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Спроведување на програмата

Подготовката на овој документ е поддржана од Шведската агенција за меѓународна развојна
соработка (Sida) преку Проектот „Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија“,
имплементиран од Канцеларијата на Обединетите нации за проектни услуги (УНОПС). Содржината
на овој документ е единствена одговорност на Институтот за стратешки истражувања и едукација
(ИСИЕ) од Скопје и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на СИДА,
Секретаријатот за европски прашања на Владата на Северна Македонија и УНОПС. Репродукцијата
е дозволена за некомерцијални цели со наведување на изворот.

ЗА ПРОЕКТОТ
Проектот „Чувар на правдата за потрошувачите: Зајакнување на капацитетите
на граѓанските организации и медиумите за мониторинг, промоција и
застапување на заштитата на потрошувачите во Северна Македонија“ (Watch
dog of ConsumerJustice: Strengthening Capacities of CSOs and Media to Monitor,
Promote and Advocate for Consumer Protection in North Macedonia), го спроведува
Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ од Скопје во
периодот декември 2019 – декември 2020 година.
Целта на проектот е да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации
и медиумите за подобро следење и известување за постапките за решавање
на потрошувачки спорови. Проектот особено е насочен кон постапувањето
на различните регулаторни тела и агенции, како и инспекциски органи, при
разрешување на спорови на потрошувачи.
Овој проект се спроведува со грант доделен од Шведската агенција за
меѓународна развојна соработка преку проектот „Нордиска поддршка за
напредок на Северна Македонија“ кој има за цел да го зајакне капацитетот на
Република Северна Македонија за интеграција во Европската Унија, а исто така
да го помогне и вклучувањето на граѓанските организации и медиумите во текот
на сите фази на пристапниот процес. На локално ниво, проектот ќе придонесе
за порамномерен општествено-економски развој преку унапредување на
локалната инфраструктура на помалку развиените општини и поддршка за
нови вработувања.
Во рамките на проектот Watch dog of Consumer Justice: Strengthening Capacities
of CSOs and Media to Monitor, Promote and Advocate for Consumer Protection
in North Macedonia, ИСИЕ го подготви овој Водич, преку кој сакаме да го
поттикнеме интересот на граѓанските организации и медиуми за заштитата на
нивните права како потрошувачи.
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Воведни информации
Водичот со наслов „Заштита на правата на потрошувачите во договорите
за купопродажба на стоки и услуги,“ е направен со цел да им овозможи на
потрошувачите да се запознаат со нивните основни права согласно важечкото
право во Република Северна Македонија. Основната идеја на водичот е на
сумарен, концизен и јасен начин да ги прикаже правата и правните механизми
за заштита на потрошувачите, по основ на секојдневните потрошувачки
договори што ги склучуваат.
Во интерес на подигнување на свеста за заштита на потрошувачите и
обезбедување на поголем економски интерес на истите, во водичот се
содржани основните права на потрошувачите согласно Закон за заштита
на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2004,
77/2007, 103/2008, 24/2011, 164/2013, 97/2015, 152/2015 и 140/2018,
во понатамошниот текст ќе се користи скратеницата ЗЗП) и Закон за
облигационите односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009, 161/2009 и 123/2013).
Заштита на потрошувачките права е предмет на уредување на повеќе
законски и подзаконски акти во Република Северна Македонија, сепак,
поради обемноста на материјата, фокусот на вниманието во овој Водич ќе
биде на овие два стожерни законски прописи коишто во одредени аспекти, се
применуваат речиси во сите сфери на потрошувачкото право.1
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Поим

Законско поимање на
основните поими во сферата
на заштита на правата на
потрошувачите

на п
отр

ошу
вач
„Потрошувач”
е секое физичко лице кое
купува производи или користи
услуги за непосредна сопствена
потрошувачка во деловни
простории на трговецот, надвор
од деловните простории како
и со договори на далечина за
цели кои не спаѓаат во рамките
на неговата трговска,
стопанска, занаетчиска или
професионална дејност.

ец
тргов
„Трговец“
е секое физичко или
правно лице кое, независно
од тоа дали е во приватна или
јавна сопственост, дејствува
во рамките на својата трговска,
стопанска, занаетчиска или
професионална дејност,
вклучувајќи и секое друго
лице кое дејствува во
негово име или за
негова сметка.

на
Поим

Што се подразбира под поимот на производ, услуга и продажни
услови на трговецот
→ „производ" е која било стока или предмет без оглед на степенот на
нивната обработка, наменети за понуда на потрошувачите;
→ „услуга" е која било дејност која е наменета за понуда на потрошувачите;
→ „продажни услови" се условите кои се однесуваат на начинот на плаќање
на цената за продажба на производот или давањето на услугата во
готово, на рати, со картичка, со попусти за одредени картички, одложно
или на друг начин.
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Права на
потрошувачите во
однос на недостатокот
на сообразност на
производот

Потрошувачот на кого му е продаден
производ со недостаток има право по
свој избор да бара:
→ бесплатно отстранување на
недостатоците на производот или
надомест на трошоците направени
за отстранување на недостатокот;
→ сразмерно намалување на
продажната цена;

Права на потрошувачот
во случај на постоење
на недостаток на
производот

→ замена на производот со
соодветен производ со иста
трговска марка, тип, индустриски
дизајн или ознака за потекло и
географска ознака на производот;
→ замена на производот со соодветен производ со друга трговска
марка, тип, индустриски дизајн или ознака за потекло и географска
ознака на производот со соодветно намалување или зголемување на
производната цена и
→ раскинување на договорот, враќање на платениот износ и надомест за
претрпената штета.
Потрошувачот по свој избор може да го
поднесе барањето за остварување на
своите права во случај на недостаток
на сообразност на производот пред:
надлежниот инспекциски орган или до
трговецот или до дистрибутерот, во
местото на купување на производот
или во местото на своето живеалиште.

Надлежни субјекти до кои
потрошувач има законско
право да се обрати во случај
на постоење на недостаток на
сообразност на производот

По
основ на
член 131 од ЗЗП,
барам ДПИ да постапи
по пријавата и да му
укаже на трговецот да ги
отстрани недостатоците
во рок од 5 работни
дена.

Податоци
за субјектот
што се пријавува.

Назив
и адреса на
поднесувачот

На ден
03.05.2020 година, од
производителот А.А. купив три
електрични апарати, за кои не добив
гаранција, декларација, техничко упатство,
ниту упатство за склопување и користење. При
подигнување на апаратите, од страна на продавачот
бев известен дека истите ќе ми бидат доставени
во рок од 3 дена, на домашна адреса. Со оглед на
фактот што поминаа 15 дена, и направив неколку
контакти со продавачот, за да ја добијам
пропишаната информација, а истата не ја
добив, ја поднесувам оваа пријава
во ДПИ.
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Права на потрошувачот
во случај на купување на
прехранбен производ со
недостаток

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

Фискална сметка или сметкопотврда.
За да ги оствари правата во однос на недостатокот на сообразност,
потрошувачот е должен да приложи фискална сметка за производот, односно
јасно видлива и читливо напишана сметкопотврда, а за производите за
кои постојат рокови за гаранција и гарантен лист или друг документ што го
заменува.
Рокови во кои може да се поднесе барање за остварување на правата на
потрошувачите во случај на постоење на недостаток на производот
→ Потрошувачот има право да поднесе барање за заштита во случај на
постоење на недостаток на производот, доколку недостатоците на
производот се откриени во гарантниот рок, односно во рокот до кога
може производот да се употребува што го определил производителот.
→ За производите за кои не се утврдени гарантни рокови, потрошувачот
има право на производителот да му ги поднесе барањата доколку се
откриени во рок од шест месеца од предавањето на производот, освен
ако со договор или со друг закон не се утврдени подолги рокови.

Замена на производ со соодветен квалитет по барање на
потрошувачот
Право на потрошувачот да бара замена на производ што има соодветен
квалитет, меѓутоа не му одговара големината или бојата на производот.
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.
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Услови што треба да бидат исполнети, за да потрошувач го оствари своето
право на замена на производ со соодветен квалитет?

1

Предметот да не биде
употребуван, да е сочуван
изгледот на производот,
употребните својства,
пломбите, фабричките
етикети, како и фискалната
сметка за производот или
сметкопотврда.

2

Потрошувачот може
да го оствари ова
право во рок од 15
дена од денот кога е
купен производот.

Обврски на трговецот спрема потрошувачот
Трговецот е должен:
→ пред склучувањето на договорот за продажба совесно и чесно на
потрошувачот да му даде точни и корисни информации во врска со
квалитетот, карактеристиките на производот или услугата и во врска
со условите за продажба, како и сите други информации побарани од
потрошувачот содржани во декларацијата на производот и
→ да го извести потрошувачот за влијанието на одредени производи
врз животната средина и здравјето на луѓето, согласно со прописите
и стандардите, како и за мерките за заштита, преку упатство дадено
со производот, истакнато на амбалажата на производот или на друг
соодветен начин.
→ Трговецот мора продажните услови јасно и на видно место да ги истакне
во продажниот простор.
→ Трговецот мора посебните продажни услови за одделни производи и
услуги, јасно и на видно место да ги истакне на продажните места на тие
производи и услуги.
→ Трговецот мора на јасен, видлив, читлив и недвосмислен начин да
ја истакне продажната цена на производите и услугите, односно на
продажното место на кое се изложени производите, на производите во
рефусна состојба, на услугите кои ги дава и на резервните делови кои ги
продава.
→ Трговецот е должен производот да го продава во соодветна амбалажа.
→ Трговецот мора физички да ги одвои производите кои се ставени на
распродажба од оние производи кои не се на распродажба и јасно и на
видно место да истакне натпис дека се работи за распродажба.
→ Доколку трговецот стави на распродажба производи со грешка, мора
да истакне натпис со кој ќе се запознае потрошувачот во што се состои
грешката на производот.
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→ Од аспект на општата безбедност на производот, трговецот е должен
да му продаде на потрошувачот производ, односно да му дава услуга
од таков квалитет и квантитет кој целосно одговара на утврдените
технички барања и прописи, на пропишаните стандарди, нормативи и
услови предвидени со договорот, барањата што биле истакнати, како и на
информациите што трговецот ги дал за производот или услугата.
Рокови во кои трговецот е должен да ги оствари правата на потрошувачот
во случај кога ќе се утврди дека производот има недостаток:
→ Недостатоците кои се откриени од страна на потрошувачот, трговецот
мора да ги отстрани во рок од 30 дена од моментот на поднесувањето на
барањето од страна на потрошувачот или по добивањето на решението
од надлежниот инспекциски орган со кое е наредено трговецот да ги
отстрани недостатоците во определен рок.
→ За производите кои служат за потрајна употреба, трговецот е должен, по
приемот на барањето од потрошувачот, веднаш да му достави соодветен
производ кој потрошувачот ќе го користи за време на поправката на
производот.
→ Во случај на отстранување на недостаток на производот, гарантниот рок
се продолжува за време во кое производот не е користен. Ова време се
пресметува од денот на барањето на потрошувачот за отстранување на
недостатокот.
→ Во случај на отстранување на недостатоци со замена на производот
кој се склопува или е составен дел на производот за кој се утврдени
гарантни рокови, гарантниот рок за новиот производ почнува да тече од
денот кога на потрошувачот му е испорачан производот чиј недостаток
се отстранува.

Гаранција и сервисирање на производи
Права на потрошувачот кои му ги дава
гаранцијата
Трговецот мора при продажбата на производите
на потрошувачот да му ги предаде и да му ги
предочи пропишаните документи и документите
кои ги изготвил производителот заради полесна
и сигурна употреба на производот (декларација,
гаранција, технички упатства, упатства за
склопување, упатства за користење, попис на
овластените сервиси и слично).
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Овие документи
мора да бидат напишани
јасно и читливо на
македонски јазик и
кирилско писмо, што не
ја исклучува можноста
истовремено употреба
и на другите јазици и
знаци лесно разбирливи
за потрошувачот.

→ Трговецот е должен, согласно со техничките прописи со кои се
определуваат производите за кои производителот, увозникот, односно
застапникот на странска фирма мора да издаде гаранција за квалитетот,
односно за исправното функционирање на производот, документ за
начинот на употреба на производот, да обезбеди сервис за одржување и
поправка и снабдување со резервни делови во гарантниот рок.
→ Трговецот е должен најмалку за пет години од денот на производството
на производот, но не помалку од две години од денот на истекот на
гаранцијата на производот, да обезбеди резервни делови.
→ Во согласност со потрошувачот производот може да се сервисира
најмногу три пати во рамките на гарантниот рок и доколку не се поправи
производот потрошувачот има право да бара од трговецот да го замени
со ист таков нов и исправен производ или да му го врати платениот износ
на потрошувачот за купениот производ.

Договори на далечини и договори склучени надвор од деловните
простории на трговецот
Услови под кои може да се раскине договорот за купопродажба склучен
преку онлајн продажба
Потрошувачот којшто купил производ надвор од деловните простории на
трговецот или преку склучување на договор на далечина, има право во рок
од 14 дена да се повлече од договорот, без да наведе каква било причина за
повлекувањето.

Повлекувањето од
договор на далечина
или договор склучен
надвор од деловните
простории на трговецот,
потрошувачот го
спроведува со
пополнување на Образец.

Формата и содржината
на Образецот
за повлекување
ја пропишува
министерот за
економија.

11

Нечесни договорни одредби во
договорот за продажба на производ
или користење на услуга
Правни средства кои му стојат на располагање
како потрошувач во случај кога во договорот е
содржана нечесна договорна одредба
Секој потрошувач, како и секој друг што
има оправдан интерес за заштита на
потрошувачите, како и здруженијата за заштита
на потрошувачите, може да бара од судот да ја
огласи за ништовна договорната одредба, ако
се утврди дека таа одредба според Законот за
заштита на потрошувачите е нечесна.

Постапката може да се
покрене против одделен
трговец, против повеќе
трговци од истата
стопанска дејност, како
и против здруженијата
на тие трговци кои
користат нечесни
договорни одредби.

Нечесно пазарно однесување
Забранети облици на практиката на трговците
ЗЗП предвидува забрана за нечесно пазарно однесување од страна на
трговците којашто вклучува:

измамнички
активности
Измамничко
пазарно
однесување
измамнички
пропусти

Употреба на
вознемирување,
притисок и
прекумерно
влијание

Агресивно
пазарно
однесување
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Форми на заштита на потрошувачите коишто ги предвидува ЗЗП
→ На предлог на министерот за економија, Владата на Република Северна
Македонија формира:
→ Совет за заштита на потрошувачите
→ Советот, помеѓу другото, се грижи за заштита и остварување на правата
на потрошувачите во однос на заштитата на здравјето, безбедноста,
економските интереси и за нивното редовно информирање во
остварувањето на нивните права.
→ Заштитата на потрошувачите на општината, односно на градот Скопје
се обезбедува преку совет за заштита на потрошувачите на општината,
односно градот Скопје.
→ Здруженија на потрошувачите
→ Здруженијата на потрошувачите ги формираат потрошувачите заради
остварување и заштита на своите права. Превентивната заштита на
потрошувачите, здруженијата на потрошувачите ја спроведуваат со
известување и совети, односно со едукација на потрошувачите.
Тела овластени за покренување на постапка за заштита на правата на
потрошувачите
→ Тела овластени за покренување на постапки за заштита на потрошувачите
се тела и организации кои се основани со прописите со кои се уредува
основањето на дејноста на тие тела, а кои имаат заеднички интерес
за заштита на потрошувачите, како што се здруженија за заштита на
потрошувачите, коморските здруженија и други специфични тела кои
имаат заеднички интерес за заштита на потрошувачите.
→ Секое овластено тело може да му предложи на надлежниот инспекторат
да покрене постапка пред надлежен суд за престанување на постапување
спротивно со одредбите од ЗЗП кои се однесуваат на:
→ За нечесни договорни одредби;
→ Повреда на одредбите при договорите склучени надвор од деловните
простории на трговецот и договорите склучени на далечина;
→ Повреда на одредбите кои се однесуваат на потрошувачки договор за
временски ограничено право на користење на одредена недвижност–
time sharing; и другите права на потрошувачите.
→ Постапка пред надлежен суд може да се покрене против трговец
поединец или група на трговци од иста стопанска дејност кои постапуваат
спротивно на одредбите од Законот за заштита на потрошувачите и
Законот за облигациони односи, коморските и другите здруженија на
трговци кои постапиле спротивно, или против оние кои ги пропишале
правилата за постапување на трговците кои се однесуваат на нечесно
пазарно однесување.
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→ Покренување или водење на постапки пред надлежен суд, не го спречува
лицето на кое, постапувањето на трговците кое е спротивно на ЗПП
му предизвикало штета, да покрене постапка пред надлежниот суд за
надомест на штета против трговецот, односно давателот на услуги
кој со недозволени постапки ја причинил штетата, пред надлежниот суд
да ја покрене постапката за поништување или утврдување ништовност
на договорот кој е склучен под влијание на недозволено постапување,
односно пред надлежниот суд да покрене која било друга постапка со
која ќе се бара остварување на правата кои му припаѓаат врз основа на
правилата содржани во ЗПП или друг закон.

Правни инструменти за заштита на
потрошувачите во поширока смисла
Во македонското законодавство, предвидени се и други правни основи за
заштита на правата на потрошувачите пред надлежните државни институции и
регулаторни тела и тоа: Законот за заштита на укажувачите, („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 196/2015 и 35/2018“, во понатамошниот текст ќе
се користи скратеницата ЗЗУ); Законот за слободен пристап до информации
од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија, бр.
101/2019“, во понатамошниот текст ќе се користи скратеницата ЗСПИЈК)
и Законот за постапување по претставки и предлози („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 82/2008, 13/2013, 156/2015 и 193/2015, во
понатамошниот текст ќе се користи скратеницата ЗППП).
Механизмите за заштита предвидени во овие законски прописи, предвидуваат
заштита на потрошувачите во поширока смисла. Оваа заштита им стои на
располагање на потрошувачите кога ќе се соочат со ситуација во која ќе
проценат дека нивните права пред надлежните регулаторни тела и државни
институции не се остварени согласно важечкото право. Овие механизми во
најголем дел се во интерес на зголемувањето на граѓанскиот активизам
во поглед на подобрувањето на состојбата на потрошувачкиот сектор во
Република Северна Македонија.
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Придобивките на Законот за заштита на укажувачите
за потрошувачкиот сектор
Согласно ЗЗУ :

Заштитено пријавување е
пријавување односно откривање
со кое се пренесува разумно
сомневање или сознание дека
е извршено, се извршува или
е веројатно дека ќе се изврши
казниво, неетичко или друго
незаконито или недозволиво
постапување со кое се повредува
или загрозува јавниот интерес.

Потрошувачот како укажувач
може да се јави во смисла кога по
некој основ е или било во деловен
однос или друг однос на соработка
со институцијата, односно правното
лице за каде пријавува и/или
користи или користело услуги во
институцијата, односно правното
лице во јавниот и приватниот
сектор за каде пријавува.

Пријавувањето согласно ЗЗУ може да биде:
→ заштитено внатрешно
пријавување,
→ заштитено
надворешно
пријавување или

Анонимно и
доверливо.

→ заштитено јавно
пријавување.

Посебна заштита на укажувачите!
Согласно ЗЗУ :

Се забранува откривање или овозможување откривање на
идентитет на укажувач без негова согласност, освен кога тоа се
бара со судска одлука кога е неопходно потребно за водење на
постапка пред надлежен орган. Исто така, на укажувачот и на
нему блиско лице им се обезбедува заштита од било каков вид
на повреда на право, при утврдување одговорност, санкција,
престанок на работен однос, суспензија на работно место,
распоредување на друго работно место кое е понеповолно,
дискриминација или штетно дејствие или опасност од настапување
на штетни дејствија заради извршеното заштитено внатрешно и
надворешно пријавување или заштитено јавно пријавување.
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Придобивките на Законот за слободен
пристап до информации од јавен
карактер за потрошувачкиот сектор
На потрошувачот како и на граѓанските активисти
кои се занимаваат со заштита на правата на
потрошувачите, во функција на подобрување
на состојбата во потрошувачкиот сектор, може
да им биде и ЗСПИЈК. Потрошувачот има
права да бара информации од сите иматели на
информации кои ги вклучуваат: органите на
државната власт и други органи и организации
утврдени со закон, органите на општините, градот
Скопје и општините во градот Скопје, установите
и јавните служби, јавните претпријатија, правни
и физички лица што вршат јавни овластувања,
утврдени со закон и дејности од јавен интереси
политичките партии во делот на приходите и
расходите.

надлежно
тело:

Потрошувачот може
да ја побарува секоја
информација од
јавен кaрактер која
е дефинирана како
информација во која било
форма што ја создал или со
која располага имателот на
информацијата согласно
со неговите надлежности

Агенција за заштита на правото на
слободен пристап до информации
од јавен карактер

На официјалната интернет-страница на
Агенцијата се достапни:
•
•

обрасци за поднесување на барање и/или
жалба
листа на иматели на информации

Пред поднесување на Барање за пристап до информации од јавен карактер,
потрошувачот може да задолжи имател на информации на нивната интернетстраница да објават голем број информации (документи) кои може да бидат од
интерес за потрошувачот како барател на информација.

→ Барањето за пристап до информации од јавен карактер може да се
поднесе електронски или писмено;
→ Пристапот до информации може да биде направен по избор на барателот
на еден од следните начини: усно, писмено или во електронски запис;

→ Секој барател врз основа на барање има право на пристап до информација
од имателот на информации со кои располага и тоа со увид, препис,
фотокопија или електронски запис;
→ Ако субјектот кон кој е доставено барањето од потрошувачот, не
располага со бараната информација, веднаш, а најдоцна во рок од три
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дена од денот на приемот на барањето, е должен да го препрати барањето
до имателот на информации кој според содржината на барањето е имател
на информацијата и затоа да го извести барателот;
Во случај кога имателот на
информации не му овозможи
на барателот пристап до
информацијата, делумно
му овозможи пристап до
информација или ако не
подготви или не му достави
решение на барателот,
барателот има право на жалба
во рок од 15 дена до Агенцијата.

Рокот за одговор на
барањето е 20 дена од
денот на приемот на
Барањето, но доколку
се работи за сложено
барање, рокот може да
се продолжи до 30 дена.

→ Кога пристапот од информацијата се остварува преку увид, тогаш
увидот е бесплатен, додека кога пристапот до информација се остварува
преку препис, фотокопија или електронски запис на информацијата,
потрошувачот (барателот) плаќа надомест во висина на материјалните
трошоци.
Придобивките на Законот за постапување по претставки и предлози во
интерес на заштита на потрошувачкиот сектор
→ Потрошувачот може да го искористи своето право на поднесување на
претставка, која има за цел заштита и остварување на неговите права и
интереси, јавните интереси утврдени со закон или заради поведување на
друга иницијатива од јавен интерес.
→ Подносител на претставка, односно предлог може да биде секое физичко
или правно лице.
→ Подносителот на претставката, односно предлогот не смее да биде
повикан на одговорност, ниту да трпи какви било штетни последици поради
поднесувањето на претставката, односно предлогот и изнесувањето на
ставови и мислења, освен ако со тоа не е сторено кривично дело.
→ Претставките, односно предлозите се поднесуваат во писмена форма или
усно на записник, поединечно или групно.
→ За претставката, односно предлогот не се плаќа такса.
→ Органот кој постапува по претставките и предлозите е должен по приемот
да ја евидентира претставката, односно предлогот, веднаш да ја земе во
работа, да ја разгледа и по неа да постапи во согласност со закон.
→ Кога органот кој постапува по претставките и предлозите ќе утврди дека
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со претставката, односно предлогот се покренуваат прашања што се
од негова надлежност, тој постапува по нив, односно презема мерки
за нивно решавање, а ако за тоа е надлежен друг орган претставката,
односно предлогот го доставува до надлежниот орган. За доставувањето
на претставката, односно предлогот веднаш се известува подносителот;
→ Органот кој постапува по претставките и предлозите не постапува по
анонимна претставка, односно предлог, освен ако се работи за прашање
од јавен интерес утврден со закон.
→ Органот кој постапува по претставките и предлозите е должен да
му одговори на подносителот за основаноста и за резултатите од
постапувањето во рок од 15 дена, а за сложени прашања во рок од 30
дена од приемот на претставката, односно предлогот.

Корисни информации за потрошувачите
При соочување со проблем во врска со остварувањето на своите права,
потрошувачите може да се обратат до:
→ Државен пазарен инспекторат (на официјалната интернет-страница, ДПИ
има образец на пријава до ДПИ, преку којашто потрошувачите може да го
поднесат своето барање);
→ Агенција за храна и Управа за ветеринарство;
→ Државен санитарен и здравствен инспекторат;
→ Државен инспекторат за животна средина.
→ Совети во врска со остварувањето на своите права, потрошувачите може
да побараат и во Организацијата на потрошувачите на Република Северна
Македонија – ОПМ Скопје.
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