
Вовед во електронско 
купување и продажба
Електронското купување и продажба може да биде практичен, безбеден и 
бесконтактен начин да го добиете она што го сакате, и исто така, да „се ослободите“ 
од она што не ви треба!

Што се електронски веб-страници за купување?
Електронските веб-страници за купување ви овозможуваат да купувате од удобноста 
на домот користејќи го вашиот компјутер. Постојат два главни вида веб-локации за 
електронско купување:
• електронски продавници во кои одите да купите предмети и услуги,
• електронски пазари, каде можете да купувате и да продавате предмети и услуги.
Електронските продавници се многу слични на обичните продавници. Всушност, голем број 
обични продавници се и електронски продавници, како на пример Myer, David Jones, Coles 
и Woolworths. Други, како што е Amazon, се само електронски. Кога купувате електронски, 
додавате производи од веб-страницата на продавницата во вашата виртуелна кошничка за 
купување, плаќате за нив електронски и тие ви се доставуваат дома.
Некои од предностите на електронското купување се:
• можете да купувате тогаш кога ви одговара и не

мора да го напуштате домот,
• често ќе најдете поголем избор на производи кога

купувате електронски,
• може да биде полесно да ги споредувате цените,
• можете да прегледувате и да пребарувате стока

онолку долго колку што сакате, без да чувствувате
притисок да купите нешто.

Некои од недостатоците на електронското купување се:
• не можете да ги пробате, допрете или

почувствувате предметите, или да ја видите
точната боја пред да ги купите,

• може да биде потешко да ги вратите производите,
• бидејќи предметите треба да се достават, може да

се јават трошоци и поголемо задоцнување при
приемот на она што сте го купиле.
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Купувајте електронски и 
добивајте ги производите 

дома
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Вовед во електронското купување и продажба

Каде можам да купувам и продавам електронски?
Освен да купувате, веб-страниците за продажба/
купување ви овозможуваат да продавате предмети 
и услуги. Понекогаш тие се наречени електронски 
пазари или веб-локации за аукција. Голем број 
предмети што се продаваат на овие веб-локации 
се нови, а некои се користени. Понекогаш можете 
да најдете дури и ретки специјални производи. 
Производите на веб-локациите за продажба/
купување може да се продаваат по претходно одредена 
цена, или да огласат за продажба со наддавање.
Најпопуларните веб-локации за продажба/купување 
се Gumtree, Facebook Marketplace и eBay. eBay управува 
со целосниот процес, без оглед дали купувате или 
продавате. Преку нејзините безбедносни системи на 
eBay можете да:
• му поставите прашања на продавачот,
• да платите за купеното,
• да дадете повратни информации преку системот

за оценување на eBay,
• да ги следите сите нешта што сте ги купиле или

продале,
• и многу друго.
За да користите електронски пазар, ќе треба да 
поставите сметка и да се најавувате секојпат кога 
планирате да купите или продадете нешто. За 
eBay исто така ќе треба да го поставите вашиот 
претпочитан метод за плаќање. 
Ако едноставно само разгледувате некој електронски пазар, не мора да поставите 
сметка или да се најавувате на сметка што веќе сте ја поставиле. 

Што треба да имате на ум кога купувате електронски
Ако планирате само да купувате електронски, еве неколку нешта што треба да ги имате на ум:
• електронските самопослуги обично ви овозможуваат да зачувате список со

производите што вообичаено ги купувате и така ви го олеснуваат купувањето,
• квалитетот на свежото овошје и зеленчукот го проверуваат вработените во продавницата,
• треба да ги проверите условите на која било електронска продавница, за да бидете

сигурни дека можете да ги вратите производите што не ве задоволуваат, и
• запомнете, кога купувате во Австралија, ќе бидете заштитени од австралискиот

Закон за потрошувачи.

2

Популарните електронски 
пазари ви овозможуваат да 

купувате и да продавате низ 
цела Австралија

Најголемиот електронски 
пазар во светот ви 

овозможува да купувате и да 
продавате меѓународно

beconnected.esafety.gov.au

http://www.beconnected.esafety.gov.au

	Вовед во електронско купување и продажба
	Што се електронски веб-страници за купување?
	Каде можам да купувам и продавам електронски?
	Што треба да имате на ум кога купувате електронски


