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8. НАГРАДНИ ИГРИ И КУПУВАЊЕ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ 
 
 
 
 
 

А) НАГРАДНИ ИГРИ  

 

Со појавата на модерната технологија се појавија и повеќе видови наградни игри,  а ги среќаваме 
истакнати на амбалажите на самите производи, во продавниците во кои пазариме, како и по пат 
на СМС или јавувања. Организаторот на наградните игри, треба да ги истакне условите за учество 
и правилата на игра во најмалку еден дневен весник пред почетокот на наградната игра, за 
потрошувачот да биде запознаен со истите. Организаторот треба да ги истакне сите информации 
како што се: име на трговецот кој е организатор на играта, времетраење на играта, награди, име 
на производите или услугите заради чие рекламирање се организира играта, услови за учество и 
т.н. Времетраењето на наградната игра не може да биде подолго од една календарска година. 

 

Приредувачите на игри на среќа и наградни игри треба да добијат лиценца која ја издава 
Министерството за финансии, а неовластено организирање и учество во вакви игри на среќа и 
наградни игри е казниво со закон. Лица под 18 години не смеат да учествуваат во било каков вид 
игри на среќа. 

 

Потрошувачите треба да знаат дека доколку учествуваат во одредена наградната игра и добијат 
награда, трговецот т.е. организаторот на наградната игра треба да ја предаде наградата во рок од 
8 дена од моментот кога играта завршила или победникот бил познат. 

 

Исто така, често се случува да се организираат наградни игри за кои граѓаните не се информирани 
па несвесно стануваат дел од истите кога ќе добијат СМС порака или повик и ќе одговорат на 
истите. Учениците треба да научат како да постапат кога на мобилните телефони ќе им пристигне 
СМС порака за учество во наградна игра . Во ваков случај тие треба веднаш да ги известат своите 
родители и мобилниот провајдер и да се информираат како можат да ги откажат тие СМС пораки 
за да не направат дополнителни трошоци. 

 

Наградните игри и игрите на обложување, кои се одвиваат на веб страни лоцирани надвор од 
Република Македонија и за чие учество е потребно плаќање на средства преку интернет кај нас се 
забранети со Закон и користењето на истите е казниво. 

 

  АКТИВНОСТ – ЈАС КАКО УЧЕСНИК ВО НАГРАДНА ИГРА 

 
Цел – ученикот/ученичката да умеат да ги распознаваат видовите наградни игри, 

особено оние кои се безбедни за учество од оние кои можат да предизвикаат 

финансиска загуба. 
 

Наставни  средства:  летоци  од  наградни  игри,  наградни  игри  од  супермаркети,  исечоци  од 

весници. 
 
 

Тек на активноста: 
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Се  земаат  како  пример  две  наградни  игри  кои  биле  рекламирани  во  дневните  весници  или 
списанија. Наставникот прашува: 

 

•        Дали некој од вас учествувал на наградна игра? 

•        Зошто? 

•        Каков интерес побудила наградната игра? 

•        Дали прочитавте нешто во врска со наградната игра пред да одлучите да се вклучите? 

•        Што прочитавте во врска со наградната игра? 
 

 
Тој им дава информации на учениците за законските норми за реализирање на наградна игра, 
како што се: 

 

•   Име на производот кој се рекламира со наградната игра 

•   Име на трговецот кој ја организира наградната игра 

•   Име на наградната игра 

•   Услови за учество во наградната игра 

•   Правила на игра на наградната игра 

•   Награди 

•   Времетраење на наградната игра 
 

 
Учениците ги разгледуваат наградните игри пред себе и се обидуваат да ги распознаат елементите 
кои се задолжителни за организирање на наградна игра. Наставникот прашува дали во играта која 
учениците ја имаат пред себе недостасува некој од овие елементи, и ги замолува учениците да 
проверат. 

 

Прашања за дискусија: 
 

•   Дали игрите ги исполнуваат законските норми за реализирање на наградна игра? 
 

•   Дали би учествувале во наградната игра? 
 

• Сега откако ги знаете законските норми за организирање на наградна игра, дали можете 
да се сетите на некоја наградна игра која не ги исполнувала истите?
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Б) КУПУВАЊЕ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ 

ПОДГОТОВКА ЗА НАСТАВНИКОТ 

Експанзијата на модерната технологија донесе и зголемен број на можности за тргување на 
најразлични интернет продавници ширум светот. Граѓаните на Република Македонија имаат 
можност со кредитните и дебитните картички од македонските банки да купуваат производи од 
речиси сите интернет продавници во светот. 

 

При пазарењето на интернет, битно е учениците да бидат запознаени со неколку работи кои се 
исклучително важни за да можат да направат добар, безбеден и правилен избор при купувањето: 

 

•  При купување на интернет потребна е кредитна или дебитна картичка, за чие користење мора 
родителот да даде согласност, и користењето на картичката да биде под надзор на родителот. 
Постојат  безброј апликации и  лажни  веб-страници  кои  се создадени токму  за крадење  на 
податоците на овие картички, па така погрешен потег би значел огромна финансиска штета. 
Користењето на апликации како PayPal или Skrill наместо директно внесување на податоците 
од картичката даваат сигурност дека вашите информации нема да бидат украдени и 
злоупотребени. 

 

•  Треба да се купува на веќе познати веб-сајтови, како што се светски познатите eBay, Amazon, 
AliExpress, кои се докажани како добри интернет продавници кои вршат сигурна испорака до 
Република Македонија и каде што нема да имате проблем со безбедноста на податоците од 
вашите картички. 

 

•  Треба да се земе предвид дека купувањето на производи од интернет може да донесе и некои 
непредвидени трошоци, како што се на пример трошоците за испорака како и царинење на 
производот (доколку го надмине законски утврдениот износ). 

 

•  Производите кои  се купуваат  на  далечина  често немаат  гаранција,  па така  доколку истиот 
производ се расипе нема можност да се сервисира бесплатно. 

 

•  Одредени производи, како што се на пр. познати марки на мобилни телефони и други технички 
апарати кои веќе ги има во нашите продавниците, не можат да се купат преку интернет и да се 
внесат во Република Македонија. 

 

 
 

АКТИВНОСТ – МОИТЕ РОДИТЕЛИ МИ КУПИЈА ПРОИЗВОД ПРЕКУ ТВ ШОП КОЈ НЕ МИ СЕ 

ДОПАДНА И НЕ ГИ ИСПОЛНИ МОИТЕ ОЧЕКУВАЊА 
 

Цел – ученикот/ученичката да се здобијат со практични знаења за тоа што е 
договор на далечина, на што да внимаваат и кои се нивните права. 

 

Наставни  средства:  фломастери,  табла,  креда,  некои  примери  од  договори, 

испорачани производи и сл. 
 

Примери: 
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Преку телешоп со моите родители нарачав патики за трчање, кои сметав, гледајќи ја рекламата, 
дека се многу удобни и му даваат поткрепа на телото. По испораката на производот констатирав 
дека изгледот не е ист со оној на рекламата, квалитетот и ефективноста не ги исполнија моите 
очекувања. Реагиравме до продавачот, се обидовме да укажеме на недостатоците и баравме да 
ни се вратат парите, но тој не се согласи. 

 
Домашна задача-Одговори на следниве прашања. 
 
 

1. Во кој вид договори спаѓаат договорите 
за купопродажба на производи преку топ- 
шоп? 

 

А) Купопродажни договори. 
 

Б) Договори меѓу отсутни лица или далечински 
договори. 

 

В) Посебен тип на договори. 
 

2. За што треба потрошувачот да биде 
информиран? 

 

А)За идентитетот на продавачот и неговата 
адреса, основните карактеристики на 
производот,  цената  на  производот, 
трошоците за доставување, начинот на 
враќање реституција и евентуални трошоци, 
времетраење   на   понудата   и   понудената 
цена, трошоци на комуникацијата. 

 

Б) Само за цената на производот. 
 

В) Само за времетраење на понудата. 
 

 

 

 

 

 

7. Како треба да биде изразена цената 
на производот? 
А) Во денари. Б) Во девизи. 
В) Во денари со вклучен ДДВ. 

3.  Доколку  потрошувачот  добие  производ 
кој не одговара на неговите очекувања има 
право да бара враќање на парите во рок од: 
А) 15 дена. 
Б) 22 дена. 
В) 7 дена. 
4.  Во  кој  рок  потрошувачот  треба  да  ги 
добие уплатените средства? 
А) Во рок најдоцна до 30 дена. 
Б) Во рок најдоцна до 45 дена. 
В) Во рок најдоцна до 7 дена. 
5.   Дали   потрошувачот   има   обврска   да 
прими  друг  производ  во  замена  за 
вратениот иако не му одговара и не ги 
исполнува неговите очекувања? 
А) Да. 
Б) Не. 
В) Само во случај доколку продавачот не сака 
да му ги врати парите. 
6.   Во  каква  состојба  потрошувачот  може 

да му    го    врати    производот    на 
продавачот? 

А) Производот треба да биде неоштетен, во 
оригинално пакување, со фискална сметка и 

со сите приложени документи. 
Б) Производот може да биде користен. 
В)    Производот    може   да   се    врати    
без фискална сметка. 
 
8. До каде може да се обрати 
потрошувачот доколку   не   може   да  
ги   оствари   своите права? 
А) До Министерството за економија. 
 Б) До Државниот пазарен инспекторат 
и/или до Организацијата   на   
потрошувачите   на 
Македонија. 
В) До Агенција за храна и 
ветеринарство.

 


