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Штедење пари додека  
купувате намирници 
Како помагаат единечните цени на производите 

Проверувањето и споредувањето на единечните цени на производите ставени на 
ценовните ознаки на рафтовите во супермаркетите или на интернет можат да ви 
помогнат да заштедите пари кога купувате намирници.

ДЕТЕРГЕНТ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА
2.5 литри

7.62  
долари

3.05 долари за 1 литар

Единечна цена

ДЕТЕРГЕНТ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА
1.5 литри

5.74  
долари

3.83 долари за 1 литар

Единечна цена

Како да ги проверувате и да ги 
споредувате единечните цени и да 
заштедите пари 
Споредувањето на единечните цени на намирници ќе 
ви помогне да добиете најдобра вредност за парите. 
Единечната цена се прикажува за да ви биде полесно. 
Користете ги следниве чекори: 

1. Најдете го производот што ви треба. 

2. Проверете ја единечната цена. 

3. Споредете ја таа единечна цена со единечната цена 
на ист или сличен производ од различна марка или 
различна големина на пакување, за да видите кој од 
нив е поевтин. 

Поголемите пакувања, специјалните понуди или 
генеричките производи може и да не се најевтините 
опции. Понекогаш свежите производи може да понудат 
најдобра вредност, но во други случаи конзервираните 
или замрзнатите производи може да бидат поевтини. 
Единечните цени ви помагаат да го најдете производот 
со најдобра вредност на денот на којшто пазарувате.  

Што значат единечните цени 
на производите? 
Единечните цени на производите се систем на 
означување што ви помага да процените која е 
најдобрата вредност за парите кога купувате намирници. 
Со користење на стандардни единици за мерење, 
лесно можете да ги споредите цените на производите, 
независно од нивната големина, брендот на производот 
или начинот на кој се спакувани или продавани. 

Големите продавници за намирници или продавниците за 
намирници на интернет мораат да ја прикажат единечната 
цена на спакуваната храна и на други намирници како што 
се леб, житарки за појадок, путер, јајца, брашно, свежо 
овошје и зеленчук, свежо млеко, месо, ориз, шеќер и 
тоалетна хартија. 

Кај пакуваните намирници што се продаваат според 
тежина, единечната цена се прикажува во единици 
за тежина. На пример, единечната цена на оризот се 
прикажува за 100 грама. Течностите се прикажуваат во 
единици за запремина. На пример, единечната цена на 
течниот детерџент за перење се прикажува за еден литар. 



©  Комисија за конкурентност и потрошувачи на Австралија од 2019 г. согласно лиценцата од Криејтив Комонс Атрибуција 3.0 за Австралија  
(Creative Commons Attribution 3.0 Australia). ACCC 09/20_20–35   www.accc.gov.au

Пример: Купување компири 
Џек сака да купи компири за оброци на неговото 
семејство и забележува дека неговата месна колонијална 
продавница нуди компири во различни облици. Може да 
купи свежи компири со лушпа, или однапред излупени и 
насечени пакувани компири. Џек исто така може да купи 
однапред приготвено пире од компири. Тој ги споредува 
единечните цени на различните видови и увидува дека 
компирите на мерење се најдобра опција и чинат 1.80 
долари за килограм. Џек е добар готвач и подоцна може 
да избере како ќе ги приготви компирите. 

Користете единечни цени за да 
заштедите пари кога пазарувате 
преку интернет 
Можете исто така да ги проверувате и да ги споредувате 
единечните цени кога пазарувате на некои малопродажни 
колонијални места на интернет, на ист начин како и во 
супермаркет. Погледнете ги следните примери: 

Пример: Купување ориз преку интернет 
За време на КОВИД-19 пандемијата, Џејн претпочита да 
пазарува намирници преку интернет. Додека бара ориз, 
Џејн ги подредува резултатите од пребарувањето според 
најниската единечна цена. Џејн наоѓа ориз за 14 центи 
за 100 грама и знае дека тоа е најдобрата цена што ја 
нуди овој продавач. Оризот што Џејн обично го купува 
чини 47 центи за 100 грама, такашто со споредување на 
единечните цени таа заштедува 3.30 долари на пакување 
ориз од 1 килограм.

Пример: Купување житарки за појадок 
Пријателот на Кејт ù кажал дека може да заштеди 
пари ако ги споредува единечните цени на различните 
големини пакувања од нејзиниот омилен бренд житарки 
за појадок. 

Кејт обично купува житарки во кутија. Живее сама, така 
што може да купува мала кутија (од 420 грама) при 
неделното пазарување намирници, затоа што истото има 
најниска продажна цена. Сега знае дека споредувањето 
на продажните цени не е најдобар начин при пазарување 
и дека може да ги користи единечните цени на 
производите. Малите пакувања обично имаат најскапа 
единечна цена. 

Сега Кејт ги споредува единечните цени на малата кутија 
и на големата кутија (од 1.4 килограм). Единечната цена 
на малата кутија изнесува 1.26 долари за 100 грама, 
додека единечната цена на големата кутија изнесува 71 
цент за 100 грама. 

Кејт ја купува поголемата кутија затоа што ќе ù трае 3 пати 
подолго и ќе ù заштеди 2.31 долари неделно (7.70 долари 
на една цела кутија). 

Цената на погодноста
Можете да купите многу производи што се однапред 
подготвени, за да заштедите време. Но поголемата 
погодност може да значи дека плаќате многу повеќе 
отколку ако самите ја приготвувате храната. Единечните 
цени можат да ви помогнат да споредувате низа различни 
производи и тоа ви овозможува да ја увидите најдобрата 
вредност за парите заради задоволување на вашите 
потреби. Погледнете го следниот пример:

Користете ги единечните цени за да 
заштедите пари преку споредување на: 
	�   различни марки на производи

	�   специјални и на редовни цени 

	�   пакуван производ и на производ на мерење –  
на пример спанаќ 

	�   различни големини пакувања и видови пакувања 

	�   свеж, замрзнат, сушен или конзервиран производ –  
на пример грашок 

	�   слични и заменски производи – на пример 
видови ориз 

	�   различни нивоа на погодност – на пример сирење  
во коцки/триаголни филии/парчиња/стапчиња,  
или рендано или сечкано 

	�   различни малопродажни места за намирници, 
вклучително продавниците на интернет.

Каде можам да најдам 
повеќе информации? 
Може да најдете повеќе информации за единечни цени и 
како можат да ви помогнат да заштедите пари на нашата 
интернет страница на:  
www.accc.gov.au/consumers/groceries/grocery-unit-prices

Mожете да најдете информации за вашите други права 
како потрошувач на: www.accc.gov.au/consumers


