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Нечесно пазарно однесување-
измамнички практики

• Купувачот може да го замени  или врати
производот доколку тој е оштетен или
неупотреблив.
• Ако во продавницата има натпис„купениот

производ не се враќа“продавачот одбива да
замени или врати производот.На овој начин
продавачот не му дава можност на купувачот
да се повика на своите права како потрошувач.
• Согласно законот за заштита на  потрошувачи

купувачот има право да го врати оштетениот
производ или да го замени за нов.
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• При купување на козметички производ
неговата декларација мора да содржи
податоци за :рок на траење,начин на
чување,состав,упатство за употреба.
• Безбедноста на козметичките производи е

во надлежност на Државниот санитарен и
здравствен инспекторат
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• При купување на играчки посебно е важно да
не содржат штетни хемикалии,да се
прилагодени за возраста и да се безбедни за
децата.Сето тоа треба да е наведено во
декларацијата на производот.Доколку
производот има слично име и пакување со
оригиналот но нема декларација на
македонски јазик тој се смета за
фалсификат(пиратска стока).Безбедноста на
детските играчки е во надлежност на Државен
пазарен инспекторат,Државен санитарен и
здравствен инспекторат.
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• При купување на храна треба да се внимава
на :рок на траење,количина, име на
производот,состав,потекло,производител,
упатство за употреба.
• При купување на неисправен прехрамбен

производ треба да се обратиме до
Агенцијата за храна и ветеринарство ,
Организација на потрошувачи на
Македонија.
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