеството преку развој на земјоделски култури 
со подобрен нутритивен квалитет, отпорност 
на штетници и болести и намалена цена на 
производство. Биотехнологијата, во форма 
на генетски инженеринг, е аспект на 
науката што има потенцијал да обез-
беди важни придобивки ако се ко-
ристи внимателно и етички.  

Здравата животна средина - 
безбедна храна 

Земјоделството, покрај агробиотех-
ничките мерки во самите фарми 
или ниви, зависи од природата каде 
што големо влијание имаат климат-
ските промени и загадувањето на жи-

вотната средина. Загадувањето на животната 
средина е главно глобално прашање за без-
бедноста на храната, што претставува сери -
озна закана за здравјето на луѓето. Овие 
хе микалии припаѓаат на многу групи, вклучу-
вајќи метали/металоиди, полициклични аро-
матични јаглеводороди (PAH), постојани 
ор гански загадувачи (POPs), перфлуоринирани 
соединенија (PFC), фармацевтски производи и 
производи за лична нега (PPCP), радиоактивни 
елементи, електронски отпад, пластика и на-
ночестички. Некои од нив се јавуваат природно 
во животната средина, додека повеќето се 
произведуваат од антропогени извори. Тие 
можат да ја контаминираат нашата храна - 
земјоделските култури, добитокот и езерски -
те/речните плодови - како и водата за пиење, 
и да влијаат негативно врз здравјето на луѓето.  

Земјоделството зависи од природата, но, од 
друга страна, и може да ја загадува животната 
средина, па затоа одговорната примена на 
земјоделски техники со пријателски пристап 
кон природата и животната средина е од ог-
ромно значење. Неопходно е донесување и 
примена на соодветни контролни мерки за 
одржување на здрава животна средина, вклу -
чително и неопходните санации, како и разгле-
дувањето на социополитичките импликации со  

 
 

 
 



10

цел да се обезбеди побезбедна храна на на-
ционално ниво. На национално ниво, од ви-
тално значење се спроведувањето на следниве 
мерки: 

l Мониторинг на нивоата на контаминација 
(воздух, вода, почва); 

l Да се изврши процена на потенцијалните 
ризици (на локално, регионално, нацио-
нално ниво); 

l Континуиран скрининг и следење на хемис-
ките остатоци во храната и последователно 
истражување на можната 
процена на ризикот врз 
здравјето на луѓето; 

l Правилно управување и 
контрола на загадување -
то на воздухот, почвата и 
водата; 

l Зголемување на свеста кај 
целата нација за одржу-
вање на здрава животна 
средина. 

 

Kлиматски промени - 
потенцијални ризици 

Глобалното затоплување, природните ката-
строфи, зголемената фреквенција на врнежи, 
продолжените сушни периоди се предвидува 
да ги променат и директно да влијаат на зем -
јоделството, риболовот и добиточното произ -
водство. Загадувањето на воздухот, не достигот 
на хранливи материи и екстремните темпера-
тури ќе влијаат на квалитетот на почвата, 
здравјето на растенијата и продуктивноста на 
земјоделските култури, а притоа може да се 
појават прашања за безбедноста на храната 
поврзани со ризикот од зголемена изложеност 
на луѓето на повисоки концентрации од мико-
токсини и пестициди. 

Влијанието на климатските промени врз ин-
сектите и болестите кај растенијата е сè уште 
неизвесно. Сепак, многу научни студии сугери-
раат дека треба да се очекува зголемување на 
болестите и целокупно зголемување на поши-
рок спектар на штетници, инсекти и расти-
телни патогени, кои ја намалуваат отпорноста 
кон стрес и механичко оштетување на јадрата 
и овошјето, што последователно фаворизира 
раст на токсигени габи и производство на ми-
котоксини.  

Зголемената температура и продолжените пе-
риоди на сувост можат да ги 
направат постојните хемиски 
и природни пестициди несо-
одветни за употреба, со оглед 
дека пестицидите на пови-
сока температура може по-
брзо да се деградираат или, 
пак, да покажат ограничена 
активност во суви услови. По-
ради тоа, се очекува злоупо-
треба на пестицидите што 
ди ректно ќе го загрози 
здрав јето на земјоделците 
или индиректно ќе влијае врз 
здравјетото на потрошува чи -

те со консумација на контаминирани прехран-
бени производи. Ризикот од изложеност на 
луѓето на резидуи од пестициди ја зголемува 
загриженоста што се очекува да стане позаста-
пена во наредните години.  

Меѓу различните климатски фактори, темпе-
ратурите и врнежите играат клучна улога во 
ограничувањето на добиточното производство. 
На пример, зголемувањето на температурата 
може да предизвика топлотен стрес кај живот-
ните, додека сушите и поплавите можат да 
влијаат врз намалувањето на производството, 
квалитетот и безбедноста на млекото и месото, 
како резултат на промените во квалитетот и 
достапноста на добиточната храна и вода. 
Имено, како најважни критични фактори пре-
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дизвикани од климатските промени, кои 
влијаат на појавата на опасности за безбедно-
ста на храната од животинско потекло, експер-
тите ги поставуваат прашањата поврзани со 
добиточната храна и здравјето на животните. 
Климатските промени влијаат врз зголемува-
њето на зоонозите, епидемиите, појава на нови 
неспецифични болести кај животните, а се оче-
кува да се зголеми антимикробната резистент-
ност. Особено голем ризик во добиточното 
производство претставува можноста за внесу-
вање микотоксини преку добиточната храна и 
нивното излачување преку млекото, месото и 
нивните производи, што, пак, се рефлектира 
со последици по здравјето кај човекот. Притоа, 
мора да ја потенцираме важноста од одржу-
вање на континуирано ниско ниво на афлаток-
сини во добиточната храна, особено со 
климатските промени кои сè повеке́ создаваат 
погодни услови за развој на мувлите од родот 
Aspergillus.  

Климатските промени се идентификувани како 
потенцијален двигател на зголемувањето на 
бактериската, вирусната и патогената конта-
минација на водата и храната. Сè поголема е 
веројатноста дека ќе се појават поголеми епи-
демии предизвикани од патогени микроорга-
низми кои се многу отпорни во околината (на 
пр., Mycobacterium avium), отпорни на темпе-
ратура или / и pH (на пр., Salmonella spp.), или 
имаат ниска инфективна доза, како што е 
Shigella spp , Е. coli O157: H7, (FAO, 2020).  

Климатската политика мора да усвои интегри-
ран и кохерентен пристап кој ја признава и 
поддржува важноста на одржливото земјодел-
ство за долгорочен одржлив развој. Земјодел-

ството има единствена и суштинска улога како 
управител на нашите природни ресурси и еко-
системи. Затоа, развојот на одговорно зем јо -
делство со пријателски пристап кон животната 
средина е неопходно.  

Иднината на земјоделството е во развој на па-
метно климатско земјоделство кое овозможува 
прилагодување на земјоделството кон неиз -
весната иднина. 

Обезбеденост со храна (Food Security)  
Обезбеденост со храна значи дека сите луѓе во 
секое време имаат физички и економски прис -
тап до соодветни количини на хранлива, без-
бедна и културолошки соодветна храна, која се 
произведува на еколошки одржлив и соци јал -
но праведен начин и дека луѓето се соодветно 
информирани и се во можност да донесуваат 
одлуки за нивните избори на храна. Во осно-
вата на обезбеденоста е пристапот до без-
бедна храна и оптимална исхрана за сите. 
Обезбеденост со храна, исто така, значи дека 
луѓето кои ја произведуваат нашата храна се 
во можност да заработат пристојна плата за 
живеење, занимавајќи се со земјоделско про-
изводство, преработка, транспорт, трговија на 
мало и сервирање храна. Тоа претставува спој 
на политики дизајнирани да го стимулираат 
земјоделското производство, да ги поддржат 
руралните средини и да го помогнат економ-
скиот раст на земјата. 

Oбезбеденоста со храна и исхраната се иден-
тификувани како општи приоритети за Аген-
дата 2030 година и се рефлектираат во Целите 
за одржлив развој според кои земјите-членки 
на ОН кои се обврзаа да стават крај на гладот, 
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постигнување безбедност на храната, подобру-
вање на исхраната и промовирање на одрж-
ливо земјоделство до 2030 година.  

Според ОН, заедничката визија која добива 
гло бален интензитет е ставање крај на сиро-
маштијата, спасување на планетата и градење 
на мирен свет. Според Целите за одржлив раз-
вој на ООН, подеднакво се важни и системите 
за храна и земјоделство кои треба да се ела-
стични и можат да издржат шокови и нарушу-
вања, на пример, од климатските промени и 
екстремните временски услови или појавата на 
штетници и болести. 

Пандемијата COVID-19 и нејзиното влијание 
врз сите стратешки развојни цели покажа дека 
она што започна како здравствена криза брзо 
стана човечка и социоекономска криза. Наред-
ните години треба да се спроведе трансфор-
мативно закрепнување од КОВИД-19, да се 
намалат ризиците од идните потенцијални 
кри зи и повторно да се започнат напорите за 
им плементација на Агендата и стратешките 
це ли до 2030 година. 

Kултура на однесување во однос на 
безбедноста на храната 

Во последните неколку години, културата на 
однесување во однос на безбедноста на хра-
ната има сè поголема примена во примарното 
производство и прехранбената индустрија. Тоа 
е комплекс од социотехнички системи каде 
што е потребен системски проaктивен пристап 
поврзан со културата на однесување на сите 
вработени во синџирот на храна.  

Земјоделството е една од најопасните 
професии. Благосостојбата на фар -
мерите и земјоделските работ-
ници е од витално значење 
за силни заедници и еконо-
мијата. Обуките за безбед-

ност им даваат на земјоделските семејства по-
голема свесност и информации што им се пот -
ребни за да ги намалат опасностите по 
нив ната безбедност, да ги заштитат своите 
деца кои често се вклучени како испомош и да 
произведат безбедни примарни производи.  

Заклучок 

Примарните производители задолжително 
тре ба да ги применуваат Добрите земјоделски 
и фармски практики (ДЗП; ДФП). Притоа, пос -
тои итна потреба да се намали зависноста од 
пестицидите и антимикробните средства, оп-
тимизација на употребата на ѓубрива, да се 
зголеми органското земјоделство, да се подоб -
ри благосостојбата на животните и да се врати 
загубата на биолошката разновидност. 

Во поново време, како агрономска перспек-
тива се развива т.н. „Регенеративно земјодел-
ство“ и „Регенеративно сточарство“. Под ова 
подразбираме перспектива навлезена во упо-
требата на растителни, почвени, еколошки и 
системски науки за поддршка на производ-
ството на храна, добиточна храна и земјодел-
ски производи на одржлив и безбеден начин. 

Oбезбеденоста со храна, квалитетот и безбед-
носта на храната се трите елементи кои се не-
раздвојни и меѓусебно зависат. Во услови на 
интензивен притисок врз природните ресурси 
и влијанието на климатските промени, од дру -
га страна, обезбедувањето на безбедна и во 
доволни количества храна, за сите земји прет -
ставува вистински предизвик. 

Потребно е зајакнување и гра-
дење синџир за храна кој е 

во прилог на потрошува -
чите, произведувачите, 
кли мата и животната 
сре дина.
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Овошниот јогурт се вбројува во групата на 
ферментирани млечни производи. Овош-

ниот јогурт се добива со мешање на јогурт со 
овошје и/или овошни производи (пире од 
овошје, овошна пулпа, овошен сируп, џем и 
сл.). Многу често, во производството на овош-
ниот јогурт, покрај додавањето на шеќер, се 
додаваат и средства за врзување и згусну-
вање како стабилизатори (желатин, пектински 
материи, ксантан-гума, гуар-гума, скроб, аг -
ар-агар, карагенан, алгинати, арапска гума, 
како и метилцелулоза, метилетилцелулоза и 
карбоксиметилцелулоза).  Вредно е да се на-
помене дека често, во производствениот про-
цес се употребуваат и мешавини од овие 
стабилизиатори во вкупно количество до 
0,5% во однос на нето-масата на готовиот 
производ. 

Технолошките процеси со кои се произведува 
овошен јогурт често вклучуваат и 
употреба на природни овошни 
ароми со цел да се постигне 
интензивна арома на финал-
ниот производ, како и употреба 
на природни бои за да се постигне 
посакуваната природна нијанса 
на производот. 

Овошниот јогурт, за да се пушти на пазарот, 
тре ба да ги исполнува следниве услови: 

l Да поседува боја која одговара на бојата 
на додаденото овошје или производите од 
овошје; 

l Да има карактеристичен мирис и пријатен 
киселкаст вкус, својствен за додаденото 
овошје или производите од овошје; 

l Да поседува густо-течна хомогена конзис -
тенција; 

l Да содржи од 4 до 15% додадено овошје 
или соодветно количество на производи 
од овошје, зависно од видот на овошјето 
или производите од овошје во однос на 
го товиот производ; 

АНАЛИЗА НА 
КВАЛИТЕТОТ  

НА ОВОШНИОТ ЈОГУРТ СО ЈАГОДИ 
НА ПАЗАРОТ НА РЕПУБЛИКА  
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този, Проф. д-р Тања Петреска Ивановска, Ас. м-р Зоран Живиќ 
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l pH да не е помала од 4,0 и/или киселоста 
да не е поголема од 55 °SH. 

Овошниот јогурт може да се стави во промет 
како: 
l Овошен јогурт со најмалку 3,0% 

млечна маст и најмалку 
8,2% безмаслена сува 
материја; 

l Делумно обезмастен 
овошен јогурт со мас-
леност помала од 3% 
и поголема од 0,5% 
млечна маст; 

l Обезмастен јогурт со масленост не пого-
лема од 0,5%. 

На пазарот постои исклучително голем спек-
тар на овошни јогурти кои се разликуваат по 
составот и нивната енергетска и нутритивна 
вредност. Со цел да се добие јасна слика за 

квалитетот и составот на производите кои 
се пласираат на пазарот на терито-

ријата на Република Северна Маке-
донија, спроведена е анализа на 

неколку различни производи. 
Резултатите од истражувањето 
се прикажани подолу. 

Jogobella јогурт со јагода  
Нето-количество (g)                                                    150 
Енергетска вредност (kJ/100g)                                    379 
Масти (g/100g)                                                            2,7 
Од кои заситени масти (g/100g)                                  1,8 
Јагоди (%)                                           18% овошни додатоци (56% јагода) 
Шеќери (g/100 g)                                                        11,4 
Бои                                                          Концентриран сок од цвекло 
Други адитиви и ароми                                             Арома

Zottis fruit пастеризиран млечен десерт од ферментирано млеко со 
овошје и сурутка  

Нето-количество (g)                                                    150 
Енергетска вредност (кЈ/100g)                                    316 
Масти (g/100g)                                                          0,07 
Од кои заситени масти (g/100g)                                 0,03 
Јагоди (%)                                                                   4,5 
Шеќери (g/100 g)                                                       13,4 
Бои                                                              Концентрат од морков 
Други адитиви и ароми                                            Арома



15

Zelene doline DESERT овошен јогурт  
Нето-количество (g)                                                    150 
Енергетска вредност (кЈ/100g)                                    533 
Масти (g/100g)                                                           6,2 
Од кои заситени масти (g/100g)                                  4,2 
Јагоди (%)                                          33% овошни додатоци (35% јагода) 
Шеќери (g/100 g)                                                       13,2 
Бои                                                                 Концентриран сок  
                                                                   од црн корен и цвекло 
Други адитиви и ароми                                            Ванила

Freska овошен јогурт јагода  
Нето-количество (g)                                                    150 
Енергетска вредност (кЈ/100g)                                    372 
Масти (g/100g)                                                            2,2 
Од кои заситени масти (g/100g)                                  1,5 
Јагоди (%)                                                                     8 
Шеќери (g/100 g)                                                       12,7 
Бои                                                         Концентриран сок од морков 
Други адитиви и ароми                                                 / 

БАУЕР овошен јогурт ФРУ ФРУ јагода со 0,1% млечна масленост 
Нето-количество (g)                                                    150 
Енергетска вредност (кЈ/100g)                                    332 
Масти (g/100g)                                                            0,1 
Од кои заситени масти (g/100g)                                 < 0,1 
Јагоди (%)                                                                     3 
Шеќери (g/100 g)                                                        14,1  
Бои                                                                         cochineal 
Други адитиви и ароми                                                /
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БАУЕР овошен јогурт ШАНЕ јагода со 10% млечна масленост 
Нето-количество (g)                                                    150 
Енергетска вредност (кЈ/100g)                                    332 
Масти (g/100g)                                                            0,1 
Од кои заситени масти (g/100g)                                 < 0,1 
Јагоди (%)                                                                     3 
Шеќери (g/100 g)                                                        14,1  
Бои                                                                         cochineal 
Други адитиви и ароми                                                 /

Frankenland Fit овошен јогурт со јагода 
Нето-количество (g)                                                     125 
Енергетска вредност (кЈ/100g)                                    347 
Масти (g/100g)                                                            0,1 
Од кои заситени масти (g/100g)                                 < 0,1 
Јагоди (%)                                                                    3,5  
Шеќери (g/100 g)                                                        17,1   
Бои                                              Сок од морков, концентриран сок од цвекло 
Други адитиви и ароми                                                 / 

КРИ КРИ овошен јогурт со 1,7% масленост и парчиња од јагоди 
Нето-количество (g)                                                    150 
Енергетска вредност (кЈ/100g)                                    321 
Масти (g/100g)                                                            1,7 
Од кои заситени масти (g/100g)                                   1,2 
Јагоди (%)                                         835 подготовка од јагоди (6% јагоди) 
Шеќери (g/100 g)                                                        10,1 
Бои                                                         Концентрат од сок од цвекло,  
                                                           концентрат од сок од црн морков 
Други адитиви и ароми                                                 / 
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Во согласност со резултатите од истражува-
њето треба да се потенцира дека релативно 
ви сокото количество на прости шеќери и за-
ситени масти во состав на овошниот јогурт 
мо же негативно да влијае врз здравјето, 
најчесто кај пациенти со шеќерна болест, пре-
кумерна телесна тежина, пациенти со кардио-
васкуларни заболувања, канцер или други 
хронични состојби. Дополнително, прекумер-
ното консумирање на некои овошни јогурти 
може да влијае врз здравјето поради прису-
ството на адитиви (конзерванси, вештачки 
ароми и бои). Оттука, употребата на овие про-

изводи во исхраната се препорачува да биде 
умерена. 
Резултатите од анализата говорат дека некои 
производи немаат соодветна нутритивна дек-
ларација на македонски јазик, што претста-
вува ризик за погрешно толкување и може да 
го доведе потрошувачот во заблуда. Од ас -
пект на цената на чинење на производите во 
малопродажните места, таа се движи во ин-
тервалот од 19 до 35 денари, но вредно е да 
се истакне дека цената на производот не прет -
ставува мерило за неговиот квалитет наведен 
на нутритивната декларација.

Jogobela+protein овошен јогурт со јагода 
Нето-количество (g)                                                    150 
Енергетска вредност (кЈ/100g)                                    335 
Масти (g/100g)                                                            1,1 
Од кои заситени масти (g/100g)                                  0,7 
Јагоди (%)                                          18% овошни додатоци ( 56% јагода) 
Шеќери (g/100 g)                                                        8,9   
Бои                                                          Концентриран сок од цвекло 
Други адитиви и ароми                                             Арома

Zelene doline овошен јогурт јагода 
Нето-количество (g)                                                    250 
Енергетска вредност (кЈ/100g)                                   383 
Масти (g/100g)                                                           2,3 
Од кои заситени масти (g/100g)                                  1,4 
Јагоди (%)                                         10% овошна подготовка (35% јагоди)  
Шеќери (g/100 g)                                                        14 
Бои                                                         Концентриран сок од морков 
Други адитиви и ароми                                    Природна арома
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Гумите за џвакање може да содржат суп-
станции за кои постои сомневање дека се 

ендокрини нарушувачи и како такви ја оште-
туваат вашата ДНК. Меѓутоа, постојат истражу-
вања кои укажуваат дека гумите за џвакање за 
возрасни содржат помалку штетни состојки од 
гумите за џвакање за деца. 

Гума за џвакање:  
Содржи 70 проценти несакани хемикалии 

Данскиот совет за потрошувачи THINK Chemi-
cals го направи досега најголемиот тест на 
брендови на гуми за џвакање. Од тестираните 
201 пакет гуми за џвакање за присуство на не-
сакани хемикалии, 30 % проценти покажаа 
дека немаат проблематични адитиви. Истра-
жувањето покажува дека сè повеќе се реду-
цира употребата на хемикалиите BHA (E320), 
BHT (E321) за кои постои сомневање дека се 
ендокрини нарушувачи. Сепак, неколку тести-
рани гуми за џвакање содржат титаниум диок-
сид за кој постои сомневање дека може да ја 
оштети човечката ДНК.  

Ефект на коктел: Адитивите 
можат да бидат проб ле ма -
тич ни 

Во тестот, Данскиот совет 
за потрошувачи THINK Che -
micals провери 201 пакет гу -

ми за џвакање за содржина на адитивите BHA 
(E320), BHT (E321) и титаниум диоксид (E171). 

BHA и BHT се адитиви кои го продолжуваат 
рокот на траење на гумата за џвакање. Експе-
риментите со животни покажуваат дека изло-
жувањето на ендокрини нарушувачи може да 
доведе до намален квалитет на спермата, мал-
формации на гениталиите и предвремен пу-
бертет. 

Затоа, тие се наведени на разни официјални 
списоци на несакани хемикалии. Гумите за 
џвакање кои во својот состав имаат BHA или 
BHT, всушност, не претставуваат голем ризик, 
меѓутоа, поради таканаречениот коктел ефект, 
истражувачите се загрижени за нашата изло-
женост на проблематични супстанции во раз-
лични производи кои ние секојдневно ги 
консумираме. 

Затоа, добра идеја е да се избегне гума за џва-
кање со BHA или BHT за да се минимизира ри-

зикот од целокупниот ефект на пробле- 
матичните супстанции. 

Во тек e забрана за титаниум ди -
оксид (E171) во храната  

Титаниум диоксид е природен 
пигмент во боја што прави гу-

мите за џвакање да изгле-
даат како бела креда. 

ЗА ХЕМИКАЛИИ   

   ВО ГУМА ЗА ЏВАКАЊЕ
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Ев ропската агенција за безбедност на храната 
(European Food Safety Authority - EFSA) во мај 
2021 година објави нова процена на ризикот од 
титаниум диоксид, со образложение на начинот 
како оваа супстанција се апсорбира во телото. 

Процената на EFSA оди дотаму што се наве-
дува дека внесувањето на супстанцијата може 
да го оштети човечкиот генетски материјал 
(ДНК). Во случај кога супстанцијата може да ја 
оштети ДНК-та на човекот, се зголемува со-
мнежот дека супстанцијата може да биде кан-
церогена. Затоа, Европската комисија најавува 
забрана за титаниум диоксид во храната. 

Гуми за џвакање за деца: Неколку сè уште со-
држат несакани хемикалии 

Во тестот, 2 од 3 гуми за џвакање за деца со-
држат BHA (E320), BHT (E321) адитиви за кои 
постои сомневање дека се ендокрини нарушу-
вачи. Во споредба со тестот што го направи 
Данскиот совет за потрошувачи THINK Chemi-
cals во 2019, нема никаква промена. Сепак, во 
споредба со тестот од 2016 година се гледа по-
добрување со оглед дека кај овој тест, 4 од 5 
па кувања гуми за џвакање содржеа BHA 
(E320), BHT (E321) адитиви. 23 проценти од гу-
мите за џвакање кај децата содржеа титаниум 
диоксид (E171. 

Само во 10 случаи, гумите за џвакање што се 
продаваат за деца се без проблематични ади-
тиви. Добар избор на брендови за деца се Fini 
и Candinavia. 

За жал, останува тврдењето дека обичните па-
кети со гуми за џвакање обично се подобри 
од детската гума за џвакање кога станува 
збор за содржината на несакани хемикалии. 

l На кој начин е направено тестирањето 
Тимот за тестирање прегледа 201 различен 
пакет гуми за џвакање за супстанциите 
BHA (Е320), BHT (Е321) и титаниум диок-
сид (Е171). 

BHA и BHT се дозволени во гуми за џвакање и 
друга храна, но постои сомневање дека тие се 
ендокрини нарушувачи. Двете супстанции по-
кажаа ендокрини нарушувачки ефекти во екс-
периментите со животни. 

Тестот е тест за декларација. Ова значи дека 
листата на состојки е проверена за несакани 
хемикалии, но количините на супстанциите во 
производите не се анализирани. 

Данскиот совет за потрошувачи Think Chemi-
cals спроведе слични тестови фокусирајќи се 
на BHA / BHT уште во 2015, 2016 и 2019 годи -
на. Оваа година, исто така, ја провери содр жи -
ната на титаниум диоксид. 

l Резултати од спроведеното истражување 
во 201 пакување гуми за џвакање: 

70% или 140 пакети гуми за џвакање во тестот 
содржат BHA / BHT / титаниум диоксид. 

30% или 60 пакети гуми за џвакање во тестот 
не содржат BHA / BHT / титаниум диоксид. 

Во 2019 година, 79 пакети (51 %) содржеа BHA 
или BHT, а 76 пакети (49 %) не содржеа вакви 
состојки. Во 2016 година, 102 пакети (65%) со-
држеа BHA или BHT и 55 пакети (35%) не со-
држеа вакви состојки. 



Тенденцијата е дека сè помалку пакети гуми за 
џвакање содржат BHA или BHT состојки. Ме-
ѓутоа, бидејќи гумите за џвакање сега се тести-
рани и на титаниум диоксид, има уште 
помалку добри избори на гуми за џвакање 
во тестот од 2021 година. 

Гуми за џвакање за деца 

Од 67 пакети гуми за џвакање за деца, 57 па-
кети (85%) содржат BHA, BHT или титаниум 
диоксид. Само 10 пакети (15%) беа без BHA, 
BHT или титаниум диоксид. 

Во 2019 година, 57 пакети беа проверени и 37 
пакети (65%) содржеа BHA или BHT. 

Во 2016 година, 68 пакети беа проверени и 55 
пакети (81%) содржеа BHA или BHT. 

Развој на пазарот 

Постојат индикации дека BHA и BHT полека се 
повлекуваат кога станува збор за гума за џва-
кање воопшто. Во секој случај, има помалку 
пакети гуми за џвакање со двете супстанции 
отколку порано. 

Во 2016 година, Данскиот совет за потрошу-
вачи THINK Chemicals ги провери хемикалиите 
во гума за џвакање при што е констатирано 
дека 62 проценти од 157 производи содржат 
BHA или BHT. Меѓутоа, во 2019 година, нешто 
се случи. Само 51 процент содржеле BHA или 
BHT. Во новиот тест, само 40 проценти сега ги 
содржат несаканите супстанции. 

Меѓутоа, кога станува збор за гуми 
за џвакање за децата, изгледа по-
инаку. Нема зголемување на 
производите кои се продаваат 
без BHT или BHA. Напротив, се  

 
 

 
чини дека има зголемување на продажбата на 
ваквите производи кои ја содржат оваа неса-
кана супстанција, а се продаваат на ранлива 
група - децата. 

Данскиот совет за потрошувачи THINK Chemi-
cals, исто така, избра да бара титаниум диок-
сид во овие производи. Ова значи дека бројот 
со добри избори значително се намалува. 

Новите научни студии доведоа до фактот дека 
титаниум диоксидот повеќе не е безбеден во 
храната и е на пат за забрана. Затоа, Данскиот 
совет за потрошувачи THINK Chemicals не мо -
же да препорача производи со оваа супстан-
ција. BHA е вклучена во списокот на супстан- 
ции на ЕУ што покажале хормонални на ру -
шувања (надворешна врска до извештајот) 

l Титаниум диоксид (Е171) 

Титаниум диоксид е природен пигмент во боја 
што ги прави гумите за џвакање да изгледаат 

како бела креда. Во мај 2021 година, 
EFSA (Управа за безбедност на 

храната на ЕУ) објави про-
цена на титаниум диоксид 

во храната, зак лу чувајќи 
дека не е безбеден за 

употреба.
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Организацијата на потрошувачите на Ма-
кедонија (ОПМ) во рамките на советува-

лиштето кое функционира во седиштето на 
ор ганизацијата во Скопје, во периодот јануари-
септември 2021 година прими вкупно 1325 по-
плаки од потрошувачи. Советувањето на 
пот рошувачите се врши телефонски, преку е-
пошта и преку социјалните мрежи - фејсбук и 
инстаграм. 

Од анализата на спроведеното советување во 
изминатите 9 месеци, можеме да утврдиме 
дека проблемите со купувањето на производи 
останува и понатаму најголем предизвик за 
потрошувачите, бидејќи дури 48% од попла-
ките се однесуваат токму на проблеми при ку-
пување производи. Како најзастапен сегмент 
се јавуваат проблемите при купување на про-
изводите од бела техника (машини за перење 
и сушење, фрижидери, шпорети и други про-

изводи). Потоа следуваат техничките произ во -
ди, каде што како резултат на подемот на он-
лајн работењето се зголеми и побарувачката 
на компјутери, мобилни телефони, таблети. 
Производите за домот (мебел) и производите 
за лична употреба (облека, обувки), исто така, 
се опфатени во оваа категорија. Купувањето 
производ со скриен недостаток (особено кај 
техничките апарати), проблемите со оствару-

вање на правата од га-
ранција и сервисирање, 
замена на производ и / 
или враќање на парич -
ни средства согласно со 
член 50 од Законот за 
заштита на потрошува -
чите, ненавремена ис-
порака на производ 
(нај често кај мебелот) 
или испорака на про-
извод со недостаток, се 
само дел од низата 
проблеми со кои потро-

шувачите се соочиле при купување на произ -
водите.  

Онлајн купувањето, како сè почесто користен 
начин на купување од страна на потрошува -
чите, доведе до тоа тие да се соочат со голем 
број на проблеми, особено во делот којшто се 
однесува на купувањето преку социјалните 
мрежи (фејсбук и инстаграм). Па така, 15% од 
вкупно примените поплаки за овој период се 

ОД НАШЕТО   

    СОВЕТУВАЛИШТЕ
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однесуваа токму во делот на онлајн купува-
њето, каде што потрошувачите најчесто не го 
добиваат производот којшто го нарачале, до-
биваат оштетен или производ без гаранција, 
без упатство за употреба, а речиси во сите слу-
чаеви не им била издадена фискална сметка 
или фактура. 

Во делот на услугите (12%), најзастапени беа 
проблемите со туристичките услуги, како ре-
зултат на летната сезона за патување. Како 
најчести проблеми тука се јавија случаите на 
откажување или одложување на пакет-аранж-
маните поради кризата со Корона вирусот, и 
доделување на ваучери за патување, потоа не-
можноста на потрошувачите да го реализираат 
патувањето, а туристичките агенции не сакаа 
да им ги вратат платените парични средства. 

Високите сметки за електрична енергија и ис-
порака на вода и понатаму остануваат про-
блем за дел од потрошувачите, додека, пак, во 
делот на телекомуникациските услуги, најчесто 

имаа проблем со интернет-провајдерите и мо-
билната телефонија, па така, 8% од поплаките 
се однесуваа токму на проблеми со јавните 
услуги. 
Во делот на финансиските услуги, одреден 
број поплаки пристигнаа за финансиските 
друшт ва, во делот на исплатата и високите ка-
мати, а не изостанаа и проблемите со банките, 
конкретно банкарските картички и отплатата 
на кредитите.  
Мал број на потрошувачи се пожалија дека се 
соочиле со проблеми со декларација на пре-
хранбените производи (производи без декла-
рација, земја на потекло, ситни букви на 
декларацијата и сл.), продавање на производи 
со изминат рок на употреба, како и враќање на 
производот во предвидениот законски рок од 
15 дена.  
Во прилог може да погледнете процентуална 
претстава на пристигнатите поплаки по кате-
гории.



23

Без одглед на староста, цената и класата на 
половниот автомобил, при купувањето 

пот ребно е да се избегне и најмалата можност 
за ризик од погрешен избор. Затоа, ви ги прет -
ставуваме најважните работи на кои е пот реб -
но да се посвети внимание кога ќе се одлучите 
да купите половно возило. 

 Купувањето нов автомобил е лесно, со оглед 
на богатиот избор на модели, мотори, пакети 
на опрема, гаранции и акциски цени. Понеко-
гаш, за само 500 евра повеќе може да купите 
сличен модел на возило со помоќен мотор и 
побогата опрема или за иста цена возило од 
поголема класа со посиромашна опрема. 

Меѓутоа, купувањето половен автомобил е 
уште посложена работа, затоа што покрај на-
ведените работи, треба да се внимава и на 
многу други. За среќа, времето на огласите во 
весниците, на пример „Продавам Омега дизел 
со малку поминати километри,1994 година, 
може и замена“, одамна помина, па така, на 
интернет можеме да погледнеме детални по-

датоци, список на опремата и повеќе фотогра-
фии за огласениот автомобил. 

Сепак, колку и да се квалитетни фотографиите, 
се случуваат и непријатни изненадувања кога 
ќе пристигнете на местото и ќе сфатите дека 
автомобилот не изгледа така добро како на 
сликите. Затоа, за почеток имајте многу трепе-
ние. На објаснувањата и описот на возилото од 
страна на продавачот посветете внимание, но 
најголемиот дел од работата завршете ја сами, 
т.е. анализирајте го самото возило. 

Оние што планираат интензивно да го корис -
тат купеното возило би требало да набават 
некој понов модел, кој веројатно помалку ќе се 

расипува. Во спротивно, оној кој мисли да 
го користи возилото поретко, 

може да набави поголем, 
полукзузен модел, но 
од постаро производ-
ство. Со поретко воз-

ење, возилото нема често 
да се расипува, па годишното 

вложување во него нема да е многу високо. 
Следниот проблем е каде да се набави. Најпо-
волно е да се купи возило од пријатели или по-
знаници. Тогаш со точност знаете што сè 
поминало возилото, дали било оштетено, дали 
е редовно одржувано. Автомобили се прода-
ваат и на автопазарите. Таму обично има го-
лема понуда, но треба многу да се внимава. 

НА ШТO ТРЕБА ДА 
  ВНИМАВАТЕ КОГА  

КУПУВАТЕ ПОЛОВЕН  
АВТОМОБИЛ
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Може да се случи да се продаваат свежо 
бојосани автомобили, но со тие треба да се 
внимава, зошто бојата може сешто да сокрие. 
Ако автомобил стар 3-4 години е вообичаено 
одржуван, нему не му треба бојосување. Затоа 
е подобро да се одбере автомобил кој не е 
скоро бојосуван и на кој се гледаат сите можни 
оштетувања на каросеријата и 'рѓата. Половно 
возило може да се набави и преку огласите на 
Пазар 3, Реклама 5, посебни страници на со-
цијалните мре жи и сл. Изборот преку огласите 
е сличен како на автопазарите, но преку оглас 
може да се нудат и некои полуксузни и по-
ретки модели на автомобили. Проблемот е во 
тоа што е потребно многу време за купувачот 
да види неколку возила од различни сопстве-
ници кои живеат на сосема различни места. 
Треба да се нагласи дека при купу-
вање на половно возило многу 
е тешко објективно да се 
процени состојбата на вози-
лото. Дури и за стручно лице 
е тешко за толку кратко време 
да ги воочи сите можни мани на 
возилото. Во секој случај, препо-
рачливо е автомобилот да се бира 
со помош на автомеханичар или 
некое друго стручно лице. 

При избор на половен автомобил мора 
да се почитуваат следните правила: 

1. Детално да се проверат возачката и сооб -
раќајната дозвола и да се споредат брое-
вите на моторот и шасијата со тие од 
доз волата. Ако постои каков било сомнеж 
за веродостојноста на документите или по-
теклото на автомобилот, не го купувајте во-
зилото. 

2. Детална контрола на моторот и каросери -
ја та од стручно лице. 

3. Да се провери дали автомобилот е удрен 
и ако е, подобро да не се купува, бидејќи 

ќе се појават и други не толку видливи не-
достатоци како последица на ударот. 

КАДЕ СЕ МОЖНИ ЗАМКИ: 

1. МОТОР - проверете ја работата на моторот, 
бучавата и евентуалното пропуштање на масло 
и вода. Проверете го испуштањето на пареата 
од маслото и измерете ја каросеријата на мо-
торот. 

2. ТАБЛА СО ИНСТРУМЕНТИ - сите инстру-
менти и контролни светилки мора да работат, 
а проверете ја работата на бришачите, венти-
лацијата и греењето на возилото. 

3. СВЕТЛА - обратете внимание на состојбата 
на огледалата на главните светла - не смеат 
да бидат оксидирани. 

4. КОЧНИЦИ - при притисок на пе-
далот за сопирање, системот мо -

ра да остане под притисок, а 
педалот не смее да про-

паѓа. Проверете како ра -
боти рачната сопирач ка.  

5. УПРАВУВАЧ - треба да се 
врти без бучење и со умерен 

постојан отпор. 

6. МЕНУВАЧ НА БРЗИНИ - менува-
њето на брзините треба да е лесно, а 

празниот од на спојката правилен. 

7. ПЕДАЛИ - да се провери отпорот при при-
тискање и состојбата на гумените заштитници 
(ја покажуваат староста на автомобилите ). 

8. АМОРТИЗЕРИ - да се провери ефикасноста 
на амортизерите со тоа што ќе се притисне 
прво предниот па задниот дел на автомобилот 
- тие мораат да се вратат во првобитната по-
ложба, без осцилации. 

9. ПНЕВМАТИЦИ - вистинските познавачи на 
возила обрнуваат внимание на изгледот на 
пневматиците. Доколку гумите се истpoшeни 



25

повеќе на едната страна, значи дека трапот не 
е центриран. Исто така, врз основа на гумите 
може да се утврди и веродостојноста на кило-
метражникот. На сите тркала мора да има 
пнев матици од ист вид и димензии. 
10. ИЗДУВЕН СИСТЕМ - да се провери сос -
тојбата на цревата. 
11. ВНАТРЕШНОСТ НА ВОЗИЛОТО - истроше-
нocта на педалите секогаш говори дека вози-
лото е многу возено. Освен тоа, облогата на 
воланот може да биде излижaнa. Тоа укажува 
на фактот дека автомобилот е возен во град-
ски услови. Повеќе изминати илјади кило-
метри во градско возење секогаш има 
по големи последици врз сос -
тојбата на моторот, отколку по-
минатите километри на 
от во рено. Гребаниците на во -
зачката врата укажуваат на 
фактот дека возилото е кори-
стено на кратки дестинации. 
Моторот мора да работи 
мирно, дури и ако е дизел, секако 
доколку возилото е старо најмногу 
5-6 години. Кај дизелите постари од 
ова, работата на моторот е бyчнa и тeшкo може 
да се процени неговата состојба само со стар-
тување на самото место и гледање да се про-
вери состојбата на седиштата, посебно на 
седиштето на возачот, што укажува на староста 
на автомобилот. 
12. СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗГЛОБОВИ - 
слободниот од на управувачот да не е поголем 
од 10-15 степени. 
13. ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМО-
БИЛОТ - со стapoста на автомобилот пaѓa и не-
говата цена на пазарот. Со тоа и зapaботката 
од продажба на возилото. Секогаш треба да се 
внимaвa дали за истата сума пари може да се 
најде иста марка со поново годиште на про-
изводство. Доколку автомобилот чини и повеќе 

илјади евра, неопходно е и да се провери ре-
гуларноста на документациjaта во МВР. 

НАПОМЕНА: Бројот на километри на бројча-
никот не мора да одговара на вистинскиот 
број. Можно е сопственикот некое време да го 
возел возилото со одвоена врска што го при-
движува бројчаникот. Кај бројчаниците со 
шест цифри можноста за измама е помала, но 
кај бројчаниците со пет цифри постои мож-
ност бројчаникот еднаш да се завртел и 
тогаш на постоечката цифра треба да се до-
дадат 100.000 км. 

 

Контрола на возилото при возење: 

1. ЗАСТАНАТ АВТОМОБИЛ - моторот е изгасен. 
Кога е вклучен контактот, мора да се запалат 
сите светилки на контролната табла. Кога мо-
торот е стартуван, тој мора да работи мирно, 
без необични звуци при забрзувањето или за-
бавувањето на моторот, за 1-2 минути моторот 
треба да го прифати гасот. 

2. АВТОМОБИЛ ВО ДВИЖЕЊЕ - перформан-
сите на возилото се проверуваат на празен пат. 
Автомобилот треба послушно да реагира на 
командите на управувачот, без тресење или 
вибрации. Менувањето на брзината треба да е 
лесно, а при возење без гас не смеат да се слу-
шаат посилни звуци од менувачот. Сопирањето 
да се провери по брзина од 50-60 километри 
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на час. Возилото не треба да се занесува, а при 
блокирани тркала, мора да остане стабилно. 
Да се провери дали автомобилот може да 
сопре со рачната сопирачка. На нерамен пат 
да се провери исправноста на амортизерите, а 
да се провери и како работи моторот. Ако е 
моторот во добра состојба, не би требало да 
испушта многу издувни гасови и да има чад. 
Синкав чад што се испушта во голема коли -
чина укажува на истрошеност на моторот. 
3. На КАРОСЕРИЈАТА - треба да се внимава 
дали се гледаат траги од поголеми судири и 
оштетувања на автомобилот. Внатрешните де-
лови од каросеријата мора да бидат неоште-

тени без наслаги од кит и боја. 'Рѓата може да 
се појави насекаде на каросеријата. На бојоса-
ните делови се појавуваат мали аури под 
бојата. Кај автомобили постари од 3-4 години 
треба внимателно да се провери каросеријата. 
Тука е и старата и добра проверка со магнет - 
доколку магнетот не „лепи“ на некоја повр ши -
на, можете да се посомневате дека под лакот 
се наоѓа „кит“. Продавачите главно не се оду-
шевени кога некој ќе почне со парче метал да 
поминува врз лимот на автомобилот. 
Генерално, во знаците дали возилото претр -
пело сериозна незгода се и нееднаквото рас-
тојание меѓу каросеријата и вратите, пок ло - 
пецот на моторот и багажникот, како и нево-
обичаените места на фаровите. Особено вни-
мание посветете под багажникот, затоа што во 
тој дел е најтешко да се скријат трагите од удар 
во задниот дел. 
Неретко се менуваат вратите, хаубата, крилата, 
браниците и слично, па така, особено внима-

ние посветете на разликата во бојата помеѓу 
одделни делови. Поради тоа многу е важно во-
зилото да биде чисто кога ќе го гледате, за да 
може да се воочат разликите. Па дури и малата 
разлика во нијансата помеѓу предната и зад-
ната врата би требало да буди сомнеж. 

Како што веќе рековме, гледајте го автомоби-
лот преку ден од сите агли и барајте какви 
било неправилности на лимот или лакот и пра-
вете разлика меѓу левата и десната страна. Зе-
мете батериска лампа и некое огледалце кои 
ќе ви бидат од корист при проверката на 
скрие ните места од поглед. 

Правен аспект 

Треба да се знае дека договорот за продажба 
на автомобил се скучува во писмена форма и 
се заверува на нотар. Треба да поседувате со-
обраќајна дозвола за автомобилот и документ 
за лична идентификација. Давачките предви-
дени со закон вообичаено се на товар на про-
давачот на стариот автомобил. 

Кога купувате користен автомобил задолжи-
телно треба да проверите дали автомобилот 
му припаѓа на лицето што го продава. Догово-
рот треба да го склучите со сопственикот, на 
тоа ќе ви укаже и нотарот. Внимавајте да не 
ви продадат автомобил оптоварен со залог. 
Според Законот за рачен залог, можно е да се 
востанови регистриран залог на движни ства ри 
помеѓу кои спаѓаат и автомобилите. Проверете 
во Централниот регистар дали над ав томобилот 
што сакате да го купите не е востановен ре -
гист риран залог.
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1. Народната банка ги засилува активностите 
во делот за заштита на потрошувачите. Нео-
дамна, на интернет-страницата се објавија 
и податоци за основните банкарски про-
изводи по банки. Ве молиме да ни кажете 
повеќе околу тоа. 

Објавата на податоци за основните банкарски 
производи по одделни банки во август оваа го-
дина е една од првите активности на Работната 
група за заштита на потрошувачите, којашто во 
Народната банка беше формирана минатата 
година, со експерти од различни области, со 
што се потврдува определбата за засилување 
на активностите во оваа сфера. Целта на об -
јавата на овие податоци е да се обезбеди по-
голема достапност и транспарентност на 
по датоците за банкарските производи, а со тоа 
и поголема информираност и заштита на пот -
рошувачите. За оваа активност, заедно со Ма-
кедонската банкарска асоцијација беа усвоени 
Насоки за објава на овие податоци од страна 
на банките и штедилниците, наспроти претход-
ната практика кога банките сами избираа кои 
податоци ќе ги објават за своите про-
изводи. Покрај основните инфор-
мации за банкарските 
производи, како рочноста, 
валутата и каматната стап -
ка, објавите вклучуваат и 
дополнителни подетални 
информации (ка ко што се 
стапката на вкупните тро-

шоци кај потрошувачките кредити, вид на обез-
бедувањето, можност за предвремено разрочу-
вање кај депозитите и други). Објавените 
податоци треба да овозможат подобар увид и 
поцелосна слика на условите понудени од од-
делните банки и штедилници, како основа за 
избор на најсоодветниот производ од страна на 
потрошувачот, водејќи сметка за предностите 
и ризиците. Податоците во стандардизирани 
табели се објавуваат на веб-страниците на бан-
ките и штедилниците, како и централизирано 
на веб-страницата на Народната банка, при 
што ќе се ажурираат редовно од страна на бан-
ките и штедилниците, а нај малку еднаш на 
секои три месеци.  

Меѓу другите активности на Работната група, 
беше изработен и посебен дел на веб-страни-
цата на Народната банка со информации за 
пот рошувачите, на кој покрај стандардните та -
белите со податоци по банки, се објавија и 
други содржини за потребите на клиентите на 
банките и штедилниците, вклучително и листа 
со лица за контакт за поплаки во одделни бан -

ки и штедилници, како и одговори на 
најчес то поставувани прашања од пот -

рошувачите до Народната банка.  

2. Неодамна беше усвоената пр -
вата Национална стратегија за 
фи нансиска едукација и финан-
сиска инклузија од страна на фи-
нансиските регулатори. Кои се 
Ва шите видувања за значењето 

Со цел да ве запознаеме со активностите кои Народната банка на Република 
Северна Македонија ги презема во доменот на заштитата на потрошувачите и 
финансиската писменост, направивме интервју со д-р Анета Крстевска, главен 
економист во  Народната банка на Република Северна Македонија. 

Интервју со д-р Анета Крстевска,  
главен економист во Народна банка на Република Северна Македонија  
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на финансиската еду кација, за финансис-
ката инклузија и заш титата на потрошу-
вачите? 

Финансиски едуцираното население подобро 
го разбира финансискиот систем, стекнува спо-
собност да носи издржани финансиски одлуки 
и воедно подобро да се заштитува од финан-
сиските ризици. Следствено, финансиската еду-
кација треба да се одрази преку забрзување на 
финансиската инклузија,  што од своја страна 
го поддржува развојот на финансискиот сектор 
и економијата во целина. Воедно, поголемата 
информираност за производите, транспарент-
ното работење на приватниот финансиски сек-
тор и соодветната заштита на правата на 
потрошувачите во финансискиот сектор, исто 
така, овозможуваат поголема вклученост на на-
селението во финансиските текови. Имајќи ги 
предвид овие релации, првата национална 
Стратегија за финансиска едукација и финан-
сиска инклузија, изработена и усвоена во јули 
оваа година од страна на финансиските регу-
латори, под водство на Народната банка, 
вклучува активности за унапредување на фи-
нансиската едукација, како и на финансиската 
инклузија, а во нејзини рамки вклучително и 
активности за заштита на потрошувачите.   

3. Кои би биле следните активности на  
Народната банка во доменот на заштитата 
на потрошувачите? 

 

 

 

 

 

 

Од неодамна, финансиската едукација и фи-
нансиската инклузија станаа посебно издвоени 
стратегиски цели на Народната банка. Во овие 
рамки, унапредувањето на заштитата на потро-
шувачите, кое е во прилог на зголемувањето на 
финансиската инклузија, ќе продолжи и во 
следниот период. 

Во фокусот на нашите активности, согласно со 
предвиденото во Стратегијата, ќе биде: разгле-
дување и разработка на сеопфатна регулатива 
за заштита на потрошувачите во областа на фи-
нансиите, согласно со добрите практики на ЕУ; 
зајакнување на комуникацијата и натамошна 
финансиска едукација на потрошувачите со цел 
подобро разбирање на финансиските про-
изводи, нивните предности и придружните ри-
зици; постепено зајакнување на надзорот во 
овој домен, како и анализа на правните мож-
ности и институционалните алтернативи во до-
менот на решавање на поплаки. 

4. Народната банка активно ја промовира и 
улогата на приватниот и граѓанскиот сектор 
во доменот на финансиската едукација и фи-
нансиската инклузија. кои се Вашите согледу-
вања и планови во овој сегмент? 

Во современите услови на динамичен финан-
сиски систем, финансиската едукација станува 
потребна за сите возрасни и социјални слоеви 
од населението. Покрај финансиските регула-
тори, и субјектите од приватниот и граѓанскиот 
сектор можат да придонесат во оваа област, 
при што систематскиот и координиран пристап 
на дејствување за којшто се залагаме во Стра-
тегијата, ќе придонесе за поширок опфат на на-
селението. Во овој контекст, потребно е 
натамошно доближување на финансиските ин-
ституции до населението, заради подобро за-

познавање со предностите и ризиците кај 
одделни финансиски инстру-
менти. Согласно со растечките 
потреби и вклученоста на сѐ 
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поголем број даватели на финансиска едука-
ција, неодамна, од страна на финансиските ре-
гулатори беше усвоен и Кодекс на добри 
практики за финансиска едукација, кој ги де-
финира основите за вклучување на приватниот 
и граѓанскиот сектор во процесот на финан-
сиска едукација на населението, како и рамката 
за нивната соработка со финансиските регула-
тори. Во септември, во рамките на регионал-
ниот проект за изработка на Стратегијата, 
заедно со Меѓународната мрежа за финансиска 
едукација при ОЕЦД и Министерството за фи-
нансии на Холандија, организиравме онлајн на-
стан на кој присуствуваа претставници на 
приватниот и граѓанскиот сектор, при што беше 
потенцирана нивната улога во процесот на 
зајакнување на финансиската писменост во 
земјата. 

5. Како Народната банка гледа на соработката 
со Организацијата на потрошувачите на Ма-
кедонија (ОПМ)? 

Народната банка во јули 2020 година склучи 
Меморандум за соработка со ОПМ, во рамките 
на севкупните напори за зајакнување на актив-
ностите во доменот на заштитата на потрошу-
вачите. Во согласност со овој Меморандум, 
Народната банка има можност да ги следи и 
воедно ги поддржува активностите на ОПМ во 
доменот на заштитата на потрошувачите во 
областа на банкарскиот сектор. Меѓу другото, 
калкулаторите кои се објавени на интернет-
страницата на ОПМ, изработени во рамките на 
проект со ЕУ, како корисни алатки за потрошу-
вачите во областа на финансиите, се презмени 
со линкови и на новиот дел на интернет-стра-
ницата на Народната банка за информации за 
потрошувачи. Народната банка и натаму ќе ги 
поддржува активностите на ОПМ во доменот 
на финансиите, а воедно е отворена за сора-
ботка и со сите други субјекти од приватниот и 
граѓанскиот сектор кои се активни во доменот 
на финансиска едукација, финансиска инклу-
зија и заштита на потрошувачите.
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Организацијата на потрoшувачите на Ма-
кедонија спроведе истражување со цел да 

се утврди задоволството од давателите на јав-
ните услуги на територија на Република Се-
верна Македонија.  
Прашалникот беше поставен на фејсбук и ин-
стаграм-страницата на Организацијата на по-
трошувачите на Македонија, а го одговорија 
1.117 потрошувачи.  
Преку оваа онлајн анкета потрoшувачите имаа 
можност да ги наведат проблемите при корис -
тењето на јавните услуги со кои најчесто се со-
очуваат, дали успеваат и на кој начин да ги 
решат, а имаа можност на некои прашања да 
одберат повеќе одговори. 
Согласно со анализата на податоците од из-
вршената анкета, може да се забележи дека 
34% од испитаниците се изјасниле дека ѝ при-
паѓаат на возрасната група од 37 до 46 го-
дини, другите на возрасната група од 27 до 36 
години (27%), а помалубројни се тие кои спа-
ѓаат во возрасната група од 47 до 56 години 
(19%). Најмладата возрасна група, од 18 до 26 
беше застапена со помал број испитаници 
(11%), додека забележително најмала група ис-
питаници се тие со над 57 години (9%).  
Припадниците на женскиот пол беа поак тив -
ни, односно 66% од испитаниците беа жени, 
а 34% мажи.                                           
Најголем број испитаници кои одговориле на 
прашалникот живеат во Скопскиот регион (53%), 
а останите (47%) живеат во Пелагонискиот, По-

лошкиот, Југозападниот, Источниот, Југоисточ-
ниот, Североисточниот, Вардарскиот регион. 
Водоводни услуги 
Во поглед на испораката на водоводните 
услуги, 66% од испитаниците одговориле дека 
се соочиле со проблем при нивно користење, 
а 34% се изјасниле дека досега немале ника-
ков проблем.  
На прашањето на кое требаше да наведат за 
каков проблем се работи, испитаниците имаа 
можност да одберат повеќе од еден одговор, 
но не повеќе од три одговори. 
При анализата е утврдено дека испитаниците 
најчесто се соочуваат со проблеми во врска со 
прекинот на испораката на вода (16%). Кога на 
ова ќе се додаде изјаснувањето на 10% од ис-
питаниците дека се незадоволни поради недо-
стапноста на водата до повисоките катови во 
летниот период и 11% од оние кои навеле дека 
испораката на услугата е неквалитетна, мо-
жеме да заклучиме дека најголем дел од ис-
питаниците се незадоволни од испораката, 
достапноста и квалитетот на услугата (37 %).  
Од истражувањето произлегува дека исто тол -
ку испитаници ( 37%) се незадоволни од на-
платата, односно 22% како најголем од низата 
проблеми ја навеле наплатата врз основа на 
паушално утврден износ за потрошената 
вода, без читање на водомерите и незадовол-
ството, односно проблемите со наплата на ви-
соките и нереални сметки за што се изјасниле 
15% од испитаниците.                                               

ДАЛИ СМЕ  ЗАДОВОЛНИ  

ОД ДАВАТЕЛИТЕ 
НА ЈАВНИТЕ УСЛУГИ?
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На погоренаведените проблеми отпаѓаат 74% 
од проблемите на потрошувачите, додека, пак, 
останатите се однесуваат на недостапноста на 
службите за отстранување дефекти на улицата 
каде што живеат и недостапност на службите 
за отстранување на дефекти настанати во 
домот и неефикасност на жалбената постапка. 
Јавно осветлување 
Дека се соочиле со проблем при добивање на 
услуги за јавно осветлување навеле 62% од ис-
питаниците, од кои доминираат проблемите со 
квалитетот (32%) и прекинот на испорака на 
услугата (26%) или, вкупно, на добивање на 
услугата, квалитетот на услугата, вклучително 
и прекинот на испораката отпаѓаат 58 % од 
проблемите.  
Не е незначителен дел од одговорите (22%) 
кои се однесуваат на проблеми и незадовол-
ство од  недостапноста на службите за отстра-
нување на дефекти (на пример: промена на 
оштетени канделабри, улични сијалици и сл.). 

Помал процент од одговорите (12%)  укажуваат 
на проблем со нереална пресметка на јавното 
осветлување, на пример и во случаи кога тоа 
не ни постои на улицата на потрошувачот. 
Само 8% од одговорите се однесуваат на проб -
лемот со неефикасност на жалбената постап -
ка.  

Комунална хигиена 

Голем број испитаници (64%) одговориле дека 
се соочиле со проблем при користење на 
услугите на комунална хигиена, додека 36% 
досега немале никаков проблем при користе-
њето на овие услуги. 
Во 34% од одговорите, испитаниците се изјас-
ниле дека имале проблем со квалитетот на 
испораката на услугата (на пример: редовно 
собирање на смет, отстранување на диви де-
понии).  
Дека службите за отстранување на дефекти (на 
пример: промена на оштетени и искршени са-

11%

16%

10%

15%
22%

8%

10%
8%

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

Квалитет на испорака на услугата (квалитет на вода )

Прекин на испорака на услугата (вода)

Недостапност на вода до повисоките катови во летниот период

Високи и по ваше мислење нереални сметки

Паушална наплата без читање на водомерите

Недостапност на службите за отстранување на дефекти настанати во 
домот

Недостапност на службите за отстранување дефекти на улицата каде 
што живеете

Неефикасност на жалбената постапка

32%

26%

12%

22%

8%

7. Ако на претходното прашање позитивно сте одговориле, ве молиме наведете на што конкретно проблемот се однесува: 
(можете да одберете најмногу до 3 одговори)

Квалитет на испорака на услугата (на пример: нередовна промена на уличните сијалици)

- Прекин на испорака на услугата (на пример: нема осветлување подолг временски период)

- Нереална пресметка на јавното осветлување затоа што не постои на вашата улица

- Недостапност на службите за отстранување на дефекти (на пример: промена на оштетени канделабри, улични сијалици и сл.)

- Неефикасност на жалбената постапка
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дови за собирање на смет, поставување на 
контејнери) се неефикасни и тоа претставува 
проблем се посочува во 26% од одговорите.  
Не е мал бројот на одговорите (19%) на испи-
таниците каде што како проблем се утврдува 
прекинот на испорака на услугата (на пример: 
несобирање на смет подолг временски пе-
риод).  
Помал процент од одговорите ( 14%) се одне-
суваат на проблемот со високите и нереални 
сметки, а само мал процент од 7% од одгово-
рите на испитаниците се однесуваат на проб -
лемот со неефикасност на жалбената постапка. 
Јавен превоз 
На прашањето: „Дали имате проблем со јавни -
от превоз?“, половина од вкупниот број на ис-
питаници (50%) се изјасниле дека се соочиле 
со проблем при користењето на јавен превоз, 
а другата половина од 50% се изјасниле дека 
досега не се соочиле со проблем при користе-
њето на услугите на јавниот превоз. 
Во поглед на квалитет на испораката на услу-
гата (на пример: доволен број на автобуси, на-
времено пристигнување на станица, доволен 
број на билетарници за купување на автобуски 
билети), искажале незадоволство 36% испи-
таници. Високи 20% од одговорите упатуваат 
на проблем со прекин на испораката на услу-
гата (на пример: прекин на одредена авто-
буска линија) со што се соочиле испитаниците 

при користење на јавниот превоз, а, исто така, 
висок процент од 20% се однесува на про-
блеми со скапите билети (на пример: за едно 
возење, за повеќе возења, за месечни билети).  
Во 18% од одговорите испитаниците наведу-
ваат дека имаат проблем со неефикасните 
служби за отстранување на дефекти (на при-
мер: ефикасна и брза поправка на расипани 
автобуси, одржување на внатрешноста на ав-
тобусите). Мал процент од одговорите, само 
6%, се однесува на неефикасноста на жалбе-
ната постапка. 
Решавање на проблеми - реагирање до  
надлежните  
Голем дел од испитаниците (59%) се соочиле 
со проблеми при користењето на услугите од 
јавните претпријатија, а во изминатата година 
повеќе пати реагирале за одреден проблем, 
додека 41% од испитаниците реагирале само 
еднаш.  
Од одговорите може да се утврди дека најго-
лем процент од испитаниците (61%) се неза-
доволни од постигнатиот исход при решавање 
на нивниот проблем со јавните претпријатија.  
32% од испитаниците се изјасниле дека се де-
лумно задоволни, а само мал процент од 7% 
биле задоволни од исходот при решавање на 
проблемот.  
Долгиот временски период за решавање на 
проблемите на потрошувачите од страна на 

34%

19%
14%

26%

7%

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

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

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

- Високи и по ваше мислење нереални сметки

- Неефикасни служби за отстранување на дефекти (на пример: 
промена на оштетени и искршени садови за собирање на смет, 
поставување на контеинери)

- Неефикасност на жалбената постапка
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давателите на јавни услуги, го согледуваме низ 
одговорите на потрошувачите, односно 65% од 
испитаниците одговориле дека се незадовол -
ни од времето потребно да биде решен нив-
ниот проблем.  
Сепак, 28% се изјасниле дека се делумно за-
доволни, а само мал процент од 7% дека се за-
доволни од временската рамка којашто била 
потребна да се реши проблемот.  

Голем број од испитаниците (88%), коишто 
биле незадоволни од одговорот на давателот 
на јавни услуги за решавање на нивниот про-
блем, не се одлучиле да поведат постапка пред 
инспекциските служби на Град Скопје/општи-
ната, надлежни во постапката, додека, пак, мал 
процент (12%) од вкупниот број на испитаници 

се одлучиле на овој чекор за поведување на 
постапка.  

ЗАКЛУЧОЦИ  

l Согласно со анализата на податоците од 
спроведената анкета, може да се забележи 
дека најголем број испитаници кои одгово-
риле на прашалникот живеат во Скопскиот 
регион (34%)  

l Најголем дел од испитаниците припаѓаат 
на возрасната група од 37 до 46 години. 

l Поголем дел од испитаниците се од жен-
скиот пол. 

l Кај користењето на водоводни услуги, најго-
лем дел од испитаниците одговориле дека 
се незадоволни од испораката, достапноста 
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20%
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6%

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

(можете да одберете најмногу до 3 одговори)

- Квалитет на испорака на услугата (на пример: 
доволен број на автобуси, навремено пристигнување 
на станица, доволен број на билетари за купување на 
автобуски билети )
- Прекин на испорака на услугата ( на пример:прекин 
на одредена автобуска линија)

- Скапи билети ( на пример: за едно возење, за повеќе 
возења, за месечни карти)

- Неефикасни служби за отстранување на дефекти (на 
пример: ефикасна и брза поправка на расипани 
автобуси, одржување на внатрешноста на автобусите)

- Неефикасност на жалбената постапка

7%

32%61%

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

задоволен сум

делумно сум 
задоволен

не сум задоволен

7%

28%

65%

14. Колку сте задоволни од времето кое беше 
потребно за решавањето на проблемот?

задоволен сум

делумно сум 
задоволен

не сум задоволен
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и квалитетот на услугата. Како најголем во 
низата проблеми потрошувачите ја навеле 
наплатата врз основа на паушално утврден 
износ за потрошената вода и изразиле не-
задоволство од наплатата на високи и не-
реални сметки. 

l При користењето на јавно ос вет лување, 
пот рошувачите на ве ду ваат проблеми при 
добивање на услугите на јавно 
осветлување, квалитетот и 
пре кинот на испораката на 
услугата, недос тапноста на 
служ бите, нереалната пре-
сметка на јавното осветлува ње 
и неефикасноста на жал бената 
пос тап ка.  

l Во доменот на корис тење на 
услугите од комунална хи-
гиена, нај голем дел од испи-
таниците на веле дека се 
со очиле со проб лем со квали-
тетот на испораката на услу-
гата, на пример: нередовно 
со бирање на смет, отстрану-
вање на диви депонии, нереа-
гирање на службите за 
от странување на дефекти.  

l При користење на јавен превоз, половина 
од вкупниот број на испитаници се изјас-
ниле дека се соочиле со проблем при ко-
ристењето на јавен превоз, а другата 
по   ловина се изјасниле дека досега не се 
соочиле со проблем при користењето на 
услугите на јавниот превоз. Тие кои се со-
очиле со проблеми ги наведуваат квалите-
тот на испораката на услугата, прекинот на 

испораката на услугата и проблемите со 
скапите билети.  

l Во поглед на решавање на проблемите со 
надлежните, голем дел од испитаниците 
укажуваат дека во изминатата година по-
веќе пати реагирале за одреден проблем, 
а најголем процент од испитаниците се не-
задоволни од постигнатиот исход при ре-

шавање на нивниот проблем, особено 
поради долгиот временски период за ре-
шавање на проблемот од страна на дава-
телот на јавна услуга. 

Поведување на судска постапка како начин на 
решавање на проблемите со давателите на 
јавни услуги е најмалку користена опција, од-
носно само 3% од испитаниците се одлучиле 
да поведат судска постапка.
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Европскиот зелен договор поставува стра-
тешка мапа на патокази со специфични 

пресвртници кои ја насочуваат политичката 
акција кон зелена и енергетска транзиција. 
Планот ги има следните цели: 

ЕУ да биде климатски неутрална до 
2050 година. 

Да се заштити животот на луѓето, жи-
вотните и растенијата со намалување 
на загадувањето. 

Да придонесе за гарантирање на фер 
и интегрирана транзиција. 

Развој на чисти енергии, сигурни и дос -
тапни, и развој на транзициско финан-
сирање. 

Промена на земјоделството и рурал-
ните региони.  

ЗЕЛЕНА АГЕНДА ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН 

Зелената агенда за Западен Балкан е нова 
стратегија за раст на регионот, во согласност 
со Европскиот зелен договор. Во неа се ут-
врдени конкретни препораки за: 

l Порамнување на регионот со амбицијата 
на ЕУ до 2050 година Европа да ја напра -
ви континент кој е неутрален на јаглено-
род; 

l Ослободување на потенцијалот на цирку-
ларната економија; 

l Борба против загадувањето на воздухот, 
водата и почвата; 

l Промовирање на одржливи методи за про-
изводство и снабдување со храна;  

l Искористување на огромниот туристички 
потенцијал во регионот, фокусирајќи се на 
заштита на биодиверзитетот и обновување 
на еко-системите. 

Чистење на енергијата  

l Западен Балкан е регион кој е под силно 
влијание на климатските промени. Ова 
бара намалување на емисиите на стакле-
нички гасови и зајакнување на отпорноста 
кон влијанието на климатските промени.  

l Партнерите од Западен Балкан ќе бидат 
поддржани во усогласувањето со новиот 
Закон за клима на ЕУ, шемата за трговија 
со емисии во ЕУ, како и со намалувањето 
на емисиите на CO2 преку квоти и меха-
низми за цени на јагленород.  

l Во регион кој е многу зависен од јаглен, 
преминот кон почисти и обновливи извори 
на енергија е задолжителен. ЕУ ќе ја под-
држи оваа транзиција.  

 

ШТО ПРЕТСТАВУВА ЕВРОПСКИОТ  
    ЗЕЛЕН ДОГОВОР И  КАКО  
СЕ ОДРАЗУВА ВО РЕГИОНОТ
Проф. д-р Сања Поповска Василевска



l ЕУ ќе ги поддржи партнерите од Западен 
Балкан во зголемувањето на нивниот же-
лезнички капацитет во ангажирањето на 
повеќе еколошки начини за транспорт, 
вклучително и во урбаните области, како 
и решенија за паметна мобилност.  

Преминување кон кружна економија 

l Преминувањето кон целосно циркуларна еко-
номија е клучно за партнерите во ЕУ и Запа-
ден Балкан да постигнат зелена транзиција. 

l ЕУ ќе ги поддржи партнерите од Западен 
Балкан во развојот на стратегии за подоб -
рување на одржливоста на производството 
на суровини, спречување, намалување, ре-
циклирање и управување со отпад, сле-
дејќи го целиот животен циклус на 
про изводите. 

l Финансирањето на ЕУ, исто така, ќе го под-
држи развојот на регионален договор за 
спречување на загадувањето со пластика, 
особено приморските отпадоци. 

Прочистување на воздухот, водата и почвата  

l Загадувањето на воздухот во Западен Балкан 
е едно од највисоките во Европа и има ди-
ректно влијание врз здравјето на граѓаните. 

l ЕУ ќе му помогне на регионот во усогласу-
вањето со стандардите на ЕУ во врска со 
ква литетот на воздухот, управувањето со 
во дата и отпадните води. Ова вклучува 
мо дернизација во надгледувањето на воз-
духот и водата и понатамошни инвестиции 
во управувањето со отпадните води, исто 
та ка, промовирање на повторна употреба 
на водата во земјоделството.  

Градење на одржливи земјоделски и прехран-
бени системи  

l Земјоделството и сродните сектори придо-
несуваат со околу 10% во БДП на Западен 
Балкан. 

l ЕУ ќе ги засили напорите за поддршка на 
одржливиот развој на руралните области. 

l ЕУ ќе им помогне на земјоделско-прехран-
бените сектори во регионот да ја зголемат 
безбедноста и квалитетот на храната, да 
го намалат отпадот, да ја подобрат усогла-
сеноста со ЕУ стандардите за безбедност 
на храната и благосостојба на животните 
и да промовираат еколошко и органско 
земјоделство. 

Заштита на биодиверзитетот и екосистемите  

l Западен Балкан има богатство на живеа-
лишта и видови кои треба да бидат зашти-
тени за идните генерации. 

l ЕУ ќе го поддржи регионот во развојот и 
спро ведувањето на Акцискиот план за 
биодиверзитет во Западен Балкан 2030 
го дина и Планот за обновување на шуми -
те. Ќе бидат истражени можностите за ин-
формативен центар за биодиверзитет во 
Западен Балкан.  

 

ЗОШТО Е ВАЖНО ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ? 

Потрошувачите се засегнати и сè повеќе ќе 
страдаат од влијанието на промената на кли-
мата во нивниот секојдневен живот, вклучи-
телно и зголемувањето на цените на храната, 
енергијата, транспортот и премиите за осигу-
рување. За да престанеме со континуираното 
исцрпување на природните ресурси, итно тре -
ба да се промени начинот на производство и 
потрошувачка. Но, повеќекратните неуспеси 
на пазарот ги спречуваат потрошувачите да ги 
прифатат овие промени. За да го направи на-
шето општество поеколошко, на Европскиот 
зелен договор потребно му е целосно прифа-
ќање од страна на потрошувачите. 
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АГЕНДА ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ 

Во текот на последните пет децении, Ев-
ропската унија воспостави стабилен сет на 
политики и правила кои обезбедуваат мно -
гу ви соко ниво на заштита и силни права 
на потрошувачите. Врз основа на ваквите 
достигну вања, Новата агенда за потрошу-
вачи ут врдува како да се поттикнат тие 
права, истовремено заштитувајќи ги и за -
јакнувајќи ги потрошува чите во сегашните 
пандемиски околности, ка ко и за годините 
кои доаѓаат. 

Трошоците на потрошувачите  
претставуваат 54% од БДП на ЕУ 

Како новата агенда ќе влијае на 
потрошува чите во ЕУ? 

Новата агенда за потрошувачи има за цел 
да одговори на потребите на потрошувачите 
за време и по пандемијата COVID-19. Се пос -
тавува долгорочна визија до 2025 година и 
се воведуваат конкретни активнос ти во пет 
клучни области за заштита на потрошува -
чите и нивно зајакнување за да играат ак-
тивна улога во зелената и дигитална 
тран зиција. 

Потрошувачки права по КОВИД-19 

Европската комисија ќе ги реши главните 
проб леми на потрошувачите предизвикани 
од пандемијата, преку: 

l Продолжување со заштита на правата на 
потрошувачите во патничкиот сектор; 

l Испитување на подолгорочното влијание 
на КОВИД-19 врз потрошувачките модели 
на Европејците; 

l Продолжување со справување со измамите 
на потрошувачите и нечесните пазарни 
практики. 

 

ПЕТ КЛУЧНИ ОБЛАСТИ ОД НОВАТА АГЕНДА 
ЗА ПОТРОШУВАЧИ 

1. ЗЕЛЕНА ТРАНЗИЦИЈА која ги 
ополномоштува потрошувачите да 
играат активна улога 

Потрошувачите се подготвени да платат 
повеќе за производи со поголема трајност. 
Кога потрошувачите добиваат подобри ин-
формации за животниот век на производот, 
продажбата на моделите со најголем век 
на траење може да се зголеми за три пати.  

Подобро информирање на потрошу-
вачите за карактеристиките на про-

изводите во однос на одржливоста на 
жи вотната средина, како што се нивната 
трајност или поправливост. 

Заштита на потрошувачите од одре-
дени практики како што се „зелено 

промивање“ или ра но застарување и обез-
бедување дека имаат пристап до сигурни 
информации. 

Промовирање на заложбите на ком-
паниите за активности насочени кон 

одржлива потрошувачка, кои ги надмину-
ваат законските обврс ки. 

Поправка на производите и поттик за 
купување на поодржливи и цирку-

ларни произ во ди. 

2. ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА 
со обез бедување дека потрошува чи -
те се заштитени онлајн исто како кога 

се физички присутни  

Во споредба со 2009 година, учеството на 
купувачите преку интернет е речиси двојно 
зголемено, од 32% на 60%. 

Зајакнување на заштитата на потро-
шувачите во контекст на дигитали-

зацијата на финансиските услуги на мало. 
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Решавање на нови предизвици за 
безбедноста на производите пре-

дизвикани од новите технологии и про-
дажба преку интернет. 

Обезбедување на заштита на потро-
шувачите и заштита на основните 

права во врска со вештачката интелиген-
ција. 

Справување со комерцијални прак-
тики преку интернет кои не ги почи-

туваат правата на потрошувачите. 

3. ЕФЕКТИВНО ЗАЈАКНУВАЊЕ И 
НА ДОМЕСТУВАЊЕ со обезбедување 
дека сите потрошувачи целосно ќе 

ги уживаат своите права 

Комисијата ќе ги поддржи земјите-членки во 
спроведувањето на неодамна ажурираните 
правила за потрошувачите кои ќе ги за јакнат 
правата на потрошувачите, ќе обез бедат по-
голема дигитална праведност, посилни 
санк ции и ефикасен механизам за колек-
тивни тужби во случаи на масовна штета. 

Координација и поддршка на напо-
рите за зајакнување на мрежата за 

соработка за заштита на потрошувачите за 
справување со нелегалните практики. 

Поддршка на јавните власти преку 
обезбедување заеднички и инова-

тивни е-алатки за истражувања на интер-
нет. 

Проценување на инструментите на 
јавните власти за справување со 

практиките кои го прекршуваат законот за 
потрошувачи на ЕУ. 

 

 

 

4. РАНЛИВОСТА НА ПОТРОШУВА -
ЧИ ТЕ ја зајакнува свеста, решавајќи 
ги потребите на различните групи 
на потрошувачи 

Поддршка на потрошувачите кои се поран-
ливи од другите поради специфични пот -
реби за информации, на пример, деца, 
пос тари лица или лица со попреченост. 

Подобрување на достапноста на ус -
лугите за советување за долгови во 

земјите-членки. 

Зајакнување на безбедноста на про-
изводите за нега на деца. 

Поддршка на локални иницијативи 
кои даваат совети за потрошува чи -

те, вклучително и во оддалечени области. 

5. ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 
ВО ГЛОБАЛЕН КОНТЕКСТ - промо-

вирање на високо ниво на заштита на пот -
рошувачите во странство 

Купувањата од продавачи надвор од ЕУ се 
зголемени од 17% во 2014 година на 27% 
во 2019 година. 

Да се воспостави акциски план со 
Кина за подобрување на соработ-

ката во однос на безбедноста на произво-
дите кои се продаваат преку интернет. 

Да се понуди регулаторна поддршка 
на земјите-партнери во ЕУ. 
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ШТО КОНКРЕТНО МОЖЕ ДА НАПРАВИ СЕКОЈ ПОТРОШУВАЧ? 

l Оддржлив транспорт: користење на еколошки горива, електрични возила, велосипеди, гру-
пен транспорт; 

l Трета индустриска револуција/ зелена транзиција: поддршка на чисти технологии и про-
изводи, зголемување на енергетската ефикасност на зградите – набавка и изнајмување на 
ЕЕ станбен простор и обновување за ЕЕ;  

l Прочистување на енергетскиот систем: енергетска ефикасност (ЕЕ апарати во домаќин-
ството, ЕЕ загревање и ладење на просторот) и користење на обновливи енергетски извори 
(сончева топлина и струја, биомаса, ветерна енергија...); 
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l Обновување на зградите за позелен животен стил: реновирањето штеди енергија (изолација, 
ЕЕ столарија), не штити од студ или топлина, и ја намалува енергетската сиромаштија; 

l Да соработуваме со природата за да ја заштитиме нашата планета и здравје: обновувањето 
на природата и биодиверзитетот нудат брзо и евтино решение за апсорпција и складирање 
на јагленородниот диоксид; 

l Поттикнување на глобалното климатско делување преку локално/лично ангажирање и при-
донес.
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BEUC - Европската потрошувачка организа-
ција, заедно со осум нејзини членки, поднесоа 
жалба (до Европската комисија и Европската 
мрежа на јавни власти за заштита на потрошу-
вачите) против WhatsApp за повеќекратни 
пре кршувања на правата на потрошувачите во 
ЕУ. Повеќе месеци, WhatsApp вршеше преку-
мерен притисок врз своите корисници да ги 
прифатат нивните нови услови за користење 
и политика за приватност. Сепак, овие услови 
не се ниту транспарентни ниту разбирливи за 
корисниците. 
Жалбата беше поднесена како последица на 
постојаните, повторливи и наметливи известу-
вања што ги тераат корисниците да ги прифа-
тат ажу рирањата на политиката на WhatsApp. 
Содржината на овие известу-
вања, нивната природа, 
времето и пов то -
рувањето вр шат 
непотребен при-
тисок врз корис-
ниците и ја нарушу- 
ваат нивната слобода 
на избор. Како такви, тие 
претставуваат кршење на Ди-
рективата на ЕУ за нефер комер-
цијални практики. 

Покрај тоа, жалбата ја нагласува нeјаснотијата 
на новите услови и фактот дека WhatsApp не 
успеа да ја објасни на едноставен и разбирлив 
јазик природата на промените. Практично е 
невозможно за потрошувачите да добијат јасно 
образложение за тоа какви последици носат 
промените на WhatsApp за нивната приват-
ност, особено во врска со преносот на нивните 
лични податоци на фејсбук и на трети страни. 
Оваа двосмисленост претставува прекршу-
вање на правото на ЕУ за потрошувачи што ги 
обврзува компаниите да користат јасни и 
транспарентни услови за договори и комер-
цијални комуникации. 

 

       ГРУПИТЕ НА ПОТРОШУВАЧИ ПОДНЕСУВААТ 

ЖАЛБА ПРОТИВ WhatsApp 

ЗА  НЕФЕР ПРИТИСОК  
ВРЗ КОРИСНИЦИТЕ, ДА ГИ ПРИФАТАТ  

НИВНИТЕ НОВИ ПОЛИТИКИ



Однесувањето на WhatsApp е не-
соодветно поради фактот дека 
постојано ги притиска корис-
ниците да прифатат поли-
тика за приватност, која 
мо ментално е под силен мо-
ниторинг од страна на европ-
ските власти заради заштита 
на податоците и утврдување 
на прекршувањата на прав-
ната рамка за заш тита на 
податоците. BEUC не е дел 
од таа тековна контрола, но ги повикува над-
лежните органи за заштита на податоците да 
ги забрзаат своите истраги во оваа област. 
Генералниот директор на BEUC изјави: „What-
sApp со месеци ги „бомбардира“ корисниците 
со агресивни и упорни pop-up пораки за да ги 

натера да ги прифатат новите 
услови за употреба и поли-
тика за приватност. Тие им 
ве лат на корисниците де -
ка нивниот пристап до 
нивната апликација ќе 
биде прекинат доколку не 
ги прифатат новите ус -
лови. Се пак, потрошува -

чите не зна ат што всушност 
прифаќаат. WhatsApp е намерно 

нејасен за ова и потрошувачите би 
биле из ложени на обработка на податоци од 
широк опфат без валидна сог ласност. Затоа ги 
повикуваме властите да преземат брза акција 
против WhatsApp за да се осигураат дека ги 
почитува правата на пот рошувачите “.
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