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ВОВЕД
Под домување се подразбира збир на односи што настануваат од сопственоста и
употребата (или користењето) на посебните и заедничките делови на зградата, било
зградата да е станбена, станбено-деловна или деловностанбена, и кои нивните
сопственици или корисници ги користат за задоволување на основното човеково право
на достоинствен, слободен, приватен и семеен живот.
Правото на домување е содржано во бројни меѓународни документи кои наметнуваат на
државите - потписнички обврски за преземање на активности со цел да се подобрат
животните услови на сите граѓани во државата. Првенствено, ова право е глобално
прифатено од страна на Обединетите нации, како и од останатите светски форуми, што
резултира во негово вградување во бројни конвенции за човековите права. Истовремено,
ратификацијата на овие документи претставува спремност на државата да го почитува и
овозможи човековото право на домување, со што се обврзува да го признае правото на
соодветен стандард на домување.
Целта на ова истражување е да направи мапирање на генералните состојби со
домувањето во Република Северна Македонија, не навлегувајќи во специфични
проблеми и потреби, туку идентификување на предизвици за кои е потребно
дополнително внимание за нивно надминување. Особено внимание ќе се обрне на тоа
дали државата има визија за домување базирано на интегрирани, инклузивни и
одржливи принципи.
Организацијата за домување и станари ќе биде посветена на создавање на услови за
пристојно и пристапно домување за сите и можности за избор на пристојно живеалиште.

МЕТОДОЛОГИЈА
Истражувањето се базира на анализа на постоечките податоци поврзани со домување од
различни извори, нивна систематизација и интерпретација.
За потребите на истражувањето беше изработен онлајн прашалник, кој немаше за цел
репрезентативно, туку индикативно да ги посочи трендовите во домувањето. Во
периодот август – септември 2021 година на него одговориле 361 лице и одговорите се
користат за компарација со резултатите кои произлегле од анализата на постоечките
информации и податоци од официјални извори.
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ОПШТА СОСТОЈБА СО ДОМУВАЊЕТО
Истражувањето се случува во период кога се спроведува Попис на населението и
домаќинствата во Република Северна Македонија. Овој попис ќе обезбеди точни
податоци за вкупното население, бројот на домаќинства и станови, ќе го утврди бројот
на индивидуални домаќинства според типот, големината и составот, но и ќе ја отслика
реалноста според вид на живеалиште, број и површина на станови и просечна површина
по член на индивидуално домаќинство.
За жал претходниот попис се спроведе во 2002 година и официјалните податоци кои се
користат од него, или проценките изведени од нив, не ја отсликуваат реалната состојба
во земјата.

Вкупно население, домаќинства и станови во Република Северна Македонија,
Попис 2002
Вкупно

Вкупно население

Домаќинства

Станови

2 022 547

564 296

698 143

Според последната проценка на населението на Република Северна Македонија
направена на 30.06.2021 година, во 2020 година вкупното население изнесувало 2072531
лица, од кои 1037467 мажи и 1035064 жени.

Вид живеалиште, број и површина на станови, број на индивидуални
домаќинства, и просечна повешина по член на индивидуално домаќинство,
Попис 2002
698 143.0
Вкупно Вкупно живеалишта
Вкупен број на станови
Вкупна површина (m2)
Површина на станови
населени со индивидуални
домаќинства
Број на индивидуални
домаќинства во становите
Број на членови на
индивидуалните домаќинства
Просечна станбена површина
(од станови населени со
индивидуални домаќинства(
по член на домаќинство
Останати живеалишта
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697 529.0
49 671 709.0
39 805 865.0
563 636.0
2 018 627.0
19.7

614.0

Број и тип на станови
Евидентно е зголемувањето на бројот на нови станови во последните години. Податоците
говорат дека се завршени вкупно 5297 станови во 2015 година, 6192 во 2016 година, 5622 во
2017 година, 5436 во 2018 година, 6069 во 2019 година и 4077 во 2020 година.
Приказ на завршените станови, според бројот на соби, по години.

Приказ на завршени станови, според бројот на соби, по
години:
*извор: Државен завод за статистика

2020
2019
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2017
2016
2015
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Гарсониери и
Еднособни

Вкупно

5000

6000

7000

4-собни

Извор, Државен завод за статистика
На приказот се гледа доминацијата на станови со 2 или три соби. И нашата анкета имаше
прашање кое се однесуваше на големината на објектите во кој моментално живеат
анкетираните.
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Колкава е квадратурата на објектот?
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Колкава е квадратурата на објектот?

Од нивните одговори се гледа дека во просек живеат во станови со големина меѓу 40 и
80 квадрати, што одговара на станови/куќи со 2 или 3 соби.

Типови на живеалишта во урбани и рурални објасти, по години

2015
Самостојна куќа 72.6
Полусамостојна куќа 10.6
Стан или зграда со помалку од 10 3.8

стана
Стан или зграда со повеќе од 10 12.8
стана
Некој друг тип на живеалиште /

2016
70.2
14.0
3.3

2017
72.0
12.3
2.8

2018
72.0
11.3
2.5

2019
68.8
14.4
2.2

12.6

13.0

14.2

14.6

/

/

/

/

Според истражувањето на Еуростат за 2019 година, 73% од македонските граѓани
живеле во засебна семејна куќа, процент што е најголем помеѓу 32 држави во Европа.
Истовремено, околу 14% од населението од земјава живеело во станови, што покрај
Ирска е најнизок процент на континентот, додека останатите 13% живееле во споделена
куќа (станбена единица која на друга се придружува со споделен заеднички ѕид).
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Цена на становите
Т-02: Просечна цена на станови во 2018 и 2019 година
Т-02: Просечна цена на нови станови во 2018 и 2019 година

Просечна цена на 1м2, денари

вкупно

градежно
земјиште

градење

останати
трошоци

01.01. 2019 - 30.06. 2019
Вкупно

45 493

15 747

23 576

6 170

Вкупно

Скопје

48 637

16 580

25 856

6 201

Скопје

Останати
населени места

36 111

11 790

18 223

6 098

Останати
населени места

01.07. 2019 - 31.12. 2019
Вкупно

43 528

11 793

24 818

6 917

Вкупно

Скопје

47 288

11 767

26 089

9 432

Скопје

Останати
населени места

35 895

9 585

21 803

4 507

25 434

6 188

Останати
населени места

01.01. 2019 - 31.12. 2019
Вкупно

44 994

13 372

Вкупно
Скопје

Скопје

48 204

15 692

25 715

8

6 797

Останати
населени места

35 255

9 929

20 229

5 097

Останати
населени места

01.01. 2018 - 30.06. 2018
Вкупно

44 344

13 323

26 498

4 523

Вкупно

Скопје

47 375

14 107

27 383

5 885

Скопје

Останати
населени места

33 329

4 014

26 655

2 660

Останати
населени места

01.07. 2018 - 31.12. 2018
Вкупно

42 615

11 698

26 693

4 224

Вкупно

Скопје

46 066

12 100

27 200

6 766

Скопје

Останати
населени места

31 895

3 585

25 803

2 507

Останати
населени места

01.01. 2018 - 31.12. 2018
Вкупно

43 155

12 666

27 110

3 379

Вкупно

Скопје

46 764

13 182

28 165

5 417

Скопје

Останати
населени места

33 157

3 883

27 078

2 196
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Останати
населени места

НАЦИОНАЛНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА ДОМУВАЊЕ
Закони, подзаконски акти и програми кои ја уредуваат оваа област се:
●
Закон за продажба на становите во општествена сопственост
●
Закон за сопственост и други стварни права
●
Закон за облигационите односи
●
Уредба за критериумите и начинот на утврдување на продажната цена на
становите во општествена сопственост
●
Закон за градење
●
Закон за градежно земјиште
●
Закон за просторно и урбанистичко планирање
●
Програма за изградба и одржување на станови сопственост на Република Северна
Македонија за 2007 година
●
Закон за денационализација
●
Закон за експропријација
●
Закон за посебни права на припадниците на безбедносните сили
●
Закон за стопанисување со станбениот и деловниот простор
●
Закон за локалната самоуправа
●
Закон за премер, катастар и запишување на недвижностите
●
Закон за задолжување на Република Северна Македонија кај Банката за развој
при Советот на Европа по договорот за заем по проектот за изградба на станови кои ќе
се издаваат на лицата со ниски приходи
●
Закон за домување
Иако Стратегијата за домување на Република Северна Македонија1 се зема како основ
за оформување на политиките за домување, таа била со важност од 2007 до 2012 година
и потоа не била обновена. Визијата на стратегијата била постигнување на долгорочен,
стандардизиран и хармоничен развој на домувањето, согласно со современите стандарди
за квалитетен живот. Во неа се вели „Политиката на домување е комплексен проблем
кој ја наметнува потребата од мултидимензионален пристап во дефинирањето на
приоритетите и предлагањето мерки, што претпоставува вклучување на сите засегнати
страни во нејзиното креирање. Интенцијата за обединување на инструментите за
постигнување на позитивни резултати во областа на домувањето, всушност претставува
и главна цел во изготвувањето на еден ваков документ, заедно со прашањето за нејзината

1

http://studiorum.org.mk/h2020mkd_upload/upload/Strategija%20za%20domuvanje.pdf?fbclid=IwAR3vSHzrcy
1MkLJqAsbO35qwQWyZXP-IH1tY9ZuUsOb2qJwe-CTqUJGvDfA
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успешна имплементација. За таа цел, ќе биде потребно јасно, недвосмислено,
синхронизирано и добро обмислено планирање на активностите на сите субјекти
инволвирани во овој процес, како на државата и нејзините институции, така и на науката,
локалната самоуправа, приватниот сектор и граѓаните. Таквиот пристап ќе гарантира
објективно идентификување на потребите за делување во оваа област, а истовремено ќе
овозможи утврдување на конзистентна станбена политика. “
Сепак најинтересно е што Стратегијата предвидувала и вклучување на различни
субјекти во нејзиното спроведување, водејќи се по принципот на партиципативност, но
и зајакнување на соработката помеѓу државните и локалните институции, граѓанските
организации, приватните градители и другите учесници на пазарот. Во креирањето на
станбената политика особено е битно директното учество на граѓаните, односно
јавноста. Исто така, треба да им се овозможи на граѓанските организации
заинтересирани за оваа проблематика да го дадат својот придонес, со цел да се оствари
непосредна артикулација на постојните интереси и потреби и нивно успешно
инкорпорирање во станбената политика. Овој процес воедно претставува еден од
начините преку кој ќе се интензивираат демократските процеси во државата, правејќи
го процесот на донесување на одлуки потранспарентен. Процесот на учество на јавноста
би требало да биде димензиониран во определена рамка која ќе овозможи подобро
спроведување на оваа стратегија.
Со донесувањето на Законот за домување во 1998 година се укина категоријата
општествени станови и домот почна да се третира како економска категорија, со што се
наметна нов систем на вреднување на домувањето.
Во фокусот на ова истражување ќе биде на актуелниот Закон за домување, од кој
произлегуваат сите останати документи кои ја регулираат оваа материја.
Закон за домување
Во Член 8 од Законот за домување се дефинираат минимално и соодветно домување.
Овој член е од особена важност, затоа што укажува на параметри според кои може да се
утврдува квалитетот на домот.
(1) Минимално домување вклучува задоволување на минимални просторни услови,
опременост на станот со основна комунална инфраструктура како што се струја, вода
и одвод и сообраќајна поврзаност на станот со населбата, односно градот, како и
правната сигурност на поседување или користење на станот.
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(2) Соодветно домување освен елементите на минимално домување вклучува соодветна
приватност и простор, физичка достапност, безбедност, конструктивна стабилност и
трајност, осветлување, греење и вентилација, основна инфраструктура како што се
довод, одвод и собирање на смет, квалитет на околината и фактори поврзани со
здравјето, како и пристапност во однос на работата и основните услуги.
Издвојуваме неколку членови кои се важни за односите меѓу сопствениците и закупците.
Во Член 11 е утврдено дека „Сопственикот на посебен дел, односно закупецот, е должен
редовно да го одржува станот и да се грижи за одржувањето на станбената зграда со цел
да не се предизвика штета или штетни влијанија, како и да се обезбеди непречено
користење на посебните делови од страна на другите сопственици.“
Член 15 Поделба на трошоците на управувањето (1) Сопствениците на посебните делови
се одговорни за плаќање на сите трошоци за управувањето и другите трошоци што
потекнуваат од станбена зграда во согласност со своите сопственички делови, ако со
договорот за заемни односи поинаку не е утврдено.
Член 60 определува дека (1) Орган на управување во заедницата на сопственици е
собирот на сопственици. (2) Членови на собирот на сопственици се сите сопственици,
односно корисниците на посебните делови од станбената зграда кои имаат писмено
овластување дадено од страна на сопственикот на посебниот дел да одлучува во негово
име во органот на управување на заедницата на сопственици, како и други лица кои
имаат овластување за тоа. (3) Ако сопственик на посебен дел е отсутен непрекинато
повеќе од три месеци од местото каде што се наоѓа посебниот дел, е должен да овласти
друго лице да одлучува во негово име во органот на управување.
Давање на стан под закуп е регулирано во Член 66 од актуелниот Закон за домување и
во него е предвидено дека (став 1) Сопственикот на стан (во натамошниот текст:
закуподавач) го дава станот под закуп со склучување на договор за закуп. Понатаму
членот утврдува: (2) Ако закуподавачот даде под закуп дел од сопствениот стан во кој и
живее, е должен да склучи договор за закуп за тој дел. (3) Закупецот може да даде дел
од станот во подзакуп со склучување на договор за подзакуп, исклучиво на определено
време и под услови утврдени со овој закон, со согласност на закуподавачот. (4)
Договорот за закуп и договорот за подзакуп се склучуваат во писмена форма и се
заверуваат од нотар.
Само договор во форматот предвиден во ставот 4 на овој член претставуваат основ за
упис во Регистарот за закуп и дава правен основ за почитување на правата на
договорните страни. Сепак, нашата анкета отвори една многу интересна забелешка,
односно според добиените одговори лесно може да се заклучи дека најмногу од
закупците всушност немаат писмен договор.
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Со закуподавачот имам склучен писмен договор за
закуп
*79 одговори

Да
42%

Да

Не

Не
58%

Се заинтересиравме и дали закупците знаат за обврската да се плати данок на закуп од
страна на закуподавачот, но и тука најголем дел од анкетираните не знаеја дали е тоа
случај.

Познато ми е дека закуподавачот плаќа данок на
закуп

Да
43%

Да

Не

Не
57%

Напоменуваме дека и обврската за плаќање на данок за закуп произлегува од
формализирани договори и плаќање на закупот на трансакциска сметка на
закуподавачот. Сепак, заради нискиот животен стандард и потребата да се обезбеди што
поефтино живеалиште многу често се занемарува оваа обвска, па изнајмувањето на
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становите се случува само со устен договор и со плаќање „на рака“ во готовина, како
трансакција која никаде не се евидентира како приход кој треба да се оданочи. Од една
страна се избегнува трошокот за данок кој закуподавачот е обврзан да го плати, а кој при
ваква ситуација не го калкулира во закупот и со тоа неговата цена автоматски е пониска
и поприфатлива, но од друга страна го става закупецот во понеповолна ситуација, да не
може да ги остварува правата кои му се предвидени во законската регулатива. Според
Член 87, „лице кое користи стан, а со сопственикот не склучило договор за закуп
односно не го продолжило договорот за закуп склучен на определено време, станот го
користи без правен основ.“
Без наведениот правен основ, закупецот не може да се повика ниту на било кој друг член
кој ги регулира неговите права. На пример Член 71 се однесува на неизвршување на
должностите од страна на закуподавачот и предвидува: (1) Ако состојбата во станот не
му овозможува на закупецот редовно користење на станот или на заедничките делови,
односно не му овозможува сигурен и здрав престој, закупецот може да предложи на
инспекциската служба во општините и општините во градот Скопје, да му наложи на
сопственикот извршување на одредени работи потребни за обезбедување на редовно
користење на становите или заедничките делови за сигурен и здрав престој, согласно со
нормите и стандардите за домување во станбени згради од членот 70 став (2) на овој
закон. (2) Ако закуподавачот не постапи по налогот на инспекциската служба од ставот
(1) на овој член, закупецот може самиот да ги изврши тие работи на трошок на
закуподавачот. Закупецот има право на намалување на закупнината до висината на
трошоците што ги вложил за извршување на работите.
И Член 78 ги пропишува правата на закупецот, и тоа: 1) непречено да го користи станот;
2) да врши поправки во станот, ако поправката е неодложна за да се отстранат штетни
последици по животот или здравјето на станарите или на станот и опремата во него од
поголем обем и да бара надоместок на трошоците настанати поради поправките; 3) да
бара надоместок на штета во еднократен износ или намалување на закупнината за
издатоците направени заради извршување на работите од членот 71 став (1) на овој
закон; 4) да бара враќање на превисоко пресметаната закупнина и 5) да бара сразмерно
намалување на закупнината за време кога станот не било можно да се користи редовно,
поради тоа што закуподавачот ги занемарил своите должности од членовите 75 и 77 на
овој закон.
Член 96 ја определува Закупнината на стан. Ставот 1 вели „За користење на станот под
закуп закупецот му плаќа на сопственикот на станот закупнина во висина што се
утврдува со договорот за закуп, во согласност со одредбите од овој закон.“
Во нашата анкета прашавме колку им изнесува киријата на оние кои користат стан под
закуп.

14

Доколку користите стан под закуп, колку изнесува
киријата?
*77 одговори

Од 250 - 350
12%

Над 350
2%

Помалку од 100
13%

Помалку од
100
Од 100 - 150

Од 150 - 250

Од 100 - 150
33%

Од 250 - 350

Од 150 - 250
40%
Над 350

Одговорите покажуваат дека околу 40% плаќаат меѓу 150 и 250 евра, скоро 46% плаќаат
помалку од 150 евра и околу 14% над 250 евра.
Во Агенцијата за катастар за 2020 година евидентирано е дека просечната цена по метар
квадратен станбен простор за закуп била највисока во општина Центар и изнесувала 278
денари, во Карпош таа изнесувала 248 денари, во Аеродром 237, во Охрид 235 денари,
додека во Битола се плаќало по 166 денари закуп по метар квадратен, а во Штип по 127
денари за метар квадратен.
Во однос тоа каков е нашиот Закон за домување, според анализата објавена во Global
Property Guide2 и придонесот на Мартин Бошкоски од Адвокатска канцеларија Лаличиќ
во неа, Северна Македонија е категоризирана како умерено „про-сопственик“, имајќи
предвид дека Сопственикот и Закупецот имаат целосна слобода на договори и слобода
да договараат висина на закуп. Тие велат „Дали сопственикот и закупецот можат

2 Landlord and Tenant Law in North Macedonia,
https://www.globalpropertyguide.com/Europe/Macedonia/Landlord-andTenant?fbclid=IwAR2GJN0wR7XQ3yOYhUotMq1npB_P_137uSbn-IKImcBNh_1_lQgr1URjWJo
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слободно да се договорат за кирии (или дали има контрола на киријата)? Да, тие можат
слободно да се договорат. Во Северна Македонија, договорот за закуп е утврден во
согласност со Законот за облигационите односи, во кој не е наведена висината на
закупнината за која може да се договорат сопственикот и закупецот. Исто така, овој
закон одредува дека страните можат слободно да се договорат. Единствена друга
регулатива која влијае на висината на закупнината е Законот за домување. Во согласност
со овој закон, утврдувањето на вредноста на висината на закупнината, непрофитна
закупнина, привремен закуп, закуп на станови за службени цели и закуп на станови за
одредена намена се врши врз основа на следните критериуми: оддалеченост од
централно градско подрачје, локација на објектот, обезбедена комунална и друга
инфраструктура, основа на зградата, број на станбени единици во зградата, структура на
станбената зграда, материјал од кој е изградена зградата, опремување на станот и
енергетска ефикасност на зградата. Законот предвидува и методологијата за утврдување
на закупнината да биде наведена во акт издаден од Владата.
Но, повторно, ова не е задолжителна регулатива и сопственикот и закупецот можат
слободно да се договорат за износот на киријата, начинот на плаќање итн.
Законот има уште еден многу важен сегмент, а тоа е Инспекцискиот надзор, опишан во
член 116, кој вели: (1) Инспекцискиот надзор над примената на овој закон и прописите
донесени врз основа на овој закон го вршат овластени инспектори за домување во
општините и општините во градот Скопје во рамките на надлежната инспекциска
служба (во натамошниот текст: овластен инспектор за домување). (2) Доколку
општините, односно општините во градот Скопје немаат назначено овластени
инспектори за домување, инспекцискиот надзор го вршат инспектори при Државниот
комунален инспекторат во име и за сметка на општините, односно општините во градот
Скопје.
Член 118 ги уредува Правата и должности на инспекторот: (1) При вршење на
инспекцискиот надзор овластените инспектори за домување од членот 116 на овој закон
имаат право да вршат надзор над станбени, станбено-деловни и деловно-станбените
згради дали управувањето со истите се врши согласно со одредбите од овој закон и
прописите донесени врз основа на овој закон, дали се почитуваат пропишаните
норми и стандардите за домување и дали се уредени закупничките односи согласно
со овој закон. (2) При вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот од ставот (1) на
овој член, може да побара присуство на овластено службено лице од органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните работи.
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Регулаторна комисија за домување
Согласно Законот за домување и согласно утврдената политика со Стратегијата за
домување на Република Северна Македонија, Регулаторната комисија за домување се
основа заради обезбедување на долгорочен, стандардизиран и хармоничен развој на
домувањето, согласно со современите стандарди за квалитетен живот, заштита на
животната средина и природата, обезбедување и заштита на конкурентен пазар на
станови врз начелата на објективност, транспарентност и недискриминираност. Во
делокругот на нејзини надлежности, меѓудругото е наведено дека:
●
Се грижи за квалитетно задоволување на станбените потреби на населението,
согласно со современите стандарди за квалитетен живот, заштита на животната средина
и природата;
●
Врши категоризација на станови и станбени згради согласно пропишаните
критериуми од член 97 од Законот за домување;
●
Ги издава, продолжува и одзема лиценците за управител за вршење на дејностите
на управување со станбените згради и води регистер на управители на станбени згради;
●
Посредува во разрешувањето на спорови што настануваат помеѓу закупците,
закуподавците, управителите, претседателите на заедниците на сопственици,
сопствениците на посебните делови и трети лица во областа на домувањето и предлага
мерки во врска со истите;
●
Организира средби за запознавање со новините во прописите од областа на
домувањето и дава насоки во врска со вршење на дејностите на управување со
станбените згради;
Во својот Извештај за работата, за период од 01 јули до 31 декември 2020 година 3 ,
Регулаторната комисија за домување констатира дека иако се изминати повеќе од девет
години од последниот рок во кој согласно Законот за домување сопствениците на
посебните делови на зградите беа должни да определат управител или да регистрираат
заедница на сопственици, загрижува фактот што дел од градоначалниците на општините
сé уште немаат назначено општински инспектори за домување, а и во тие општини каде
што има назначено општински инспектори за домување тие не постапуваат согласно
нивните законски обврски. Со тоа се доведува во прашање функционирањето на Законот
за домување.
Во Република Северна Македонија според доставените податоци од страна на
општините постојат само 4 инспектори за домување - од Скопските општини нема од
доставените, Битола, Крива Паланка, Куманово и Охрид, имаат назначено овластени
инспектори за домување. Од информациите со кои располагаат заклучуваат дека
присутноста на терен од страна на општинските инспектори за домување е дури
3

https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=5fa4ce63-648c-41b8-b8be-872d3812c498
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незабележителна и дека општинските инспектори за домување не се доволно
ангажирани во процесот на спроведување на Законот за домување, па апелираат
овластениот инспектор за домување редовно да излегува на терен и да проверува кои
згради се управувани од страна на лиценцирани управители или пак од страна на
Заедници на сопственици, бидејќи, постојат згради кои се уште немаат определено свој
лиценциран управител или пак, се уште немаат регистрирано Заедница на сопственици.
Исто така, Регулаторната комисија за домување има сознание дека ретко која од
општините во Република Северна Македонија има востановено регистар на станбени
згради и станови и регистар на управители на станбени згради. Според нив откако
зградите ќе бидат управувани тогаш на многу поефикасен начин може да се пристапи во
разрешувањето на проблемите со кои се соочуваат сопствениците на посебни деловистанови. Во последните години со поддршка на организацијата Хабитат е зголемен
бројот на општини кои имаат регистри на стамбени згради.
Во последниот период Регулаторната комисија за домување остварува блиска соработка
со Групацијата за домување и управување со станбен и деловен простор при
Стопанската комора на Македонија и се забележува нивна координирана активност за
актуелизирање на проблемите врзани со домувањето, особено во притисокот за
унапредување на законската регулатива.
Во 2016 година Групацијата тврдела 4 дека има информации дека на пазарот
функционираат лиценцирани управители кои се' уште на издаваат фактури за своето
работење, туку уплатници и тоа за неколку месеци однапред, што е спротивно на
законот, а од друга страна граѓаните не знаат колку од нивните пари и за што се
потрошени. Кај одредени лиценцирани управители не се дефинирани ставките во
резервниот фонд, а други, пак, со дел од парите од фондот, а што се наменети исклучиво
за инвестициски активности, плаќаат за тековно одржување, што е, исто така
незаконски. Во полугодишниот извештај од Регулаторната комисија за домување било
нотирано и тоа дека имало управители кои продолжиле да работат и кога им била
одземена лиценцата за работа. Во 2019 година, при изборот на нивното ново раковоство
констатирано е „дека правните субјекти кои се занимаваат со дејноста Домување се
соочуваат со голем број проблеми и недоречености и неусогласеност со закони во други
области за што беа потребни иницирање разни форми на состаноци измени на законски
прописи, регулативи и слично.“ и дека во следниот период Групацијата треба да работи
на креирање амбиент на позитивен однос од функционирањето на законската регулатива
која го уредува домувањето во насока на постигнување долгорочен, стандардизиран и
хармоничен развој, согласно со современите стандарди за квалитетен живот, што е
основната цел на Стратегијата за домување од која произлегуваат сите други општи и
посебни цели.
4

https://skopjeinfo.mk/inspekcija-za-domuvanje-namesto-fakturi-se-izdavaat-uplatnici
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Во октомври 2021 година остварена е работна средба меѓу претседетелите на
Регулаторната комисија за домување и Групацијата за домување при Стопанската
комора на Република Северна Македонија на која предмет на дискусија биле актуелните
проблеми со кои се соочуваат граѓаните, инспекторите за домување како и
Лиценцираните управители кои произлегуваат поради недоречености во Законот за
домување и потребата од нивно актуелизирање и реализирање со неопходни измени на
Законот, и негово усогласување со други закони. Заедничките заложби ветуваат
воспоставување систем за почитување на Законот за домување од сите инволвирани
странки и институции, назначување на лиценцирани општински инспектори за
домување во сите општини и општините на Град Скопје, како и зголемување на нивната
ефикасност и ефективност и воспоставување на систем за почитувње на пазарните
принципи, со цел максимално подобрување на услугите за граѓаните кои произлегуваат
од Законот за домување. Заложбата е и во насока на континуирана и максимална
соработка со Комората, општинските инспектори за домување, лиценцираните
управители и заедниците на сопственици и отворен дијалог во насока на решавање на
проблемите.
ДОМУВАЊЕ КАКО ХОРИЗОНТАЛЕН АСПЕКТ НИЗ ДРУГИ СТРАТЕГИИ
Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјална искученост
Во „Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и на социјалната
исклученост во Република Северна Македонија“ (2010-2020) една од стратегиските цели
е: постигнување стандардизирани и хармонични услови на домување за категориите
граѓани што се сметаат за социјално исклучени во домувањето. Спроведување на оваа
стратегија меѓу другото значи и обезбедување на квалитетни услови за домување за
секого. Како што е наведено во неа „Социјална исклученост во домувањето, претставува
комплексен социјален феномен во силна корелација со останатите форми на социјална
маргинализација. Трите основни бариери кон пристојното домување - економската,
културната и правната - истовремено се во релација со лицата кои по оваа основа се
соочуваат со социјална исклученост, но и со локалитетите за живеење кои се
маргинализирани заради определен сплет на социјални околности. Најчесто се пројавува
како супстандардно или сиромашно домување, вклучувајќи немање пристап до извори
на финансирање за унапредување на условите на домување, или како правна
несигурност, главно поврзана со големиот број нелегални градби во земјата.“
Од мерките за унапредување на социјалното вклучување во домувањето, издвојуваме:
• Намален степен на супстандардни услови на домување преку (1) Обезбедување
на соодветни комунални приклучоци и друга инфраструктура, и
субвенционирање за подобрување на условите за домување; (2) Примена на
прописите со кои се овозможува правно регулирање на сопственоста на
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•

•

•

непрописно (диво) изградените станбени единици и (3) Субвенционирање на
закупнина на стан во приватна сопственост.
Намален степен на пренаселеност на домот преку 1) Во рамките на политиката
на социјано домување, давање на поддршка за зголемување на корисната
станбена површина по член на домаќинството, особено за ромските семејства и
за ранливите групи, 2) Одобрување на средства за адаптација и реконструкција
на сопствен станбен простор и 3) Изградба на станови за социјално домување, во
сопственост на државата кои ќе се давање под непрофитен закуп.
Намален ризик од загуба на станарскиот статус (закупнички статус) преку 1)
Дефинирање на кредибилна и транспарентна постапка за стекнување и губење на
правата на социјално домување и 2) Обликување механизми за субвенционирање
и помагање на лица од ранливите групи во услови на станбена загрозеност
Отворање на поголем број на центри за домување со поддршка. Освен можноста
за социјализација, учење на животни вештини и градење на самодоверба, која ќе
ја добијат овие категории, отворањето на овие центри ќе доведе и до вработување
на поголем број лица со соодветна квалификација од локалната заедница.

Во 2010 година, кога е работена стратегијата се планирало поврзување со политиките за
домување. Тогаш предвиделе: Интегрално спроведување на компонентите на Акцискиот
план за спроведување на Стратегијата за домување на Република Северна Македонија
(2007-2012), преку:
1) Примена на правната рамка за легализација на бесправно изградените објекти,
(донесен е Закон за постапување по бесправно изградени објекти кој е во фаза на
поширока имплементација) и давање помош и поддршка на ранливите групи;
2) Утврдување на правна рамка и донесување на Закон за социјално домување, со
уредување на категориите самостојно домување, живеење со поддршка,
субвенционирање на домувањето, непрофитно домување и сл;
3) Утврдување на стандарди и нормативи за соодветно и минимално домување;
4) Иницирање и основање на Фонд за станбена изградба, вклучувајќи програми за
изградба на станови со средства од фондот за станбена изградба;
5) Законско поттикнување на станбено штедење што треба да доведе до вклучување на
непрофитните и нископрофитните станбени организации во сферата на домувањето;
6) Воспоставување на системи и механизми за станбено финансирање, особено преку
оформување на стимулативни фискални инструменти во даночната регулатива;
7) Развивање на концепти и модели за социјално домување и домување на ранливи
групи, вклучувајќи субвенционирање на закупничкото домување на социјалната
структура на корисници, како и донесување програми за изградба на станови наменети
за социјално домување и домување на ранливите групи.
За жал Стратегијата е веќе истечена и не постои анализа или извештај кој го прикажува
нејзиниот успех, ниту генерално ниту по планираните мерки, што нам може да ни биде
предизвик во периодот кој следува.
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Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020
Стратешка определба на оваа стратегија е „Намалување на јазот во квалитетот на
домување помеѓу ромските и неромските заедници во Република Северна Македонија.“
Во Стратегијата пишува „Општа констатација е дека условите во кои тие живеат се
мошне лоши, често под нивото на прокламираните стандарди на соодветно домување и
постојано се перпетуираат. Често се работи за долгорочно населени населби со нејасен
сопственички статус надвор од урбаното планирање, немаат основна инфраструктура и
услугите на државниот систем се тешко достапни. Според некои проценки, околу 70%
од Ромите, немаат документи за сопственост на нивното живеалиште.“
Во публикација на Асоцијацијата за демократски развој на Ромите „СОНЦЕ“ и
Меѓународната група за малцински права од 2018 година направена е анализа на
предизвиците и нееднаквостите во домувањето со фокус на Ромското население и
интегрално ги пренесуваме нивните наоди.
„Во Македонија постојат различни закони што го регулираат домувањето и што се
особено важни за Ромите, како што е Законот за домување и Законот за постапување со
бесправно изградени објекти. Ромите се соочуваат со едни од најлошите услови за
домување во земјата. 28 проценти од Ромите живеат во сиромашни населби, во лошо
изградените живеалишта кои често немаат формална регистрација. Пренатрупаноста е
исто така широко распространета: многу ромски семејства живеат во куќи со помалку
од 5 квадратни метри по лице. Оваа ситуација е влошена од несигурноста на ова
уредување, при што околу 80.000 ромски домаќинства немаат долгорочни решенија за
домување. Често, отсуството на соодветна вода за пиење, електрична енергија, греење
или санитарни услови, исто така, придонесува за широко распространетата лоша
здравствена состојба.
Единиците на локалната самоуправа на локалната самоуправа играат важна улога,
бидејќи се задолжени одблизу да го регулираат домувањето. Тие, исто така, се одговорни
за развојот на инфраструктурата, урбанистичкото планирање и катастарските регистри,
но многу Роми не се запознаени со комплексните институционални структури што ги
обликуваат овие политики и затоа, во голема мера зависат од добрата волја на
носителите на одлуки. Додека во последниве неколку години, наводно се поднесени
околу 2.000 апликации за регулирање нерегистрирани домови, исходот од овие постапки
е во голема мера непознат, иако граѓанските организации сметаат дека соодносот е
сигурно релативно низок на национално ниво. Во овој контекст, тешко е граѓаните,
особено Ромите, да добијат јасна слика за прописите и како истите успешно да се
запазат. Освен тоа, граѓанските организации тврдат дека националната програма за
социјални станови не успева да допре до оние области каде што на ромското население
им се најпотребни овие мерки, и дека нема доволно социјални станови за сите оние што
имаат потреба од нив. Дури и во регионите каде што обемот на достапни социјални
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станови е пропорционален на бројот на Ромите, тие често не се свесни за овие опции и
за потребните процедури за аплицирање за истите. Исто така, сите локални власти
немаат развиено детални урбанистички планови, што дополнително го попречува
спроведувањето на програмата за социјални станови.
Високите нивоа на невработеност и ограничените ресурси обврзуваат многумина да
живеат во супстандардни услови за домување, а пак, недостигот од електрична енергија,
безбедна вода за пиење и санитарни услови резултира со лоша здравствена состојба,
што, заедно со дискриминацијата во пристапот до јавните услуги, во крајна линија
доведува до помал животен век.“

СОПСТВЕНИШТВО И ЗАКУП
Регистарот на цени и закупнини претставува јавен регистар во кој се евидентираат сите
трансакции со недвижностите, цената која е содржана во правниот основ за промет со
недвижностите, како и други податоци содржани во изјавите кои ги даваат
продавачите/закуподавците на недвижноста заверени кај нотар. Тој е воспоставен од
Агенцијата за катастар на недвижности на 18 март 2015 година. Начинот на водење,
формата и содржината на Регистарот на цени и закупнини и формата и содржината на
изјавата дадена од продавачот/закуподавецот заверена кај нотар се уредени во
Правилник за начинот на водење, формата и содржината на регистарот на цени и
закупнини и формата и содржината на изјавата дадена од продавачот/закуподавецот
заверена кај нотар, објавен во „Службен весник“ на РМ бр. 40 од 13.3.2015 година и
Правилник за изменување на правилникот за начинот на водење, формата и содржината
на регистарот на цени и закупнини и формата и содржината на изјавата дадена од
продавачот/закуподавецот заверена кај нотар објавен во „Службен весник“ на РМ бр. 64
од 21.4.2015 година.
До почетокот на имплементацијата на Регистарот на цени и закупнини на
недвижностите, сите физички или правни лица кои сакале да купат или да продадат
имот, или да дадат или земат под закуп недвижен имот, се соочувале со проблемот на
недоволен број податоци и информации за цените од пазарот на недвижности и се
потпирале на несигурни и неофицијални податоци од луѓе или правни лица кои купувале
или продавале имот.
Ги разгледавме годишните извештаи на Агенцијата за катастар на недвижности и според
нив во 2016 година во базата на Регистарот на цени и закупнини се верифицирани 25.152
трансакции, од кои 14.167 продажби, 8.170 закупи, 2.063 продажби од инвеститор, 101
продажба на лицитација и 651 откуп од Република Северна Македонија.
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Во 2019година регистрирани се 8.777 закупи на целата територија на Република Северна
Македонија што претставува пад од 759 закупи во однос на 2018 година кога биле
регистрирани 9.536 закупи. Во 2020 година вкупниот број е 6477 закупи.
Забележително е дека Агенцијата за катастар бележи многу повеќе регистрирани
продажби отколку закупи на недвижнини, тренд кој се провлекува низ сите години, но
и дека најмногу закупи се однесуваат на деловни простории, потоа на станови, па на
земјоделско земјиште и дека и тој трендот е ист низ сите години. Она што не може да се
утврди од овие извештаи е кој се јавува како закупец, односно дали се побројни
физичките или правните лица.
Друг важен сегмент во секторот на недвижнини е Комората на проценители, која има
соработка со Агенцијата за катастар на недвижности и има воспоставена база на
проценки каде што овластените проценители кои се членови на Комората ги внесуваат
податоците за сите проценки кои ги вршат на терен при својата работа. Во базата има
детални податоци за недвижностите кои се предмет на проценка, како и проценетата
вредност на недвижноста согласно со важечката методологија за проценка на
недвижностите во Република Северна Македонија.
Mетодологијата за утврдување на вредноста на станот, како и Mетодологијата за
утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот
на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот,
постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за
привремен закуп и закупот на станови за определена намена5 се пропишани во соодветна
уредба. Според неа, (1) Вредноста на станот се утврдува врз основа не следните
критериуми: оддалеченост од централно градско подрачје, локација на објектот,
обезбедена комунална и друга инфраструктура, катност на објектот, број на станбени
единици во објектот, структура на станбена зграда, материјал од кој е изграден објектот,
опременост на станот и енергетска ефикасност на објектот. (2) Критериумите,
материјалот од кој е изграден објектот, опременоста на станот и енергетска ефикасност
на објектот ја определуваат градежната вредност на станот. (3) Градежната вредност на
станот, големината на станот, височината на зградата, местоположбата на станот во
зградата (катност), ориентацијата на станот по однос на страните на светот (инсолација),
структура на станбената зграда (број на станбени единици во објектот), амортизацијата,
трошоци за уредување на градежно земјиште (обезбедената комунална и друга
инфраструктура), местоположба на станот (оддалеченост од централно градско

5

http://adsdp.mk/joomla_adsdpmk/dokumenti/podzakonski_akti/Uredba_metodologija_utvrduvanje_vrednost
a_stanot_visinata_zakupnina.pdf
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подрачје), локација на објектот (погодности на локацијата) и земјиштето, ја
определуваат вредноста на станот изразена во бодови.
Процената на недвижностите е тесно врзана со трансакции поврзани со недвижноста,
нејзината вредност при купување или продавање, од економски аспект, но впечатокот е
дека воопшто не се користи од аспект на гарантиран квалитет за живеење при закуп на
становите и куќите. Речиси да нема пример кога се користи проценка на квалитетот на
просторот пред да се склучи договор за закуп и да се утврди цената на закупот. Во
моментов може само да шпекулираме дека цената која што се плаќа за проценката на
надвижноста претставува трошок кој ниту една од договорните страни сака да го плаќа
за договори, особено за оние со краток рок. Тоа пак дозволува на пазарот на недвижнини
кога станува збор за закуп да нема категоризација, ниту минимум гарантирани услови за
квалитет, ниту унифицирана цена за закупот базирана на состојбата на недвижноста,
шти ги става закупците во незавидна позиција.
Високи стапки на сопственост на живеалиштата
Во раните 90-ти години, со падот на комунизмот и распаѓањето на социјалистичка
Југославија, многу луѓе биле охрабрени да ги купат имотите на кои живеат преку
различни програми за приватизација и „подарување“. Благодарение на различните
програми и модели на плаќање, многу можеа да ги купат домовите во кои живееја по
многу ниски цени. Како резултат на ова, сопственоста на имотот во земјите на ЦИЕ и
ЈИЕ е повисока отколку во многу западноевропски земји. Романија се наоѓа на врвот на
листата со 96 отсто сопственост на куќи. Во 2019 година, стапката на сопственост на
домови во Северна Македонија изнесуваше 85,9 отсто.
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Проблемот е што многу од овие земји оттогаш се економски нестабилни под сегашните
неолиберални економии. Голем дел од населението во регионот поседува имот во кој
живее, многумина не можат да си дозволат да ги одржуваат и реновираат своите
живеалишта кога е потребно. Како што овие згради и куќи продолжуваат да се распаѓаат,
така е многу потешко истите да се затоплат или да се оладат, а многу домаќинства се
борат да платат комуналии од месец во месец.
И нашата анкета анкета го потврдува тоа. 67% од оговорите одговориле дека поседуваат
или живеат во стан кој не е под закуп, туку е наследен или на член на семејството.

На кој начин сте го решиле моменталното
станбено прашање?
*361 одговор

Со купување стан на кредит
Со купување земјиште и
градење куќа
Под закуп

25,2
31,6

Со готовинско плаќање
На лзинг
3,2

Со куќа/стан на родителите
или на роднините
Со купување земјиште и
градење...

11,9
17,7

3,2

Наследен стан/куќа

3,2

Одговорите на прашањето за идните планови поврзани со домувањето, повторно ја
отсликува желбата за живеење во сопствен имот. Околу 73% од анкетираните планираат
да продолжат да живет во сопствениот имот во кој и сега живеат или да купат стан или
куќа.

Како во иднина го замислувате своето
домување?
*281 одговор

16,4

9,3

42,3

Ќе живеам во имот
кој и сега е во моја
сопственост
Планирам
долгорочно да
изнајмувам стан
или куќа
Планирам да купам
стан или куќа

30,6

3,2
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Повеќе од половината од оние кои живеат под закуп се изјасниле дека тој им е
привремена опција. Околу 25% од останатите, иако би сакале да купат свој стан, не ги
исполнуваат условите за земање стамбен кредит.
Дополнително, податоците покажуваат дејка живот под кирија наместо купување нов
стан е почестиот избор на македонските граѓани од почетокот на годинава. На ваква
констатација упатуваат податоците од катастарот според кои во првиот квартал од
годинава се регистрирани 735 купопродажби на нови станови и дури 975 закупи, од кои
717 на куќи и 258 на станови.

Се определив за закуп, поради тоа што:
*69 одговори

3

3

3

3 3

Не ги исполнувам условите
за станбен кредит

24,6

Закупот е привремена опција
за домување

10

Поприфатлива е опцијата за
закуп
Се уште не сум купил стан
Закупот ми е единствена
опција
Не сум закупец
56,5

Инаку стамбениот кредит, со хипотека на објектот кој се купува, како обезбедување, е
најчестиот начин за обезбедување на сопствен дом. Следната опција е жирантското
гарантирање.
Податоците од извештајот од Регистарот на цени и закупнини на Агенцијата за катастар
на недвижности покажуваат дека во Скопје под хипотека се 22,14% од становите, во
Неготино 18%, во Гевгелија 16%, Кавадарци 14%, а во Кратово хипотека има само над
1,36%.
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Доколку сте го решиле станбеното прашање со
кредит, со што е обезбеден кредитот?
*109 одговори

1 11
Со купениот стан

15,6

Со жирант
Не знам, немам се уште такво
искуство
Немам кредит
Парична помош од родителите
73,4

И податоците на Народна банка јасно покажуваат на зголемено кредитирање на
стамбените кредити за населението.
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Цена на објекти за домување
Неколку факти кои го карактеризираат пазарот на недвижности во 2020 година:
▪
Во 2020 во Р.С. Македонија продадени се 4590 станови што укажува на раст на
продажбата за 10% споредено со истиот период во 2019 година;
▪
Во 2020 година продадени се вкупно 2088 новоизградени станови, со што уделот
на новите станови во вкупниот број продадени станови порасна од 26% во 2019 година
на 36% во 2020 година;
▪
Бројот на станови во градба порасна за 13% во споредба со предметниот период
од 2019 година;
▪
Продажбата на станови во Скопје претставува 63% од вкупните трансакции на
станови во целата држава забележани во првите три тримесечја од 2020 година. Бројот
на издадени одобренија за градба на станбени единици во Скопје за 2020 година
изнесува 2.789 што е намалување од 12.6% во споредба со 2019 година. Овој процент се
појавува како резултат од моратиориумот и ревизијата на деталните урбанистички
планови. Најголем број на издадени одобренија за градба на станбени единици (1161) се
во Општина Аеродром;
▪
Цените на становите се зголемени за 3% во однос на истиот период од 2019
година;
Цените по кои се нудат новите градби се далеку од тоа што било стандард пред само
една или две години. Така, сведоци сме на цени од 1.200 ЕУР во населба Железара, 1.250
во Автокоманда, 1.300 во Гази Баба, 1.350 во Аеродром и Карпош, па се до 2.000 ЕУР во
Центар. Ваквиот тренд е потврден и од страна на статистиката која ја води НБРСМ,
издадена во нивните периодични известувања.
Според податоци на Државниот завод за статистика, евидентно е дека низ годините расте
цената на метар квадратен. Интересен е трендот на приближување на висината на цената
до онаа во Скопје, иако во претходните годни се бележеше значителна разлика.
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ПРАВО И КВАЛИТЕТ НА ДОМУВАЊЕ
Според податоци од државниот завод за статистика граѓаните се соочувале со следните
проблеми во станот и околината, во урбани и во рурални средини, по години

Проблеми во станот и околината, во
урбаната средина, по годинини:
Криминал, насилство или
вандализам во околината
Загаденост, нечистотија или други
проблеми во животната средина

2019
2018

Бучава од соседи, индустрија или
бучава од улица

2017
2016

Премногу темно, недоволна
светлина

2015

Покрив што протекува, влажни
ѕидови, темели, искршени и гнили
прозорци
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Социјално домување
Според податоците кои се наоѓаат на страната на АД за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, во тек е
реализација на проектот Ф/П 1674 (2009) за изградба на станови за лица со социјален
ризик и други ранливи групи кој е во согласно Законот за задолжување на Република
Северна Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот Договор
за заем за делумно финансирање на Проектот за домување на социјално ранливи групи.
Со овој проект предвидена е изградба на 32 објекти со вкупно 1754 станови наменети за
лица во социјален ризик и други ранливи групи. Големината на становите е од 35 до 45
м 2.
Информаците велат дека со претходниот проект за изградба на социјални станови F/P
1340 веќе изградени се 16 социјални згради во кои има 850 станбени единици. Најмногу
од становите се во Скопје и тоа 156, во Велес 144, во Битола има 43, во Ресен 29, Дебар
30, во Прилеп 52, во Кичево и Кочани има по 24 социјални стана, а во Делчево 48.
Информациите велат дека во Штип има 81, во Гевгелија 64, во Кратово 40, во Тетово 35,
и во Крива Паланка 8 социјални станови. Распределбата на социјални станови под закуп
30

се одвива согласно одлуката за распределба, како и условите за нивно користење
изградени по Програмата за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во
сопственост на Северна Македонија. Тоа значи дека откако зградата ќе биде изградена,
со извршен технички преглед од страна на АДИССДП тие доставуваат извесување до
Министерството за транспорт и врски. Следната фаза е во Министерството за транспорт
и врски кои потоа доставуваат обрасци за аплицирање по категории на корисници на
социјалните станови до Центарот за социјални работи во општината каде е изграден
социјалниот стан. Потоа процедурата вели дека се објавува Оглас за распределба на
социјални станови под закуп за конкретната зграда со определен рок во кој треба да
бидат доставени барања од страна на апликантите.
Во однос на категориите на граѓани кои имаат можност за аплицирање за ваков тип на
стан надлежните наведуваат шест групи на граѓани :
●
Деца без родители или без родителска грижа кои имаат навршено 18 години, а до
својата осумнаесет годишна возраст биле згрижени во институции или други облици на
згрижување на деца без родители;
●
Корисниците на право на гарантирана минимална помош, лица кои се погодени
од елементарни природни непогоди без разлика на правниот статус на нивните постојни
живеалишта;
●
Лицата со попреченост и семејствата со лица со попреченост;
●
Лица припадници на Ромската заедница кои се социјално загрозени, самохрани
родители на малолетни деца;
Постапката за распределба на социјални станови под закуп ја спроведува Комисија
формирана од страна на Министерот за транспорт и врски, а составена од 3 члена од
Министерството за транспорт и врски и 2 члена од Министерство за труд и социјална
политика. Апликантите ја доставуваат потребната документација до Центарот за
социјална работа во општината во која е изградена зградата во определениот рок во
Огласот. Центарот за социјална работа во општината во која е изградена зградата ја
прибира потребната документација доставена од страна на апликантите и истата ја
евидентира во образецот за апликативна листа, кој образец го потврдува и заверува со
потпис и печат, по што сите апликативни листи ги внесува во збирен список – Листа на
пријавени кандидати, која ја доставува до Министерство за транспорт и врски –
Комисија за распределба на социјални станови. Кога ќе заврши целата процедура
следува јавна електронска распределба на социјалните станови во општината и се врши
јавна електронска распределба на социјални станови по што се објавуваат премилинарни
листи. Тука следува процедурата на разработка на документацијата на апликантите, се
врши увид на лице место каде што живеат лицата кои се на таа прелиминарна листа.
Конечната листа ја подготвува Министерството за транспорт и врски, од каде
подготвуваат решенија за распределба на социјалните станови за секој учесник на
Огласот. И на самиот крај, врз основа на решенијата за користење на социјален стан под
закуп, договорот за закуп во име на државата го склучува АД за изградба и
стопанисување со станбен и деловен простор со лицето кое го добило станот.
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Во социјален контекст важно е да се напомене дека во тек е голема социјална реформа
со која се дефинира и се работи на развој на локални социјални услуги, меѓу кои и вонинституционалнато згрижување на ранливи категории граѓани. Голем проблем е
недостатокот на регистри со точни податоци врз кои би се проектирале формите.
Бездомништвото и исклученоста од правото на домување се најекстремната форма на
сиромаштија и на социјална исклученост и тоа е поле на интерес за во иднина. Успешно
се спроведува и процесот на деинституционализација, но за тоа нема да навлегуваме
детално во оваа анализа.
Животен стандард
Според последните информации за вредноста на минималната синдикална кошничка,
таа за август 2021 година изнесува 34 342 денари, од кои 10 818 денари (31,5%) се
користат за домување (комунални трошоци и покуќнина, опрема за куќа и оджување).
Ова се минималните потреби за едно четиричлено семејство со двајца возрасни и две
издржувани малолетни деца. Споредно со вредноста на минималната плата, која
изнесува 15 401 денари и просечната плата која изнесува 28 642 денари, заклучокот е
дека трошоците за домување се многу високи и го осиромашуваат населението.
Просечна месечна нето плата за 08.2021 изнесувала 28 642 денари додека пак
минималната нето плата изнесувала 15 401 денари.
И одговорите на анкетата која ја спроведовме ја потврдуваат потребната сума пари за
домување на месечно ниво и во зависност од големината на семејството и домот
најмногу се движат меѓу 6 000 и 10 000 денари.

Колкави се месечните трошоци за
комуналии (вода, струја, греење,
интернет)?
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Енергетска сиромаштија
Според истражување на The Climate Herald загрижувачки голем дел од населението во
Северна Македонија се соочува со енергетска сиромаштија. Според податоци на
Евростат за 2018, скоро 25 отсто од Македонците изјавиле дека не можат да ги загреат
своите домови соодветно, во споредба со просекот на ЕУ од 7,3 проценти. Ова ја
рангираше Северна Македонија како трета држава на Европскиот континент по
големината на овој проблем. Во 2014-та година, повеќе од 40.000 домаќинства имале
проблеми со плаќање на сметките. Како поддршка за надминување на проблемот над 35
илјади корисници на социјална помош и околу 9400 стари лица без пензии и без имот
добиваат по 1000 денари месечно од државата за да може да си ги подмират сметките за
енергија. Дополнително ЕВН не смее да им ја исклучува струјата на ранливите
потрошувачи поради неплатени сметки за декември, јануари и февруари и граѓаните од
овие категории можат сметките да ги плаќаат на рати, но секако ги осиромашува. Тие се
ослободени и од обврската за плаќање на надоместок за повторно приклучување и важи
и поволноста да не се исклучуваат за неплатена фактура која не е доспеана минимум 60
дена. За време на пандемијата со ковид-19, Владата со Уредба донесе промена на
Законот за социјална заштита за време на вонредната состојба со која се овозможи
примателите на минимална помоши и оние кои останале без работа за време на
пандемијата до март до декември 2020, да може секој месец да го добиваат додатокот за
покривање на трошоците за енергенси, односно да се добива помош и за месеците од
април до септември.
„Министерството за економија согласно Закон за енергетика подготвува Програма за
заштита на ранливи потрошувачи на енергија за чија цел е формирана и работна група
составена од претставници на министерства, институции и невладиниот сектор. Во
моментот заедно со „Енергетската заедница“ се изработува студија за заштита на
ранливи категории на домаќинства врз основа на која до крајот на оваа година ќе се
предложат соодветни решенија за сите земји потписнички на договорот на Енергетската
заедница“, одговорија од МТСП.
Цели за одржлив развој
Во 2019 година, Државниот завод за статитика ја објави публикацијата „Цели за
Одржлив развој“ каде од податоците за Цел 11. Одржливи градови и заедници, јасно се
гледа дека иако е сеуште висок, постепено опаѓа трендот а пренаселеност во
домаќинствата.

Одржливи градови и заедници

2015
Стапка на пренаселеност во домаќинства, % 51.1
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46.4

68.1

63.6

63.7

60.6

од население
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Стапка на пренаселеност во домаќинства, %
под 60% од медијален еквивалентен приход,
% од население
Население кое смета дека живее во услови на 7.5
бучава, % од население
Население кое живее во живеалиштата со 12.2
покрив што протекува, влажни ѕидови,
темели, искршени и гнили прозорци

7.4

5.6

6.9

14.1

14.3

15.1

Извор, https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__OdrzlivRazvoj
Забележително е дека пренаселеноста е карактеристика за домаќинствата кои живеат
под линија на сиромаштија и е значително повисока од просечната пренаселеност. Тренд
кој загрижува е пропаѓањето на живеалиштата, односно бројките кои постепено се
зголемуваат, што укажува на тоа дека ќе мора да се размислува за политики за поддршка
кои ќе им помогнат на овие домаќинства да го одржат квалитетот на живеалиштето на
солидно ниво.

Младите и домувањето
Според последното истражување објавено од „Еуростат“, процентот на млади на возраст од
16 до 29 години што живеат со своите родители во Северна Македонија е многу повисок од
просекот на земјите во ЕУ, и во возрасната група 25-29 години изнесува нешто над 90%.
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На возраст меѓу 18 и 34 години тој процент се движи околу 72%6. Според возраста која го
напуштаат домот, Македонците тоа го прават на околу 32 години, за разлика од европскиот
просек кој е околу 26-та година.

Извор, Estimated average age of young people leaving the parental household by sex, 2020,
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Estimated_average_age_
of_young_people_leaving_the_parental_household_by_sex,_2020_(years).png#file
Според една изјава на психологот Лидија Зорба „Во Македонија со децении еден од
најсериозните проблеми е проблемот со вработувањето – младите многу тешко наоѓаат
работа со плата од која можат да живеат самостојно. Наспроти тоа, цените на становите
за изнајмување и ратите за отплата се високи, па повеќето млади објективно не можат
економски да опстанат ако живеат сами.“7
Професорката Марија Зарезанкова-Потевска од Факултетот за општетствени науки го
дели истиот став според неа „се додека владата не направи долгорочна стратегија во
која ќе вгради инструменти што ќе овозможат поголем економски развој и политики кои

6

Share of young adults aged 18-34 living with their parents by age and sex - EU-SILC survey, Last update: 1410-2021, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_lvps08

7

https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%9C%D0%B5%D0%BE%D0%B4-80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B0%D1%82/
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ќе осигурат добри работни места за младите, тенденцијата на млади луѓе кои живеат со
своите родители, ќе продолжи.“ Додава и дека „Потребни се добри економски политики
што ќе значат нови вработувања, а тоа е многу тешко, бидејќи ние веќе 30 години
воопшто не мислиме за стратегии, отворање на нови пазари, ново производство и нови
работни места. Треба на тој план да се работи многу, но факт е дека економијата кај нас
е на втор план, веднаш после политиката, односно прашањето за името и меѓуетничките
прашања”8.
Од „Студијата за млади во Југоисточна Европа 2018/2019“ 9 , во издание на ФЕС, во
целост ги пренесуваме одговорите на младите на прашањето „Кои се причините поради
кои најголем број млади и по 18 години сè уште живеат со своите родители?“
o „Културата во државата и воспитувањето (многу години наназад) налага живеење
со родителите додека не се стапи во брак.“ (Ана, 23 год.)
o „Немање доволно средства – мали плати, високи сметки, големи кирии.“ (Тара,
23 год.)
o “Недоволно стабилната финансиска состојба, сè помалиот потенцијал, желба, а и
страв да се осамостојат да почнат нов живот со поголеми обврски.“ (Елена, 24
год.)
o „Главната причина, според мене, поради која младите во денешно време сè уште
живеат со своите родители е поради воспитанието на родителите кон децата уште
од најмала возраст. Родителите кои премногу ги ‘разгалуваат’ своите деца со тоа
што им ги завршуваат нивните обврски, им дозволуваат да имаат константно
слободно време, ги наградуваат со пари без да им ја објаснат вредноста на парите,
како се заработува материјалното и како истото не соодветствува со нивната
среќа во животот. Се однесуваат премногу заштитнички кон нивните деца и не
им дозволуваат да носат свои одлуки без разлика дали се правилни или не, од
грешките се учи. Во нашата држава, младите живеат со своите родители до своите
23 –24 години и дури тогаш почнуваат да работат и да стекнуваат практично
искуство, додека во другите земји младите многу порано почнуваат со
работа/пракса/студии, а и ја имаат можноста да одат на колеџ и да стекнат
самостојна дисциплина и одговорност да се издржуваат самите себеси, како со
пари така и со домашни задачи.“ (Бојан, 25 год.)
o „Поради финансиски причини, поради традицијата и големата зависност на
родителите од своите деца (голема загриженост како ќе живеат сами).“ (Петар, 21
год.)
Една од препораките на истата Студија вели „Поради пролонгираната транзиција од
адолесцентност до возрасност кај младите и финансиската зависност од родителите, да
се креираат и оддржуваат мерки за помош за домување, самовработување или
8

https://www.slobodnaevropa.mk/a/29665285.html

9

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/skopje/15292.pdf
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стипендиски програми, кои ќе го олеснат процесот на осамостојување на младите луѓе
и формирање семејство, особено кај младите изложени на ризик од сиромаштија.“
Студентско домување
Државниот студентски дом е организиран како јавна установа и дејноста што ја врши е
од јавен интерес за остварување на интересите и потребите на студентите кои студираат
надвор од местото на живеење. Како установа од јавен интерес, домот на студентите им
обезбедува сместување, исхрана, здравствена грижа, културно-забавни, спортскорекреативни и други активности. Право на сместување добиваат сите студенти кои ги
исполнуваат условите одредени од Министерството за образование и наука. Според
информации од Министерството за образование, во студиската 2021/2022 година во
државните студентски домови и други соодветни објекти за сместување во Република
Северна Македонија во приватните студентски домови ќе се примаат редовни студенти
запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните
високообразовни установи во Република Северна Македонија и тоа:
Реден
број

1

СТУДЕНТСКИ ДОМ

МЕСТО

Број на
легла за
студенти од
I година

Број на легла за
студенти од II, III,
IV, V и VI год. и
апсолвенти

ВКУПЕ
Н БРОЈ
НА
ЛЕГЛА

246

970

1216

98

392

490

-СТИВ НАУМОВ – трета зграда

120

481

601

-СТИВ НАУМОВ – нови бараки

27

111

138

ДСД “СКОПЈЕ”

Скопје

- ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
-КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ

2

ДСД “ПЕЛАГОНИЈА”

Скопје

200

797

997

3

ДСД “ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ СЕНИЌ”

Скопје

74

296

370

4

ДСД “КОЧО РАЦИН”

Битола

77

308

385

5

ДСД “НИКОЛА КАРЕВ”

Охрид

49

194

243

6

ДСД “ОРДЕ ЧОПЕЛА”

Прилеп

268

67

335

7

ДСД “БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ”

Штип

46

190

236

8

ПСД “ОАЗА”

Штип

22

90

112

9

ПСД “ХИЛЈАДНИКОВ”

Штип

12

48

60

10

ПСД “ЛОГОС”

Штип

10

42

52

1249

3986

5235

ВКУПНО:
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Распределбата на вкупниот број на расположиви места во домовите се врши на следниот
начин:
а) прва група – 40% од вкупниот број на расположивите места во домовите се за студенти
за кои вкупните приходи во семејството се до нето минималната плата утврдена во
Република Северна Македонија, и тоа за студенти: деца без родители и родителска
грижа, деца со посебни потреби, деца на корисници на социјална парична помош и
постојана парична помош, деца на самохран родител, деца на невработени родители и
деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни
причини.
б) Во првата група спаѓаат и студенти за кои вкупните приходи во семејството се над
нето минималната плата утврдена во Република Северна Македонија и тоа за студенти:
деца без родители и родителска грижа, деца со посебни потреби, деца на самохран
родител, деца на невработени родители деца на корисници на надоместок по основ на
престанок на работен однос од деловни причини.
в) Втора група – 25% од вкупниот број на расположивите места во домовите се за
студенти кои постигнале особено висок успех во учењето.
г) Трета група – 35% од вкупниот број на расположивите места во домовите се за
редовни студенти запишани на прв циклус на јавните и приватните универзитети и
високообразовните установи во Република Северна Македонија кои не припаѓаат во
групите од точките а), б) и в) на овaа точка.
Од вкупниот број расположиви места во студентските домови, 20% се обезбедуваат за
студенти, кои за прв пат ќе бидат запишани на прв циклус на јавните и приватните
универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија.
Во системот на образование има и ученички домови. Право на сместување имаат
ученици кои ги исполнуваат следните услови: да се запишани како редовни ученици во
средното образование во учебната 2021/2022 година; да се државјани на Република
Северна Македонија; да се запишани на наставен план и програми кои не се застапени
во општината, односно градот Скопје каде ученикот има постојано место на живеење;
училиштето во кое ученикот е запишан да е оддалечено најмалку 25 километри од
постојаното место на живеење и да има организирано јавен превоз; училиштето во кое
ученикот е запишан да е оддалечено најмалку 10 километри од постојаното место на
живеење и нема организирано јавен превоз.
Во учебната 2021/2022 година во јавните ученички домови ќе се примат за сместување
и исхрана ученици од средното образование и тоа:
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Ред. број

УЧЕНИЧКИ ДОМ

ГРАД/ОПШТИНА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

"Мирка Гинова"
“Лазар Лазаревски”
“Бранко Станоевиќ”
“Крсте П. Мисирков”
“Проф. Мијалковиќ”
“Митко Пенџуклиски”
"Боро Менков"
“Св.Наум Охридски”
“Ванчо Питошески”
“Кочо Рацин”
“Димитар Влахов”
“Браќа Миладиновци”
“Здравко Цветковски”
“Д-р Панче Караѓозов”
"Св. Наум Охридски"
“Димитар Влахов” ЗРО
“Партенија Зографски”
“Искра”

Битола
Велес
Гостивар
Кавадарци
Куманово
Кратово
Крива Паланка
Македонски Брод
Охрид
Свети Николе
Струмица
Струга
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Скопје
Штип

Вкупен број на
легла*
310
221
300
75
120
33
57
50
125
106
93
140
410
103
65
90
210
70

ЗАКЛУЧОЦИ
➢ Анализата покажа дека постои незадоволство од постоечката законска
регулатива, законски и подзаконски акти, правилници и нормативи кои го
регулираат домувањето. Правните субјекти кои се занимаваат со дејноста
Домување се соочуваат со голем број проблеми и недоречености и
неусогласеност со закони во други области за што се потребни иницирање на
процеси за унапредување на материјата.
➢ Општинските инспектори за домување се најслаба алка во системот. Нив ги нема
доволно, а и таму каде што се назначени нивната активност не е доволна.
Општините не се многу заинтересирани да се занимаваат со домувањето во
целост, што се рефлектира врз квалитетот на живот и во другите општествени
сегменти. Неспроведувањето на Законот за домување во целост е на штета на
граѓаните, за што мора да се посвети поголемо внимание.
➢ Не постои категоризација, ниту минимум гарантирани услови за квалитет, ниту
унифицирана цена за закупот базирана на состојбата на недвижноста, што ги
става закупците во незавидна позиција и ги нарушува нивните права. Како
дополнување на ова многу од закупците немаат писмени договори за закуп со
што го губат правото да бидат заштитени и се наоѓаат во многу неповолна
положба.
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➢ Граѓанскиот сектор покажува мала активност во областа домување. Освен
посветената работа на Хабитат Македонија и интересот на организации кои се
занимаваат со социјална заштита, особено на Ромското население, не постојат
организирани групи за застапување на правата на станарите и закупците, ниту
пак синдикати кои би се застапувале за станарските права. Отсуствува и учество
на граѓаните при креирање на регулативата за домување, на сите нивоа.
➢ Во генерален контакст, домувањето најчесто се следи од аспект на пазарна
вредност, поврзана со варијациите на цените на пазарот на недвижнини и
градежните активности, но изостануваат анализи кои се однесуваат на квалитетот
на стамбениот фонд и условите за живот во индивидуалните објекти. Во последно
време се актуелизира бројноста на објектите за домување од урбанистички и
просторен аспект, но сеуште отсуствуваат сериозни анализи кои домувањето го
поврзуваат со човековиот развој и поврзано со почитување на човековите права.
➢ Состојбите и грижата за домување во руралните средини воопшто не се тема ниту
на дискусија, ниту на анализа. Недостасуваат податоци и информации врз кои би
можело да се констатираат состојбите и да се планира идна активност во тој
сегмент.
➢ Постои целосно отсуство на стратегија за планирање на домувањето, заснована
на потребите на различни групи од населението, што би се рефлектирала низ
различни секторски политики и би придонесувала за поквалитетен живот на сите
граѓани.

ПРЕПОРАКИ ЗА РАЗВОЈ НА ДОМУВАЊЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
❖ Изработка на нова стратегија за домување базирана на податоците добиени од
Пописот 2021
❖ Внесување на темата домување во развојната стратегија на државата
❖ Потребно е иницирање на поголема организираност на станарите, особено на
закупците, за остварување и целосно почитување на нивните права
❖ Неоходно е зголемување на едукацијата и информирањето на станарите за
нивните права и можности предвидени со постоечката законска регулатива
❖ Треба да се работи на креирање на посебни програми со кои ќе обезбедуваат
живеење во квалитетни услови на сите граѓани, можности за превенција на
долготрајно оштетување на домовите на лицата кои се во неможност тековно да
инвестираат во одржување на живеалиштето
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❖ Потребни се програми за поддршка во преминот кон поодржливо живеење,
особено од аспект на енергетската сиромаштија и енергетската ефикасност на
објектите
❖ Зголемување на фондот на социјални живеалишта и воведување на нови форми
на (социјално) домување, по мерка на засегнатите граѓани
❖ Воспоставување директна соработка со граѓанските организации за заедничко
креирање на политиките кои се однесуваат на домувањето
❖ Како издвоена категорија за која е важно да се посветеи поголемо внимание,
важно е да се развијат дополнителни политики кои ќе го поддржат самостојното
домување на младите
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Државен завод за статистика, https://www.stat.gov.mk/
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република
Македонија (Public Enterprise for Management of Residential and Commercial
Property of the Republic of North Macedonia),
Регулаторна Комисија за Домување – инспекција за домување
(http://www.rkd.gov.mk/zaednica-na-sopstvenici/inspekciska-sluzba)
Агенција за катастар на недвижности, https://www.katastar.gov.mk/
Министерство за труд и социјална политика, https://www.mtsp.gov.mk/
Министерство за образование и наука, https://mon.gov.mk
Министерство за транспорт и врски – Државен комунален инспекторат,
http://dki.gov.mk/
http://domuvanje.org.mk/
https://www.slobodnaevropa.mk/a/31499618.html?fbclid=IwAR3hLQ_JHsrucrC8gX
3jNOafWkK0XeSoByroKalXZoimLj5u68fKyNokOxM
https://alsat.mk/mk/sekoe-treto-domakinstvo-vo-drzhavava-ne-mozhe-da-si-go-stoplidomot-vozima/?fbclid=IwAR1R3KrGN6R0UpF3Cft7phpIn7HAiON9pfYdVttsiIzlDLCi_DXg
LS_mMzs
https://meta.mk/the-climate-herald-crvenite-zoni-na-energetskata-siromashtija-voevropa/?fbclid=IwAR1gLhchYiv2UYjGnwMWigevDrINdN69Ft0WrGEn4odHmWv
m4GUH5R8YOuA
https://tradingeconomics.com/macedonia/home-ownership-rate
https://www.radiomof.mk/makedonskite-gragjani-najmnogu-vo-evropa-zhiveat-vozasebni-kukji/?fbclid=IwAR3tDfTHHKO81Ljjc12RqVkKhfKkOuKBkCat5w5cPHFDRhqD8mDFgok3oM
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▪

https://denar.mk/243267/ekonomija/sto-se-ocekuva-od-pazarot-na-stanbenprostor?swcfpc=1&fbclid=IwAR04pXZEcoH5aLzGhRjisr3onzchs8OUD3OLn43tSb
Tg_OipOcsWI_LecPA

▪

https://meta.mk/opshtinite-nezainteresirani-za-sproveduvanje-na-zakonot-zadomuvanje/
https://akademik.mk/urbanoto-zhiveene-na-test-zaednitsite-na-sopstvenitsi-nastanovi-rastrgnati-pomegu-nedorecheni-zakonski-reshenija-i-bajati-naviki-nadomuvane/
Паблик, https://public.org.mk/
Хабитат, http://habitat.org.mk
Стар портал на град Скопје,
https://starportal.skopje.gov.mk/newimg/Domuvanje_MK.pdf
Ромите во Република Македонија: Предизвици и нееднаквости во домувањето,
образованието и здравствената заштита , https://minorityrights.org/wpcontent/uploads/2018/11/MRG_Brief_Mac_MAC_Nov18.pdf
Стратегија за ромите во Република Македонија 2014 - 2020,
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategija%20za%20Romite%20vo%2
0RM%202014-2020.pdf
Националнатa стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната
исклученост во Република Македонија за периодот 2010 - 2020 година
(ревидирана), https://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/revidirana_str_siromastija.pdf
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ЗА ПРОЕКТОТ
Оваа публикација е во рамки на проектот “Правото на домување во подем” поддржан од
Олоф Палме Центарот. Низ активностите на проектот се прави генерално мапирање на
актуелната состојба со домувањето во земјата, подигнување на свеста за состојбата кај
сите засегнати страни и зголемување на знаењето поврзано со правото на квалитетно
домување. Главната цел е да иницираме позитивни промени во општеството и да ја
промовираме важноста на квалитетот на домувањето и условите за живеење за сите луѓе
во државата. Проектот користи партиципативен пристап и вклучува различни засегнати
страни чии мислења се искористени за моделирање на препораките кон носителите на
одлуки со за да влијаеме на подобрување на условите за домување во Северна
Македонија.
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