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Домувањето е основна човечка потреба и право.

За да се обезбеди добар квалитет на живот за секој, од клучно значење е да 
се има добри стандарди за домување, во добро организирани градови, кои 
значително ќе придонесат кон здрава социјална клима во нашето 
општество.

За генерално добра понуда на станови потребна е интеракција на пазарот 
на домување и политиките за домување – испреплетување на 
инвестициската активност на приватните инвеститори, државните 
интервенции, политиките за домување усвоени од владите, но и мислењата 
и потребите на заедниците. Во овој сет неизоставна е и регулаторната 
рамка за пазарите на домување и низата инструменти за финансиска 
политика за домување, се со цел да се обезбеди соодветна база на станови, 
за целото население. 

Оттука, темата домување мора да се разгледува низ призмата на три столба:

Обезбедени прифатливи 
станови за групите со ниски 
приходи,

Поддршка за создавање на 
сопственост на дом и 
обезбедување за староста,

Подобрување на еколошкиот 
отпечаток на домувањето.

Социјално или општествено домување 
(Social or social housing)



Оваа анализа ќе се задржи само на првиот 
столб и ќе даде приказ на состојбата со 
достапност на прифатливи станови за 
лицата со ниски приходи во македонски 
контекст или популарно познатото 
социјално домување.

Фокусот е ставен на законскитe можности, 
предизвиците со кои се соочуваат 
потенцијалните корисници и препораки за 
следни активности кои би требало да ја 
подобрат состојбата.

Во оваа насока, глобализацијата и 
користењето на англискиот јазик во 
секојдневната комуникација ни 
наметнуваат повторно реобмислување на 
термините кои вообичаено ги користиме и 
нивно сместување во оригинална средина, 
со специфичен контекст. 

Употребувајќи го англиското social и за 
социјални и за општествени станови, не 
доведува до потребата за повторно 
дефинирање (и надополнување со нови 
форми) на овие поими во нашиот 
национален контекст, но и за пристап на 
визионирање каква содржина тие треба да 
добијат во годините што следуваат. 



Огромниот процент на сиромаштија во земјата (околу 22%) и истовремено 
високата стапка на сопствеништво на живеалишта (над 80%) водат до 
прашањата кому му е потребно социјално домување и колкава е бројката 
на семејства кои имаат таква потреба? 

Според постоечката регулатива, корисници на социјални станови може да 
бидат следните категории на граѓани кои се станбено необезбедени:

Деца без родители или родителска грижа - лица над 18 години кои до 
својата осумнаесетта година биле згрижени во институции и други облици 
за згрижување за деца без родители.

Корисници на правото на гарантирана минимална помош.

Лица погодени оделементарни-природни непогоди без разлика на 
правниот статус на нивните постојни  (примарни) живеалишта.

За кого е наменето 
социјалното домување

Лица со попреченост и семејства со лица со попреченост.

Лица припадници на Ромската заедница социјално загрозени согласно 
Стратегијата за Ромите на Република Северна Македонија.

Самохрани родители со малолетни деца.



Оваа куса листа на можни корисници 
на социјални станови всушност се 
базира само на лица од исклучително 
ранливи и маргинализирани 
заедници, кои или веќе живеат во 
сиромаштија или се во ризик од неа, 
но во целост ги исклучува луѓето со 
ниски приходи од пристап кон 
достоинствено домување, особено во 
период на светски кризи, 
инфлаторни влијанија и енергетска 
транзиција.

Логиката да не се превенира ризикот 
од сиромаштија и бездомништвото 
до моментот кога граѓанинот е 
доведен до безизлезност воопшто не 
соодветствува со социјалниот 
карактер на нашата држава. 

Критериумите се проблематични и 
затоа што можноста за добивање на 
социјален стан оди преку постоечка 
препознаеност од страна на системот 
за социјална заштита, односно веќе 
стекнато право за користење на 
гарантирана минимална помош, во 
услови кога ова право го остваруваат 
помалку од 10% од лицата кои 
официјално живеат под прагот на 
сиромаштија, утврден од Државниот 
завод за статистика. 

Тоа директно значи дека останатите 
90% граѓани кои живеат во 
сиромаштија, кои може да се и 
станбено необезбедени, нема да 
може да аплицираат за социјален 
стан. 



Дополнително ограничувачки е тоа што при распределбата на социјалните 
станови, освен за корисниците на социјални станови од точка 1 и 3, се зема 
во предвид:

- бројот на членови во заедничкото домаќинство;

- вкупниот месечен расположлив прилив на средства по член на 
заедничкото домаќинство да не изнесува повеќе од 70 евра во денарска 
противвредност пресметан по среден курс на Народната банка на 
Република Северна Македонија објавен на денот на објавувањето на 
огласот во дневните јавни гласила;

- старосната структура за заедничкото домаќинство;

- попреченоста согласно Законот за социјална заштита и Законот за 
заштита на децата и

- активното учество во програмите за вработување или вработеност.

Дури и да прифатиме дека овој облик на домување е 
програмиран само за најранливите граѓани, анализирајќи ги 
критериумите, едноставно се извлекува заклучок дека тој не ја 
врши својата улога. 

Малиот број на социјални станови (во корпусот има само 
социјални станови сместени во згради со намена за социјално 
домување) го прави социјалното домување недостапна опција 
и за најранливите граѓани, а недостижна за станбено 
необезбедените граѓани во социјален ризик кои имаат приход 
кој не им е доволен за  покривање на основните потреби за 
живот. 

Ваквото домување сега е недостапно и за младите кои се 
соочуваат со недоволно искуство за стабилно и добро платено 
работно место, за да може да го напуштат семејниот дом и да се 
осамостојат.



Освен фактичката можност за стекнување со социјален стан под закуп, за 
оние кои нема да ја искористат, а имаат потреба,  во легислативата е 
предвидена поддршка за социјално домување, постоечката парична 
помош, Право на додаток за домување1.

Таа се обезбедува на материјално и станбено необезбедени лица и е 
дефинирано во Законот за социјална заштита, каде се пропишува дека 
материјално необезбедено лице e корисник на гарантирана минимална 
помош и  лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители 
и без родителска грижа, односно и по престанување на старателството, а 
најмногу до 26 годишна возраст. 

Начинот на остварување на правото на додаток за домување за корисници 
на гарантирана минимална помош ги определува советот на општината, на 
градот Скопје и на општините во градот Скопје, а за лице кое до 18 годишна 
возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, 
образецот на барањето, потребната документација  и начинот на 
остварување на правото на додаток за домување ги пропишува министерот. 

Средствата за остварување на правото на додаток за домување се 
обезбедуваат од буџетот на општината, на градот Скопје и на општините во 
градот Скопје, односно од Буџетот на Република Северна Македонија. 

Средствата за остварување на правото на додаток за домување може да се 
обезбедат и преку донации, кредити и слично.  

 1 https://www.mtsp.gov.mk/uslugi-ns_article-pravo-na-socijalno-domuvanje.nspx 

Лицето да е материјално необезбедено и да нема имот и имотни 
права од кои може да се издржува

Лицето да биде станбено необезбедно

Лицето претходно да остварило право на сместување во установа 
за вон - семејна социјална заштита или згрижувачко семејство

01
02
03



За илустрација на висината на додатокот, од страна на центарот за 
социјална работа во општина Прилеп, во решението со кое се одлучува за 
правото на додаток за домување за закупнина на индивидуален станбен 
објект или негов дел, при утврдување на висината на правото се земаат 
предвид следните износи:

- За самец 4.000 (четири илјади) денари за месечна закупнина

- За семејство од два до четири членови до 6.000 (шест илјади) денари 
за месечна закупнина

- За семејство од пет или повеќе членови до 8.000 (осум илјади) денари 
за месечна закупнина

Се вклучуваат и комуналните трошоци (електрична енергија, греење, 
вода и ѓубретарина), во висина за :

- Самец до 1.500 (една илјада и петстотини) денари

- Семејство од два до четири членови до 2.000 (две илјади) денари

- Семејство од пет и повеќе членови до 2.500 (две илјади и петстотини) 
денари

За жал и во ваква конотација социјалното домување повторно останува 
недостапно за лицата без документи, кои непрепознаени од државата сега 
живеат во субстандардни и несоодветни живеалишта. 

Заклучокот е дека социјалното домување во Република Северна Македонија е 
наменето само за тесно ограничена група на лица во социјален ризик. Во 

генералната перцепција, социјалните станови кај нас се наменети за „социјални 
случаи“, широко прифатениот израз кој често добива погрдно и 

дискриминирачко значење, а ваквиот начин на условно кажано гетоизирање и 
буквално обележување на корисниците на становите според нивниот низок 

социјален статус, дополнително ги стигматизира и општествено ги исклучува 
од генералниот контекст. 



Гледано низ легислативната рамка, Домувањето на лица со социјален 
ризик се наоѓа во надлежност на општините, дефинирано во Закон за 
локална самоуправа2 во делот за „Социјалната заштита и заштита на 
децата“ заедно со детски градинки и домови за стари (сопственост, 
финансирање, инвестиции и одржување); остварување на социјална грижа 
за инвалидните лица; децата без родители и родителска грижа; деца со 
воспитно-социјални проблеми; деца со посебни потреби; децата од 
еднородителски семејства; децата на улица; лицата изложени на социјален 
ризик; лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол; подигање на 
свеста на населението; остварување на право и воспитување на децата од 
предучилишна возраст. 

Вршењето на овие надлежности се во согласност со Националната 
програма за развој на социјалната заштита. 

Во корелација со неа е и единствената Стратегија за домување3 , која 
важела за периодот 2007-2012 и во делот 6.5 го опфаќала „Социјалното 
домување и домување на ранливи групи“. Меѓудругото во неа е наведена 
потребата од: 

Донесување на законска и подзаконска регулатива со која ќе се уреди 
социјалното домување.

Креирање политика за субвенционирање на трошоците за домување.

Обезбедување реална и одржлива финансиска поддршка.

Донесување на законски одредби од кои ќе произлезат стандардите 
кои ќе важат за категориите социјални станови (домување) од 
категорија I до IV.

Обезбедување економски достапно домување во согласност со 
определен стандард на живеење (помала цена на квадратот или 
поволни кредити).

•

•

•

•

•

Домувањето низ системот за социјална
заштита, преглед низ документи

2 https://mls.gov.mk/images/laws/zakoni/Zakon%20za%20lokalnata%20samouprava.pdf 
3 http://studiorum.org.mk/h2020mkd_upload/upload/Strategija%20za%20domuvanje.pdf 



И Националнатa стратегија за намалување на 
сиромаштијата и социјалната исклученост во 
Република Македонија за периодот 2010 - 2020 година4, 
која е веќе истечена, дефинирала неколку клучни потреби, и 
тоа:

• Прецизно дефинирање и распределба на актерите, 
улогите и одговорностите во секторот на социјално 
домување, со вклучување на локалната јавна 
администрација, невладиниот и деловниот сектор;

• Формирање и дефинирање на права и одговорности на 
регулаторно тело за социјално домување;

• Препознавање, односно лиценцирање на обезбедувачи 
на услуги на социјално домување, вклучувајќи го 
управувањето и одржувањето на социјалниот станбен 
фонд, со посебно дефинирани видови на услуги и 
стандарди за минимум квалитет на социјалното домување;

• 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

• 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.

• 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.

4 https://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/revidirana_str_siromastija.pdf 



Националните стратегии за еднаквост и недискриминација се 
документи во кои социјалното домување наоѓа свое место. Во документот 
на МТСП „Оперативен план (2013) за имплементација на Националната 
стратегија за еднаквост и недискриминација по основ на етничка 
припадност, возраст, ментална и телесна попреченост и пол за 2012 - 2015 
година“ стратешка цел V е „Обезбедување на еднакви можности на 
етничките заедници за домување со  еднаков пристап до инфраструктура 
(патишта, вода, и електрична енергија), вработување и образование.“ Во 
делот „Креирање на афирмативни мерки за припадниците на 
немнозинските заедници на локално ниво за полесен пристап до државните 
програми за домување (социјални станови и сл.)“ за период 2012- 2013 било 
планирано:

- утврдување на етничката и половата структура на лицата кои добиле 
социјални станови или друга помош во остварувањето на правото на дом 
во периодот од 2007 до 2012 година;

- подготовка на споредбена анализа на афирмативни мерки во други 
земји;

- креирање на база на податоци за лица, приматели на социјална помош, 
самохрани родители, хендикепирани лица и семејства кои остваруваат 
приход во висина помал од минималниот личен доход во државата по 
основа на етничка припадност;

- Утврдување на методологија за креирање на афирмативни мерки 
(креирање на квоти за припадници на немнозински заедници на ниво на 
општини, каде што има социјални станови или се нуди друга помош за 
домување или, пак, креирање на преференцијални критериуми, односно 
загарантирани поени плус при рангирање, по основ на припадност на 
немнозинска заедница). При креирањето на методологијата, потребно е 
да се прецизира кои се тие немнозински заедници, на ниво на општини, 
за кои треба да бидат спроведени афирмативните мерки, на основа на 
претходната анализа.

Националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2016 – 
20205 во Стратешка цел 1 „Унапредување на правната рамка за еднакви 
можности и недискриминација“ точк 1.5. Специфични стратешки цели – 
пристап до добра и услуги предвидува Измена на Одлуката за распределба 
на социјални станови како и условите за нивно користење изградени по 
програмата за изградба и одржување на станови сопственост на РМ, преку 
Изменет правилник за доделување на социјални станови по принцип на 
еднаков пристап, изработен во периодот 2016-2017.

5Националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2016 – 2020, https://www.mtsp.gov.mk/-

content/pdf/dokumenti/7.7_Strategija%20za%20ednakvost%20i%20nediskriminacija.pdf 



И Националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2022 – 
20266, во стратешката цел Унапредување на правната рамка за еднаквост и 
недискриминација точката 1.5 „Специфични стратешки цели - Пристап до 
добра и услуги“ предвидува Измена на одлуката за распределба на 
социјалните станови како и условите за нивно користење изградени по 
програмата за изградба и одржување на станови сопственост на РСМ. За таа 
цел, во периодот 2022 - 2026 ќе биде изработен правилник за доделување на 
социјални станови по принцип на еднаков пристап. 

За потребите на ова истражување не успеавме да дојдеме до содржината на 
тековните правилници за доделување на социјалните станови. 

Како посебно важен сегмент во легислативата се издвојува социјалното 
домување за Ромите. Стратегија за инклузија на Ромите 2022-20307 , во 
стратешката цел 3 предвидува „Обезбедување на трајно, пристојно, 
достапно и десегрегирано домување за Ромите кои моментално живеат во 
неформални населби кои не можат да бидат легализирани од оправдани 
причини.“ Се наведува и дека оваа цел е насочена пред се за категоријата на 
граѓани чиишто живеалишта не може да се легализираат поради 
неисполнување на технички услови или се во ризична зона, граѓани кои 
немаат живеалиште, и социјално ранлива категорија кои живеат во 
екстремни лоши услови и за неа се предвидени мерки од типот на изградба 
на социјални станови, изградба на типски куќи и реновирање/ 
проширување на капацитетите за колективно домување.

Како претходница на овој документ, во периодот 2016 – 2020 од НАП за 
домување8 во исход 1 „Обезбедено социјално домување за ромските 
семејства од социјално загрозени семејства“ со таргет до 2020 - Зголемување 
на бројот на ромски семејства кои имаат пристап до социјални станови за 
5%, состојбата била следна: 

- До крајот на 2016 распределени се 118 на ромски семејства 

- Во 2017 нема распределба на социјални станови 

- Во текот на 2018 нема распределба на социјални станови 

- Во текот на 2019 нема распределба на социјални станови 

- Во текот на 2020 нема распределба на социјални станови. 

6Националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2022 – 2026 
7Стратегија за инклузија на Ромите 2022-2030, 
8Стратегија за Ромите во РМ 2014 – 2020, Национален акционен план за домување 2016 -2020,  



Дополнително во Стратешкиот план на МТСП 2022-20249 година се 
наведува дека веќе има склучени два грант проекти за домување и 
социјално вклучување на Ромите („Домување и социјално вклучување на 
Роми“ и „Подобрување на условите за домување и пристап до услугите во 
заедницата за Ромите и лицата во длабока сиромаштија“). Во 
Потпрограмата: Поддршка за развојот на Ромите, со Резултат 2 се очекува 
„Поддршка и помош во остварување на правата на Ромите во социјален 
ризик (лица без документи за идентификација, лица во супстандардни и 
импровизирани живеалишта и Роми повратници), во делот на 
вработување, домување и социјално осигурување.

9Стратешки план на МТСП 2022-2024, 



Овој документ е добра прилика да се 
спомене и праксата на општествени 
станови, кои како примарна ја 
немаат социјалната компонента, но 
дел од нив се користени од страна 
на лица во социјален ризик. 

Станува збор за општествени згради 
и станови кои се градени во бивша 
Југославија, а чија продажба на 
носителите на станарското право, 
соодветно, се уредува со низа 
закони и измени низ различни 
години (првиот е Закон за продажба 
на становите во општествена 
сопственост10). 

Со измената во 2003 година се 
предвидува „На носителите на 
станарското право кои нема да го 
купат станот, правото на користење 
на станот се трансформира во право 
на закуп, под услови и на начин 
утврдени со прописите од областа 
на домувањето."

Сепак трансформацијата трае долго 
и според изјава11 на министерот за 
транспорт и врски во 2014 година, 
има „околу 2.420 станови, од кои дел 
се диво вселени, дел ги користат 
социјални случаеви, a дел се’ уште 
во општествена сопственост“ и за 

нив е најавено регулирање на 
правниот статус до 2015 година, 
односно или корисниците на 
становите ќе склучат договори за 
закуп или ќе ги откупат. 

Во истата изјава се вели „Според 
евиденцијата, во 2000 година се 
поделени 851 стан на лица со 
ниски приходи, од времето на 
бивша Југославија има 770 
општествени станови и тие се 
продаваат уште од 1991 година, 
додека околу 800 станови се 
бесправно вселени.“ Тој појаснил 
и дека висината на закупнината и 
на учеството за откуп на 
становите за лицата со ниски 
примања се поделени во 4 групи: 

Општествени станови за лица во 
социјален ризик

10 https://mls.gov.mk/images/laws/zakoni/Zakon%20za%20lokalnata%20samouprava.pdf 
11 https://www.pravdiko.mk/sotsijalnite-stanovi-mora-ili-da-se-zakupat-ili-da-se-otkupat/ 



Лица со социјален ризик, евидентирани во базата на 
Министерството за труд и социјална политика, ќе им биде 
доделен стан под закуп без плаќање закупнина се’ додека 
примаат таква помош.

01
Лица/семејства со ниски приходи се поделени во две подгрупи. 
Ако вкупниот приход на семејството е максимум од 2 минимални 
нето-плати, или околу 17.600 денари, тогаш цената за закуп ќе 
изнесува 25 денари по метар квадратен. Доколку вкупните 
примања се меѓу 17.600 и 30.000 денари, односно до 1,5 просечна 
нето- плата, закупнината е 35 денари квадрат. Ако граѓаните од 
овие поткатегории сепак одлучат да ги откупат становите, тоа ќе 
можат да го сторат со кредит преку АД за станбен и деловен 
простор. Притоа ќе треба да платат минимално учество во 
висина од 5 отсто од вредноста на станот, да плаќаат 30 години со 
фиксна каматна стапка од 4 проценти на годишно ниво.

02

Домаќинствата кои се во категоријата просечни примања, ако 
имаат вкупен приход од 1,5 до 2 нето-просечни плати ќе можат да 
ги закупат становите по цена од 62 денари квадрат, а ако 
вкупните примања им се меѓу 2 и 2,5 просечни плати, закупот ќе 
изнесува 95 денари квадрат. Ако сакаат да ги откупат становите, 
ќе треба да уплатат 20 проценти учество. Рок на отплата и 
каматната стапка се исти како и кај првата категорија граѓани.

03

Лицата со високи примања од над 2,5 просечни нето-плати се 
дозволува да го откупат станот со минимално учество од 30 
проценти, со отплата 30 години и камата од 4 отсто.04



Во истиот период и директорот на Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување на станбен и деловен простор Цветко Грозданов имал 
изјава12 во која наведува дека „просечната цена на месечна закупнина на 
становите е од 1.500 до 2.000 денари. Цената за откуп на становите во 
Скопје каде има 157 станови се движат од 580 до 680 евра за метар 
квадратен, Битола 540 евра, Ресен 390 евра, Дебар 380 евра, Прилеп 380 
евра, Кичево 340 евра. Цената на становите во Кочани изнесува 460 евра, 
Штип 380 евра, Велес 560 до 700 евра за метар квадратен, Тетово 530 евра, 
Гостивар 370 Струмица 480 евра, Гевгелија 430, Кратово 390 и Крива 
Паланка 430 евра за метар квадратен.“

Дополнително на старите општествени станови, во 2014 година со одлука 
на Владата13  започнува продажба и на становите од „Проектот за изградба 
на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ ФП 1340 и се 
провлекува низ сите следни годишни програми за изградба, продажба и 
одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна 
Македонија. Корисниците14 на станови изградени во овој проект можеле 
барањата за откуп на станот да ги поднесат до Акционерското друштво за 
изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката-Скопје до 31.03.2015 година. Условите за откуп на 
станот се предвидени во зависност од висината на приходите во семејното 
домаќинство и тоа:

Исто така и корисниците кои поднеле барање за закуп, а припаѓаат во 
некоја од трите категории, исто така и имаат право на откуп на станот во 
иднина со тоа што во договорот за закуп им е предвидено и тоа право.

Лица со ниски приходи – со минимално учество од 5%, рок на отплата на 
станот 30 години, со фиксна каматна стапка 4% 

Лица со просечни приходи – со минимално учество од 20%, рок на отплата 
на станот 30 години, со фиксна каматна стапка 4%

Лица со високи приходи - минимално учество од 30%, рок на отплата на 
станот 30 години, со фиксна каматна стапка 4%

12https://kanal5.com.mk/otkup-ili-prodolzhuvanje-na-zakupot-na-drzhavnite-stanovite-do-15-septemvri/
13https://vlada.mk/node/8106 
14https://dejure.mk/zakon-izmena/odluka-za-uslovi-i-kriteriu-

mi-za-raspredelba-na-stanovi-izgradeni-po-proektot-za-izgradba-na-stanovi-koi-kje-se-izdavaat-na-lica-so-niski-prihodi



Непрофитното домување е регулирано со Законот за домување. Таму е 
дефиниран непрофитен стан како станбена единица која ги задоволува 
стандардите за минимално, односно соодветно домување од членот 815 на 
овој закон, во сопственост на државата, општината, градот Скопје или друга 
непрофитна станбена организација, наменет за домување исклучиво на 
лица во социјален ризик кои во подрачјето на единиците на локалната 
самоуправа се процентуално најзастапени, како што се семејства со ниски 
приходи, млади лица кои посебно се истакнуваат во одделни области, 
млади брачни парови, самохрани родители, пензионери над 60 години 
возраст кои немаат стан во сопственост и други категории на лица во 
социјален ризик. Право на непрофитен стан под закуп во сопственост на 
државата, општината, градот Скопје или непрофитна станбена 
организација, имаат државјани кои се станбено необезбедени.

На ниво на локални самоуправи, Секторите и Одделенијата за урбанизам, 
градежништво, станбени работи и заштита на животната средина (зависно 
од организацијата) ги вршат следните работи: уредување на просторот; 
спроведување на планската документација; стручно следење на степенот 
на реализација на урбанистичките планови и покренување иницијативи за 
нивно изменување и дополнување; издавање на локациски услови и 
одобренија за градба на објекти од локално значење утврдени со закон; ги 
следи и планира потребите за домување на подрачјето на Општината, 
согласно Законот за домување; предлага годишна програма и превзема 
мерки и активности за нејзина реализација, во согласност на Законот за 
домување; донесува мерки за спречување од загадување на животната 
средина и просторот; води постапка за издавање на интегрирани дозволи и 
спроведување на законите од областа на животната средина; врши и други 
работи кои ќе му бидат доверени во негова надлежност.

ПАТОТ ДО СОЦИЈАЛЕН СТАН, 
НИЗ  ЛЕГИСЛАТИВАТА 

15Член 8
Минимално и соодветно домување
(1) Домувањето може да биде минимално и соодветно.
(2) 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.
(3) 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.
(4) Владата на Република Македонија ги пропишува стандардите за минимално и соодветно домување на предлог 
на министерот надлежен за станбено-комуналната област.
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12https://kanal5.com.mk/otkup-ili-prodolzhuvanje-na-zakupot-na-drzhavnite-stanovite-do-15-septemvri/
13https://vlada.mk/node/8106 
14https://dejure.mk/zakon-izmena/odluka-za-uslovi-i-kriteriu-

mi-za-raspredelba-na-stanovi-izgradeni-po-proektot-za-izgradba-na-stanovi-koi-kje-se-izdavaat-na-lica-so-niski-prihodi
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млади брачни парови, самохрани родители, пензионери над 60 години 
возраст кои немаат стан во сопственост и други категории на лица во 
социјален ризик. Право на непрофитен стан под закуп во сопственост на 
државата, општината, градот Скопје или непрофитна станбена 
организација, имаат државјани кои се станбено необезбедени.

На ниво на локални самоуправи, Секторите и Одделенијата за урбанизам, 
градежништво, станбени работи и заштита на животната средина (зависно 
од организацијата) ги вршат следните работи: уредување на просторот; 
спроведување на планската документација; стручно следење на степенот 
на реализација на урбанистичките планови и покренување иницијативи за 
нивно изменување и дополнување; издавање на локациски услови и 
одобренија за градба на објекти од локално значење утврдени со закон; ги 
следи и планира потребите за домување на подрачјето на 
Општината, согласно Законот за домување; предлага годишна 
програма и превзема мерки и активности за нејзина реализација, во 
согласност на Законот за домување; донесува мерки за спречување од 
загадување на животната средина и просторот; води постапка за издавање 
на интегрирани дозволи и спроведување на законите од областа на 
животната средина; врши и други работи кои ќе му бидат доверени во 
негова надлежност.

ПАТОТ ДО СОЦИЈАЛЕН СТАН, 
НИЗ  ЛЕГИСЛАТИВАТА 

15Член 8
Минимално и соодветно домување
(1) Домувањето може да биде минимално и соодветно.
(2) 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.
(3) 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.
(4) Владата на Република Македонија ги пропишува стандардите за минимално и соодветно домување на предлог 
на министерот надлежен за станбено-комуналната област.



Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје 
во својот предмет на работење ги има дејностите што се однесуваат на 
изградба и стопанисување со станбениот простор и со деловниот простор 
од значење на државата. Меѓудругото врши и: 

Подобрување на условите за стопанисување во постојните станбени згради 
и станови;

Утврдување на висината на закупот, склучување на договори за закуп на 
станбен простор и за деловен простор од значење за Републиката;

Стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката;

16https://dejure.mk/zakon-izmena/godishna-programa-za-izgrad-

ba-prodazhba-i-odrzhuvanje-na-stanbeniot-prostor-vo-sopstvenost-na-republika-severna-makedonija-za-2021-godina 

Водење на единствена евиденција на станбениот простор и деловниот 
простор од значење за Републиката;

Поттикнување на развојот и изградбата на инфраструктурата за домување;

Изградба, реновирање и одржување на станови за непрофитно домување;

Инвестиционо и тековно одржување на станбениот и деловниот простор;

Организирање и изградба на станбен и деловен простор каде што 
инвеститор е Република Северна Македонија;

Реализира годишна програма за изградба и одржување на станбениот 
простор во сопственост на Република Северна Македонија16,  со која се 
утврдува особено: изградба на станови за лица во социјален ризик и други 
ранливи групи; и други активности. 



Министерството и Акционерското 
друштво  се надлежни за реализација 
на Проектот за домување на 
социјално ранливи групи17, а 
согласно програмата за изградба, 
продажба и одржување на 
станбениот простор сопственост 
на Република Северна Македонија 
за 2021 година18. Предвидената 
изградба на вкупно 32 станбени 
објекти/згради во повеќе градови во 
Република Северна Македонија во 
голем дел е веќе реализирана, 
односно досега според овој проект се 
изградени/завршени 21 објект со 
вкупно 974 станбени единици, од кои 
до крајот на 2021 година се 
распределени вкупно 731 станови, 
преостануваат уште 243 изградени 
станови да бидат распределени, а во 
тек на изградба се уште се 640 
станови.

Огласот за за распределување на 
социјални станови во секоја општина 
поединечно го објавува  
Министерството за транспорт и врски 
на Република Северна Македонија, а 
врз основа на Одлуката за 
распределба на социјални станови, 
како и условите за нивно користење 
изградени по Програмата за изградба, 
продажба и одржување на станбениот 
простор во сопственост на Република 
Северна Македонија. 
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Потребните документи се поднесуваат 
до локално надлежнте центри за 
социјална работа, соодветно. 
Распределбата на становите ја врши 
Комисија за распределба на социјални 
станови составена од претставници на 
Министерството за транспорт и врски, 
МТСП и ЦСР. Ако се случи да останат 
нераспределени социјални станови 
тие се префрлаат во надлежност на 
Комисијата за станбени прашања при 
Владата и заинтересираните граѓани 
директно таму поднесуваат документи.

Комисијата за станбени и иселенички 
прашања е една од посебните 
комисии на Владата на Република 
Северна Македонија. Таа одлучува за 
давање под закуп станови во 
сопственост на Република Северна 
Македонија на лица избрани и 
именувани за вршење на јавни и други 
функции утврдени со Уставот и 
законот; социјално загрозени лица и 
станбено необезбедени, согласно 
Законот за социјална заштита и 
Законот за посебните права на 
припадниците на безбедносните сили 
на Република Северна Македонија и на 
членовите на нивните семејства; на 
лица на кои им престанало 
станарското право согласно Законот за 
денационализација; лица од подрачја 
прогласени за погодени од природни 
непогоди и епидемии, како и на 
вработени во државните органи, кои 
вршат посебни должности неопходни 
за остварување на основната функција 
на органот.



За време на подготовката на овој документ Организацијата за домување 
и станари реализираше серија на средби и фокус групи со лица во социјален 
ризик кои живееле или сега се закупци. Дел од нив учествувале на огласите 
за распределба на социјални станови во општините каде што живеат, но 
биле одбиени. 

Она за што сме загрижени е тоа што и низ оваа директна комуникација 
честопати слушаме дека всушност во таканаречените социјални згради не 
живеат само лица во социјален ризик, туку дека „пред зградата се 
паркирани скапи автомобили“ и дека „со врски се делат становите, се на 
нивни“. 

Од искуството кое го споделија две наши соговорнички на фокус група во 
град во внатрешноста на државата, дознаваме дека при последната 
распределба на социјални станови интерес пројавиле и поднеле документи 
околу 150 лица, но дека Комисијата направила увид и утврдување на 
фактичка состојба само кај мал број на подносители, за кои подоцна 
разбрале дека ги добиле становите. Со другите подносители немало 
никаква комуникација, се до објавата на конечната листа за распределба, 
по што добиле писма со известување, но не приговарале затоа што мислат 
дека „Никој не гледа ако се поднесе приговор.“ Се сомневаат и дека има 
партизација на комисиите и дека корупцијата си го прави своето. 

ПАТОТ ДО СОЦИЈАЛЕН СТАН,  
ВО РЕАЛНОСТА



Едната вели „Јас сум под кирија 18 години, веќе имам син и снаа со 
нивни семејства. Два пати аплицирам и ме одбиваат со образложение 
- не ги исполнувате условите. Отидов и кај градоначалникот да се 
консултирам. Му викам - Врз кој основ сум одбиена? Куќа немам, кола 
немам, трактор немам, мајка немам, татко немам, помош од никој, ни 
100 денари. Кој ги доби социјалните станови? На доктори синови, на 
директори синови, сите ги знеме. Ако е тоа стварно социјален стан, 
нека ги добијат луѓе што вистински им треба, а не ќе се одјавам од 
тука, ќе се пријавам таму. Тој вози БМВ, а јас одам пешки, немам ни 
велосипед. И што, треба да одам да се молам и да фаќам врски. Не 
сакам врски! Сакам на чесен начин! А само документите да ги соберам 
ме кошта 1000 денари (државјанства, изводи, заверки, такси, итн)“  

Другата вели „Тие што ги земале становите се под кирија 2-3 години, 
не како нас по 20 години. Сум поднесувала документи и порано и 
ништо. Што ме тераш пак да поднесувам документи кога веќе го 
имаш списокот на луѓе што поднеле и не добиле станови? Само 
трошкови. А знаеме како се добиваат становите, се разведуваат, 
плаќаат, а знаеме дека има и празни станови, ама не ги кажуваат. Ги 
знаеме луѓето, некој се отселил, некој починал, некој се оженил. Си 
даваат одма на некој нивни, не објавуваат огласи. Знаеме и дека има 
луѓе што си одат, а станот го издаваат под кирија. Никој не 
контролира што се случува таму. Никој не се грижи ни за луѓето ни за 
зградите „се е дива лига“.“



Во Скопје сведочевме на малку различни животни приказни. Две семејства 
со кои зборувавме живеат во државни станови, во истата зграда, изградена 
во 50-те години. Сите семејства кои живеат во неа се во социјален ризик, но 
некои имаат започнато процес на откуп на становите со договори на 40 
години. Со текот на годините зградата не се одржува и е во лоша состојба, а 
граѓаните не можат да инвестираат заради финансиската состојба во која се 
наоѓаат. Им протекува кровот и состојбата е веќе критична во некои 
станови, а и фасадата се распаѓа и постои опасност да повреди некого.

Едното семејство, самохран 
родител со 3 малолетни деца, 
вели дека тој израснал во истата 
зграда, во една соба, подрумска 
просторија, па кога се ослободил 
стан семејството се вселило во 
него. Во последните години се 
обидува да добие документ за 
станот на негово име, иако тој 
таму се води со адреса и сите 
сметки се негови. Како што кажа 
собира документи со години и 
три пати ги носи до надлежните 
институции, но никако да го 
заврши процесот. 

Огласот за за распределување на 
социјални станови во секоја 
општина поединечно го објавува  
Министерството за транспорт и 
врски на Република Северна 
Македонија, а врз основа на 
Одлуката за распределба на 
социјални станови, како и 
условите за нивно користење 
изградени по Програмата за 
изградба, продажба и одржување 
на станбениот простор во 
сопственост на Република 
Северна Македонија. 

Другото семејство има стан од 33 
метри квадратни и во него сега 
живеат пет члена. „Девојчето ми 
има 24 години, сеуште му нема 
дојдено другарка, дека му е срам да 
повика, нема ни своја соба, ништо. 
Бараме фасада и кровот да ни го 
направат и ако може по едно 
балконче, да имаме каде алишта да 
пружиме. Оставени сме сами на 
себе, нема ни кој да брка веќе 
работи, поднесувавме барање и 
молби, но од тоа нема ништо. Сме 
се обраќале до општина, ама ни 
викаат најдете инвеститор. 
Последно бевме до кај 
градоначалникот да побараме за 
фасада, ама вели потребно е 
учество и не може ништо повеќе од 
тоа. Ние финансиски не сме во 
можност. Со сегашнава инфлација, 
нема шанса било што да 
направиме.“ 

И кај нив откупувањето на станот 
трае со години и предметот се 
влече низ администрација. Станот е 
добиен по основ на самохраност на 
свекрвата, која била самохран 
родител со 4 деца.



Имавме и соговорничка која живее во услови за кои самата вели „Каде што 
живеам јас, куќата само што не паднала, ама кога немаш каде, тоа е.“ Живее 
со исклучена струја, заради заостанат долг од 10000 евра на сопственикот и 
ако сака да стави броило на свое име ќе треба паралелно да ги плаќа своите 
сметки и месечни рати од заостанатиот долг. Таа вели „Со моите не сум во 
добри односи и јас излегов од дома за да добијам станарско право. Ми 
треба станче или некаква помош. Не можам да аплицирам за социјален 
стан никако, затоа што јас работам. Не ги исполнувам критериумите. Имам 
плата колку за да преживеам, од каде да соберам пари да купам стан.“  



Народниот правобранител во делокругот на своето работење19, 
меѓудругото, ја има и станбената област - повреда на правата во постапките 
за продажба на станбен и деловен простор, повреди при постапките за 
доделување станови, одложување на постапките пред Комисијата за 
станбени прашања на Владата на Република Македонија и сл. 

Една од препораките20 во Годишниот извештај на Народниот 
правобранител за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување 
и заштита на човековите слободи и права за 2018 година, а која е утврдена 
од Собранието, била поврзана со социјалното домување и гласи „Да се 
изнајдат трајни решенија за намалување на бројот на бездомните лица и 
семејства, преку обезбедување на соодветни сместувачки капацитети 
(објекти), проширување на можностите за добивање на социјален стан, 
како и оспособување на ранливите групи за самостојно живеење.“

Годишниот извештај за степенот на обезбедувањето почитување, 
унапредување и заштита на човековите слободи и права 201921 на Народен 
правобранител на Република Северна Македонија бележи 17 поднесени во 
областа на станбените односи при што тие вообичаено се однесуваат на 
постапки со кои граѓаните-приматели на некои од надоместоците на 
социјална заштита, на ниски месечни приходи или млади брачни парови, 
бараат да им биде доделен стан под закуп или претходно доделениот 
државен стан да можат да го откупат под одредени поповолни услови. 

Според извештајот „Причина за ова е фактот што и во текот на 2019 година 
не беше спроведена ниту една постапка за доделување на државни 
станови, поради тоа што воопшто не беа изградени нови станови. Во овој 
контекст во извештајниот период нема значителна промена по утврдената 
мерка од Собранието на Република Северна Македонија за итна изградба 
на станови кои би се доделиле под закуп или би се продале под посебно 
поволни услови на одредена категорија на граѓани, најсериозно изложени 
на социјален ризик. Од друга страна, нерешеното станбено прашање на 
голем број лица кои се категоризирани како лица во социјален ризик, може 
да предизвика зголемување на бројот на бездомници.

СОЦИЈАЛНОТО ДОМУВАЊЕ НИЗ 
РАБОТАТА НА ОМБУДСМАНОТ 

19Повреди за кои граѓаните можат да бараат заштита на нивните права, https://ombudsman.mk/
20Собранието ги утврди мерките за спроведување на препораките на народниот правобранител 
20.05.2019, Скопје , https://ombudsman.mk/
21 Годишниот извештај за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на 
човековите слободи и права 2019, https://www.ihr.org.mk/storage/app/media 



Останува констатацијата дека е 
голема потребата за изградба 
на државни станови кои би се 
доделувале или продавале на 
определени групи граѓани под 
поповолни услови, поради што 
Народниот правобранител 
повторно препорачува 
надлежните органи да 
обезбедат финансиски 
средства за изградба на такви 
станови.“

Во Годишниот извештај за 
степенот на обезбедувањето 
почитување, унапредување и 
заштита на човековите 
слободи и права 202122 на 
Народен правобранител на 
Република Северна Македонија 
се наведува дека има мал  број 
на поднесени претставки во 
областа Домување. Според 
дополнителното истражување 
за состојбата со изградбата и 
доделувањето под закуп на 
државни станови на лица во 
социјален ризик и други 
ранливи групи кое било 
спроведено, омбудсманот 
констатира дека „состојбата со 
изградбата и доделувањето под 
закуп на станови на лица во 
социјален ризик и други 
ранливи групи кои имаат 
нерешено станбено прашање 
во Република Северна 
Македонија е на ниво кое ги 

исполнува само најосновните потреби 
на одреден број на граѓани кои се во 
социјален ризик.

Несомнено е дека е голема потребата 
од изградба на многу повеќе социјални 
станови со кои успешно би се разрешил 
проблемот на големиот број лица во 
социјален ризик кои го немаат решено 
станбеното прашање. Поради тоа, 
Народниот правобранител 
препорачува Владата на Република 
Северна Македонија, Министерството 
за транспорт и врски, Министерството 
за труд и социјална политика и 
Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со 
деловен простор од значење за 
Републиката во наредниот период 
континуирано да обезбедуваат 
финансиски средства неопходни за 
изградба на нови и одржување на 
постојните станови кои под закуп ги 
користат лицата во социјален ризик.“

Праксата омбудсманот да реагира на 
конкурсите за поделба на социјалните 
станови е од поодамна и според напис23  
од 2002 година од негова страна имало 
барање тие  да се поништат, бидејќи 
„становите ги добиле луге кои не ги 
исполнуваат условите“. Реакцијата на 
Министерството за транспорт и врски 
велела дека „при поделбата се водело 
сметка за сите критериуми и становите 
се доделени токму на категоријата за 
која се наменети.“ 

22https://ombudsman.mk/CMS/Upload/NarodenPravobranitel/upload/Godisni%20izvestai/GI-2021/
23https://www.slobodnaevropa.mk/a/1468668.html 



„Виенскиот модел“24 е пример за социјалното домување кое е така 
организирано да цели кон порамноправно општество кое ги вклучува и 
средната класа и групите со пониски приходи. Како што тие самите велат 
„Клучот за постигнување на оваа цел лежи во обезбедувањето достапно 
домување кое ги зема предвид потребите на станарите.“ Моделот на 
новното социјално домување се потпира на три столба:

- Околу 220,000 општински станови – изградени и менаџирани од Град 
Виена

- Околу 200,000 субвенционирани живеалишта – изградено и 
менаџирано од непрофитни или ентитети со ограничиен профит

- Реновирани згради – активности кои се повеќе од само градежни 
активности туку се и обнова која вклучува навремено информирање на 
жителите на областа за планираните случувања, усогласување на 
интересите на различни засегнати страни, поттикнување и живеење на 
културната различност, одржливо подобрување на квалитетот на 
животот во соодветното соседство.

За истакнување е тоа што околу 50 отсто од населението во Виена живее во 
двата типа на социјално домување. 

За разлика од она што кај нас се дефинира како социјално домување, во 
Виена всушност зборуваме за комбинација на општествено и достапно 
домување, во кое лицата во социјален ризик не се одделуваат во посебни 
згради, туку се интегрираат со другите корисници кои може да се со ниски 
приходи, но може и да заработуваат пристојно и да се во средната класа. 

Австрија

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ПРАКСИ 
НА СОЦИЈАЛНО ДОМУВАЊЕ   

24https://socialhousing.wien/ 



Наместо минималните приходи кои се критериум за квалификација за 
социјален стан кај нас, нивните критериуми опфаќаат околу 75% од сите 
граѓани на Виена. За илустрација, во 2022 година, доколку сакаат да бидат 
дел од социјалното домување, заедничкиот годишен нето приход на сите 
лица кои живеат во домаќинство не смее да ги надминува следните 
максимални износи: 

- едно лице: 49.080 евра
- две лица: 73.150 евра
- три лица: 82.770 евра
- четири лица: 92.390 евра
- секое дополнително лице: плус 5.390 евра

Не треба да се инвестира акционерски капитал кога се преселувате во 
општински стан, договорите за закуп се на отворено и не треба да се плаќа 
провизија, договорен надоместок или депозит - сето ова го прави 
општинското домување најевтината форма на домување во Виена. 
Критериумите за распределба на таквите станови се јасни: минимална 
возраст од 18 години, минимална регистрација од две години на сегашната 
адреса во Виена како основно живеалиште, австриско државјанство или 
еквивалент, и приход под дефинираниот праг. Овие прагови на приход се 
намерно повисоки за да ги вклучат и семејствата од средната класа, 
паровите и самците и, оттука, да го подобрат социјалниот микс.

Со дополнителен, сеопфатен опсег на советодавни услуги за сите области од 
животот, како и културни настани и можности за рекреативни активности, 
општинските станбени населби гарантираат дека сите нивни жители се 
способни да комбинираат висока удобност во домувањето со добар животен 
стандард.



Домувањето во Германија може да биде скапо. За да се осигури дека секој 
има соодветно домување погодно за семејството, германската влада 
обезбедува станбен надомест за оние кои имаат пониски примања. Оваа 
придобивка може да биде поддршка за изнајмување, за станарите кои 
изнајмуваат, или поддршка за хипотека и одржување на домот за оние кои 
поседуваат куќа.

Во Германија, помошта за социјално домување има за цел да ги поддржи 
оние домаќинства кои инаку не би можеле да најдат соодветно сместување 
на пазарот на домување. Покрај помошта за социјално домување, 
станбениот надоместок како поддршка за киријата е уште еден важен 
владин инструмент за социјална солидарност кој обезбедува соодветна 
понуда на станови. Тие вклучуваат, особено, домаќинства и семејства со 
ниски приходи и други домаќинства со деца, самохрани родители, бремени 
жени, стари лица, лица со попреченост, бездомници и други кои имаат 
потреба. Средствата достапни во рамките на програмите за социјално 
домување се наменети да обезбедат станови за изнајмување по 
прифатлива цена и да ги поддржат оние кои поседуваат станови, особено 
семејствата со деца. Многу сојузни држави и општини, исто така, 
обезбедуваат средства за создавање нови достапни станови.

Како дел од политиките за промовирање на обезбедувањето сместување за 
изнајмување, одредувањето максимални закупнини и поставувањето 
барања за сместување се сметаат за оправдани инструменти. Корисниците 
(на пример, компании за домување, задруги и индивидуални градежници) 
добиваат повластени заеми или субвенции, но немаат право на финансиска 
помош. За возврат, корисниците на оваа помош се согласуваат да им 
дозволат сместување за кое добиле средства од програмите за социјално 
домување само на домаќинствата кои имаат право. Правото за сместување 
во рамките на програмите за социјално домување зависи од нивото на 
приход на домаќинството и го одредуваат надлежните органи. Доколку 
приходот на домаќинството не го надминува релевантниот праг, постои 
законско право на помош за социјално домување, но тоа не подразбира 
право да се обезбеди одреден станбен простор. Генерално зависи од 
сопствениците да изберат закупец од групата на кандидати со право.

Германија 

24https://socialhousing.wien/ 



Социјалното домување на начинот на кој сега е организирано ниту е 
доволно да ја покрие бројката на станбено необезбедени лица кои се 
наоѓаат во социјален ризик, ниту е достапно за граѓаните кои имаат ниски 
приходи со кои не може самостојно да си обезбедат основни услови за 
живот. Тоа е наменето само за тесна група на лица во социјален ризик кои 
може да ги исполнат многу ограничувачките критериуми поставени од 
страна на државата.

За да биде состојбата уште полоша, во нашиот контекст освен оваа опција 
за социјално домување, не постои диверзифицирана мрежа со која би се 
овозможувало освен ова, вака програмирано социјално домување, друго - 
достапно, субвенционирано, економски исплатливо или поддржано 
домување за граѓани кои се наоѓаат во моментална криза,  тежок 
финансики период или имаат континуирано ниски приходи. Недостасуваат 
и општествени станови кои може да се закупат по прифатлива цена, за оние 
кои избираат со своите пари да инвестираат во општествениот развој и не 
сакаат да имаат сопственост врз домот. 

Отсуствува и чувството за градење заедници на станари (и потстанари) со 
мешани животни состојби со што би се поттикнувала солидарноста кон и 
вклучувањето на оние со помалку можности, би се поддржувала 
различноста како концепт за напредок и би се намалувала 
дискриминацијата по сите основи, што всушност треба и да биде конечната 
цел на домувањето со социјален карактер.

Иако територијално зградите со социјални станови се наоѓаат во различни 
општини, тие остануваат во сопственост на државата, па локалните 
самоуправи не ги чувствуваат како свои и не им посветуваат доволно 
внимание. Лицата кои живеат во нив се граѓани во социјален ризик, но 
локалните самоуправи и нивните оддели за социјална заштита ги 
исклучуваат од своето работење, под изговор дека надлежноста таму ја има 
локално надлежниот Центар за социјална разбота. Ваквото однесување 
води до недостаток на социјални услуги и директна работа со корисниците 

ЗАКЛУЧОЦИ



 на социјалните станови и голема веројатност тие самостојно да не успеат 
да се снајдат во новата реалност.

Законот за домување дава поголем опсег на можни корисници на 
непрофитно домување од она што го предвидуваат критериумите за 
распределба на социјални станови, но и за користење на додаток за 
домување. 

Интересно за следно истражување е тоа што иако има огромен интерес за 
социјалните станови сепак дел од нив остануваат празни и нераспределени 
подолг период, и тоа по неколку години. Тоа индицира дека критериумите 
не се соодветни или дека погрешно е направено планирањето по 
територија. Во оваа насока, вредно е да се истакне дека корисник на 
социјален стан може да биде само лице кое е жител на општината во која се 
наоѓа станот, со што жителите на помалите општини, особено руралните, 
немаат еднаква можност при аплицирањето и користењето на овој тип 
домување. 



За жал, социјалното домување како концепт останува да лебди помеѓу 
ингеренциите на системот за социјална заштита и националниот 
механизам одговорен за објектите за домување. 

Социјалниот стан треба да биде помош во период кога лицете не е во 
можност самостојно да безбеди квалитетно живеалиште и се наоѓа во 
социјален ризик или животна криза. Малиот број на социјални станови, но 
и критериумите по кои може да се оствари правото на социјален стан го 
обесхрабруваат лицето кое еднаш се стекнало со правото на користење на 
социјалниот стан да оствари приход затоа што не постои друга форма на 
поддршка до стабилизирање на приходите.

Народен правобранител констатира дека постои голема потреба од 
изградба и доделување под закуп на државни станови на лица во социјален 
ризик и препорачува „Надлежните државни институции континуирано да 
обезбедуваат финансиски средства потребни за изградба на државни 
станови за доделување под закуп на лица во социјален ризик со нерешено 
станбено прашање.“

Според заклучоците, а за унапредување на состојбата:

ПРЕПОРАКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
СОСТОЈБАТА СО СОЦИЈАЛНОТО ДОМУВАЊЕ

Потребна е ревизија на критериумите за стекнување со правото на 
користење на социјален стан. Критериумите треба да бида поинклузивни и 
да овозможуваат поголем опфат на граѓани во социјален ризик. 

Препорачуваме зголемена транспарентност и периодичен независен 
мониторинг на процесот на распределба на социјални станови, со цел да се 
избегне злоупотреба при распределбата и користењето на становите. 

Центрите за социјална работа треба да ја засилат комуникацијата со 
корисниците на социјалните станови и да обезбедуваат сет социјални 
услуги и мерки во соработка со локалната самоуправа. 



Инвестицијата во домување значи директна инвестиција во здрава 
нација, намалување на сиромаштијата и почитување на човековите 
права. Затоа е многу важно да биде правилно испланирано и да дава 

соодветен придонес кон целокупниот развој на општеството и 
поддршка кон другите популациони политики. 

Социјалното домување не смее да биде изолиран и самостоен сегмент во 
рамки на локалните самоуправи, напротив, треба да се пристапи кон него 
низ интегриран пристап на правилно урбанистичко планирање и градење 
на еко систем на поддршка за корисниците. 

Идентификација и анализа на постоечки модели за социјално домување во 
европски земји и нивна адаптација за да се пилотираат диверзифицирани 
форми за различни целни групи. 

Да се обезбеди простор за соработка меѓу државните тела и органи со  
граѓанските организации и други формални и неформални форми на 
здружување на сопственици на станови и потстанари, кои во фокусот го 
имаат домувањето. 

Поголема заложба на државата во креирање на стратегија за домување 
која ќе овозможи развој на модели на пристап до квалитетно домување на 
локално и национално ниво

Промовирање на квалитетно и достојно домување за избегнување на 
стигмата кон различните ранливи групи кои се корисници на социјалното 
домување и нивна интеграција и развој во општествениот живот и 
заедницата



Организација за домување и станари - ОДС е Здружение на граѓани кое работи на 
унапредување на домувањето, животните услови и правата на станарите во 
Македонија. ОДС спроведува анализи на состојбите, статусот и правата на 
станарите и домувањето, изработува стручни мислења, нуди решенија за 
унапредување на правната рамка и надминување на проблемите со кои се 
соочуваат станарите во Македонија. 

Одс Спроведува програми и активности за подигнување на свесноста за правата 
на достоинствено и пристапно домување за сите граѓани и презентира разни 
глобални иновации од светот во однос на домувањето. ОДС се залага за 
подигнување на јавната свест и знаење за станарите како специфична форма на 
домување и се стреми да влијае врз актуелните текови за позитивни општествени 
промени

Оваа публикација е во рамки на проектот “Правата на домување во движење” 
поддржан од Олоф Палме Центарот.  

Наслов на оргинал: Социјално домување 
Издавач: Здружение за унапредување на домувањето, животните услови и 
правата на станари Организација за домување и станари ОДС 
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Оваа публикација е овозможена со поддршка од Олоф Палме Интернационален Центар Скопје, 
ноември 2022 и е дел од проектот “Правата на домување во движење”, имплементирана од 
Организацијата за домување и станари ОДС, финансирана од Олоф Палме Интернационалниот 
Центар поддржан од Шведската Влада. Содржината на оваа публикација ги одразува мислењата на 
авторот, а не и нужно мислењата на Олоф Палме Интернационалниот Центар.


