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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
466. 

Врз основа на член 99 став (7) од Законот за дому-
вање („Службен весник на Република Македонија” бр. 
99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 
199/14, 146/15, 31/16 и 64/18), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 јануа-
ри 2020 година, донесе 

 
Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 

 2020 ГОДИНА 
 

ПРВ ДЕЛ 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Со оваа програма се уредува изградбата, продажба-
та и одржувањето на станбениот простор во сопстве-
ност на Република Северна Македонија за 2020 година, 
преку утврдување на глобалната цел и посебните цели 
на програмата, физичките и финансиските показатели 
за станбената изградба, изворите на финансирање, про-
дажбата на станбениот простор, стопанисувањето со 
станбениот простор, одржувањето, подобрувањето на 
условите на домувањето, утврдувањето на висината на 
закупот, евидентирањето, организирањето и изградбата 
на станбен и деловен простор каде инвеститор е Репуб-
лика Северна  Македонија. 

 
Проектирани цели на Програмата 
 
Глобална цел на Програмата: 
- Интензивирање на стопанската активност на гло-

бално ниво со проектирани инвестициони активности 
на полето на градежништвото, изградба на станови за 
лица во социјален ризик и други ранливи групи и кон-
тролирано намалување и одржување на цената на ста-
новите наменети за продажба и станови за станбено не-
обезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизира-
ни лица, самохрани родители, самци и други станбено 
необезбедени лица), како и релаксирање на условите на 
продажба со цел поголема достапност на становите за 
задоволување на станбените потреби на граѓаните на 
Република Северна Македонија, како и одржување на 
станбени згради и станови во сопственост на Републи-
ка Северна Македонија. 

 
Посебни цели на Програмата 
- Изградба на станбен и деловен простор наменет за 

продажба;  
- Повеќегодишни проекти за изградба на станбен и 

деловен простор наменет за продажба; 
- Изградба на локации на кои постоечките објекти 

не се задржуваат согласно важечкиот урбанистички 
план, а на локациите е планирана станбена изградба; 

- Изградба на  станови за лица во социјален ризик и 
други ранливи групи; 

- Изградба, адаптација и реконструкција на објекти 
согласно донесени Одлуки на Владата на Република 
Северна Македонија; 

- Реализација на програми на Владата на Република 
Северна Македонија со цел обезбедување на станови за 
посебна категорија на граѓани; 

- Стопанисување со станбен и деловен простор; 
- Инвестиционо и тековно одржување на станбен и 

деловен простор; 

- Подобрување на условите на домувањето во по-
стојните станбени згради и станови; 

- Утврдување на висината на закупот и политиката 
на склучување договори за закуп на станбен и деловен 
простор; 

- Водење на единствена евиденција на станбен и де-
ловен простор со кој стопанисува Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката - 
Скопје; 

- Организирање и изградба на станбен и деловен 
простор чиј инвеститор е Република Северна Македо-
нија и  

- Продажба на станови сопственост на Република 
Северна Македонија. 

Локациите се обезбедени на земјиште во сопстве-
ност на Република Северна Македонија. 

Во оваа програма се дадени физички и финансиски 
показатели на објектите со станбен и деловен простор. 

Становите наменети за продажба во новопредвиде-
ните објекти за изградба, во целост ќе се финансираат 
од продажба на станбениот и деловен простор во из-
градба. 
 

ВТОР ДЕЛ 
ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

ВО ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА 
 

ГЛАВА I 
ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
I.1. Изградба на станбен и деловен простор наме-

нет за продажба  
 
 Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката - Скопје на територија на Република 
Северна Македонија во текот на 2020 година ќе про-
должи со активностите околу подготовка и организира-
ње  на изградбата на вкупно 11 објекти со 663 стана со 
вкупна површина од 41.851,91 м2, деловен простор со 
вкупна површина од 17.502,66 м2, гаражи со вкупна 
површина од 27.693,91 м2 и 81 подрум со вкупна пов-
ршина од 454,83 м2. 

Завршување и предавање во употреба на објектите 
се предвидува во текот на  2020-2023 година. Досегаш-
ниот напредок на овие објекти изнесува 4,00%, во 2020 
година ќе се реализираат 16,50%, а останатите 79,50% 
ќе се реализираат во 2021-2023 година. Изградбата на 
станбен и деловен простор наменет за продажба е да-
ден во Прилог 1, кој е составен дел на оваа програма, 
односно финансиските показатели се дадени во Прилог 
5 кој е составен дел на оваа програма. 

 
I.1.1. Повеќегодишни проекти за изградба на 

станбен и делован простор наменет за продажба 
 
 На територија на Република Северна Македонија во 

следниот период се планира изградба на  вкупно 66 но-
ви објекти со станбен и деловен простор наменет за 
продажба со вкупно 3.783 стана со вкупна површина 
од 237.176,21 м2, деловен простор со вкупна површина 
од 577.548,02м2, гаражи со вкуна површина од 
260.835,90 м2 и 1.037 подруми со вкупна површина од 
7.061,71 м2. 
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Завршување и предавање во употреба на објектите 
се предвидува во 2021 - 2025 година. Станбениот и де-
ловниот простор ќе се продава по пазарни продажни 
цени и тоа 100% од продажната цена во тек на град-
бата. 

Повеќегодишните проекти за  изградба на станбен 
и деловен простор наменет за продажба се дадени во 
Прилог 1.1, кој е составен дел на оваа програма, однос-
но финансиските показатели се дадени во Прилог 5, кој 
е составен дел на оваа програма. 

 
I.1.2. Изградба на локации на кои постоечките 

објекти не се задржуваат согласно важечкиот урба-
нистички план, а на локациите е планирана станбе-
на изградба  

 
Предвидена е изградба на 11 (единаесет) објекти за 

домување во Скопје и 1 (еден) во Битола, на локации 
на кои постојат објекти во државна сопственост, кои не 
се задржуваат согласно важечкиот урбанистички план, 
а на локациите е планирана станбена изградба. 

Акционерското друштво за изградба и стопанисува-
ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката – Скопје, во име на Република Се-
верна Македонија ќе учествува во изградба на 5 (пет) 
објекти во Скопје, на локации во Општина Аеродром, 
со учество во заедничка градба. 

За носителите на станарско право кои живеат во 
становите предмет на уривање, ќе се обезбеди решава-
ње на станбеното прашање по пат на закуп на стан со 
право на откуп, согласно Законот за продажба на ста-
нови во општествена сопственост. 

Физичките показатели се дадени во Прилог 1.2 
Изградба на локации на кои постоечките објекти не се 
задржуваат согласно важечкиот урбанистички план, а 
на локациите е планирана станбена изградба, кој е сос-
тавен дел на оваа програма. 

 
I.2. Изградба на станови за лица во социјален 

ризик и други ранливи групи 
 
Со оваа програма, се планира продолжување на ак-

тивностите за изградба на објекти со станови за лица 
во социјален ризик и други ранливи групи и тоа 32 об-
јекти со 1.725 стана со вкупна површина од 70.667,87 
м2, деловен простор со вкупна површина од 2.439,07 
м2, гаражи со вкупна површина од 353,97 м2 и 1.622 
подрум со вкупна површина од 9.683,54 м2. 

Деловниот простор ќе биде издаден под закуп, а од 
закупнината ќе се одвојуваат средства за одржување по 
претходно изготвена програма. 

Објектите се рализираат во период на градба 2007-
2021 год. 

 Досега се изградени 18 објекти со 842 стана и тоа 
еден објект во Македонска Каменица со 29 стана,  два 
објекти во Скопје - објект 3.1 и 3.2 Ѓорче Петров Јурија 
со вкупно 102 стана, еден објект во Кавадарци со 30 
стана, еден објект во Охрид со 71 стан, еден објект во 
Кичево со 32 стана, два објекти во Кочани со 72 стана, 
еден објект во Крива Паланка со 46 стана, еден објект 
во Битола со 78 стана, еден објект во Штип со 91 стан, 
еден објект во Берово со 51 стан, еден објект во Ресен 
со 18 стана, еден објект во Демир Хисар со 25 стана, 
еден објект во Македонски Брод со 10 стана, еден об-
јект во Прилеп со 76 стана, еден објект во Струмица со 
41 стан и еден објект во Гостивар со 70 стана. 

Во 2019 започната е градба на три објекти со вкуп-
но 422 стана и тоа еден објект во Скопје - објектот ГП 
2.02 од ДУП Градска Четврт С 16 - општина Бутел 

(стара ознака Босна и Херцеговина Б 9.3 О-4) со 312 
стана, еден објект во Пробиштип со 48 стана и еден об-
јект во Неготино со 62 стана.  

Во 2020 година планирано е отпочнување со градба 
на 11 (единаесет) објекти со 461 стана и тоа еден објект 
во Пехчево со 36 стана, еден објект во Виница со 36 
стана, еден објект во Свети Николе со 48 стана, еден 
објект во Сарај со 59 стана, еден објект во Дебар со 47 
стана, еден објект во Велес со 29 стана, еден објект во 
Гевгелија со 52 стана, еден објект во Штип со 40 стана, 
еден објект во Демир Капија со 16 стана, еден објект во 
Прилеп со 63 стана и еден објект во Кочани со 35 
стана. 

Просечната цена на чинење за изградба изнесува 
560 Евра/ м2  без ДДВ.  

Распределбата на овие станови под закуп се врши 
согласно „Одлуката за распределба на социјалните ста-
нови како и условите за нивно користење изградени по 
програмата за изградба и одржување на станови соп-
ственост на Република Македонија“  

Досегашниот физички напредок на целиот проект 
изнесува просечно 51,80%, во 2020 година ќе се реали-
зираат 14,84%, а останатите 33,36% ќе се реализираат 
во 2021 година. 

Физичките показатели се дадени во Прилог 2, кој е 
составен дел на оваа програма, односно финансиските 
показатели се дадени во Прилог 5, кој е составен дел на 
оваа програма. 

 
I.3. Изградба, адаптација и реконструкција на 

објекти согласно донесени Одлуки на Владата на 
Република Северна Македонија 

 
 Согласно донесените Одлуки на Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, Акционерското друштво за 
изградба и стопанисување со станбен простор и со де-
ловен простор од значење за Републиката - Скопје во 
текот на 2020 година ќе ги довршува со градба или ќе 
отпочне со градба на следните објекти: 

 
Ред. 
бр. 

Објект Предмет на 
работа 

Реализација 

1 2 3 4 
1 
  

Национална 
Арена Тодор 
Проески   

Градежно-за-
натски работи 

довршу-
вање 

 
Физичките показатели се дадени во Прилог 3, кој е 

составен дел на оваа  програма, односно финансиските 
показатели се дадени во Прилог 5, на оваа програма. 

Станбена изградба која се очекува да се одвива во 
текот на 2020 - 2025 година е: 6.171 стан со вкупна 
површина од 349.695,99 м2, деловен простор со вкупна 
површина од 597.489,75 м2, гаражи со вкупна површи-
на 288.883,78 м2 и 2.740 подруми со вкупна површина 
од 17.200,08 м2. 

Рекапитуларот на предвидената станбена изградба е 
даден во Прилог 4 кој е составен дел на оваа програма. 
 

ГЛАВА II 
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СО ДИНАМИКА НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И СРЕДСТВАТА 
 
II.1. Финасиски показатели за изградба на стан-

бен и деловен простор наменет за продажба 
 
Вкупното чинење на изградбата на објектите со 

станбен и деловeн простор наменет за продажба изне-
сува 2.258.416.634,00 денари плус ДДВ. До крајот на 
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2019 година вложувањата за изградбата на овие објек-
ти изнесуваат 90.776.200,00 денари плус ДДВ, а пот-
ребните средства за целосно завршување изнесуваат 
2.167.666.872,00 денари плус ДДВ од кои во 2020 годи-
на ќе се вложат средства во висина од 372.878.260,00 
денари плус ДДВ, кои ќе ги финансира Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката - 
Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на 
финансирање во Глава III од оваа програма. Останати-
те 1.794.788.611,00 денари ќе се вложат во текот на 
2020-2023 година. 

 Станбениот и деловниот простор наменет за про-
дажба се очекува да биде завршен со градба во текот на 
2021-2023 година. 

 
II.1.1. Финасиски показатели за повеќегодишни-

те проекти за изградба на станбен и деловен прос-
тор наменет за продажба 

 
Вкупното чинење на изградбата на објектите со 

станбен и деловен простор наменет за продажба од по-
веќегодишните проекти изнесува 36.773.003.301,00 де-
нари плус ДДВ. До крајот на 2019 година вложувањата 
во овие објекти изнесуваат 3.519.613,00 денари плус 
ДДВ, а потребните средства за нивно целосно завршу-
вање изнесуваат 36.771.345.999,00 денари плус ДДВ. 
Во текот на 2020 година за изградбата на овие објекти 
ќе се вложат средства во висина од 4.287.433,00 денари 
плус ДДВ,  кои ќе ги финансира Акционерското друш-
тво за изградба и стопанисување со станбен простор и 
со деловен простор од значење за Републиката - 
Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на 
финансирање во Глава III од оваа програма. Останати-
те 36.767.058.565,00 денари ќе се вложат во текот на 
2021-2025 година.  

 За овие објекти се очекува нивно квалитетно дов-
ршување и давање во употреба во 2021-2025 година. 

 
II.1.2. Финасиски показатели за изградба на ло-

кации на кои постоечките објекти не се задржуваат 
согласно важечкиот урбанистички план, а на лока-
циите е планирана станбена изградба 

 
За реализацијата на објектите во кои Акционерско-

то друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката – Скопје, во име на Република Северна Македони-
ја ќе учествува во заедничка градба, не се планирани 
финансиски средства со оваа програма. Изградбата на 
истите ќе се финансира од останатите учесници во за-
едничката градба. 

 
II.2. Финансиски показатели за изградба на ста-

нови за лица во социјален ризик и други ранливи 
групи 

 
 Вкупното чинење на објектите со станови за лица 

во социјален ризик и други ранливи групи (изградба на 
социјални станови) изнесува 3.128.838.006,00 денари 
со ДДВ. Вредноста на чинење без ДДВ, но со вклучена 
вредност на градежното земјиште на локациите пред-
видени за изградба на објектите, како и вкалкулирани 
4% за имплементација на Проектот изнесува околу 50,7 
милиони Евра. 50% (25,35 милиони Евра) се обезбеду-
ваат со кредит од Банката за развој при Советот на Ев-
ропа (Проект F/P 1674). Останатите 50%, како и из-
градбата на деловниот простор и трошоците за ДДВ сe 
финансирани од страна на Владата на Република Се-

верна Македонија со средства од Буџетот за 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 и 2020 година, како и со средства на 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката – Скопје од сопствено работење. 

До сега инвестирани се средства во висина од 
1.620.695.618,00 денари кои се  обезбедени од следните 
извори: 

- 660.641.814,00 денари од страна на Република Се-
верна Македонија (од досегашните Буџети на Републи-
ка Северна Македонија и средства од сопствено рабо-
тење на Акционерското друштво за изградба и стопа-
нисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката – Скопје); 

- 960.053.804,00 денари од кредитот од Банката за 
развој при Советот на Европа  

Во 2020 година потребни се средства во висина од 
464.336.671,00 денари, кои се обезбедуваат на следниот 
начин: 

- 275.336.671,00 денари предвидени средства за из-
градба на социјални станови се на жиро сметката на 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката – Скопје, од Проектот ФП 1674 со состој-
ба од 31.10.2019 година. 

- 189.000.000,00 денари предвидени средства за из-
градба на социјални станови во Буџетот на Република 
Северна Македонија за 2020 година кои се од Заеми - 
кредит од Банката  за развој при Советот на Европа. 

 
II.3. Финансиски показатели за изградба, адап-

тација и реконструкција на објекти согласно доне-
сени Одлуки на Владата на Република Северна Ма-
кедонија  

 
 За реализација на градежно-занатски работи за дов-

ршување на Национална Арена Тодор Проески, во 
2020 година предвидени се средства во висина од 
23.370.000,00 денари со ДДВ, кои се обезбедуваат од 
предвидените извори на финансирање во Глава III од 
оваа програма. 

ГЛАВА III 
 

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
ВО ДЕЛОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН ПРОСТОР 

НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 

 
За реализација на Програмата во делот за изградба 

на станбен и деловен простор, во 2020 година вкупно 
потребни се средства во висина од 864.872.365,00 де-
нари, кои се обезбедуваат од следните извори на фи-
нансирање: 

За изградба на станови за лица во социјален ризик: 
- 275.336.671,00 денари предвидени средства за из-

градба на социјални станови се на жиро сметката на 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката – Скопје, од Проектот ФП 1674 со состој-
ба од 31.10.2019 година. 

-189.000.000,00 денари предвидени средства за из-
градба на социјални станови во Буџетот на Република 
Северна Македонија за 2020 година кои се од Заеми - 
кредит од Банката за развој при Советот на Европа. 

 
ОСТАНАТИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ 
Останатите 400.535.693,00 денари  потребни за реа-

лизација на Програмата во 2020 година  се обезбедува-
ат од следните извори на финансирање: 
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III.1. Приходи од ануитети за 2020 година од про-
дадени станови, деловни простории, гаражи и под-
руми со одложено плаќање. 

 
Ануитети од продадени станови, деловни  просто-

рии, гаражи и подруми во износ од 39.514.264,00 де-
нари: 

Ануитети  39.514.264,00  
 39.514.264,00 денари 

Вкупно III.1.   39.514.264,00 денари 
 
III 2. Приходи од закупнина на станбен и  дело-

вен простор за 2020 год. за проширување на матери-
јалната основа. 
 
Закупнина за станбен простор. 
47.212.500,00 денари х 23,5%     11.094.938,00 денари 
 
Закупнина за деловен простор  
149.471.080,00 денари х 23,5%      
 
               35.125.704,00 денари 

                          Вкупно III.2. 46.220.642,00 денари 
 
 
III.3. Паркинг, Стадион и Катни гаражи: 
  
                39.000.000,00 денари 
                           Вкупно III.3. 39.000.000,00 денари 
 
III.4. Од продажба на  станови, гаражи и подруми  

во објекти во градба: 
Очекувани приходи 
    

               162.078.038,00 денари 
       Вкупно III.4.  162.078.038,00 денари 
 
III.5. Средства од продажба на деловен простор на 

наменска сметка на АДСДП 
      
                    67.271.546,00 денари 

              Вкупно III.5.  67.271.546,00 денари 
 
III. 6. Од продажба на  станови, деловен простор, 

гаражи и подруми  во објекти на залиха: 
Очекувани приходи  

                46.500.000,00 денари 
   Вкупно III.6.  46.500.000,00 денари 

  
Извори на финансирање (денари) 
III.1 Приходи од ануитети  39.514.264,00 
III.2 Приходи од закупнина на  
станбен и деловен простор 46.220.642,00 
III.3. Паркинг, Стадион и Катни  
гаражи 39.000.000,00 
III.4. Од продажба на станови, гаражи 
и подруми во објекти во градба  162.078.038,00 
III.5. Средства од продажба на  
деловен простор на наменска сметка 
на АДСДП 67.271.546,00 
III.6. Од продажба на станови,  
деловен простор, гаражи и подруми 
во објекти на залиха 46.500.000,00 
Вкупно: 400.584.490,00 

 
Потребни средства за реали-
зација на Програмата во де-
лот на станбена изградба за 
2020 година  400.535.693,00 денари 

Очекувани приходи од изво-
ри на финансирање за реали-
зација на програмата во де-
лот на станбена изградба за 
2020 година  400.584.490,00 денари 

 
Разликата од 48.797,00 денари ќе се користи како 

фонд за ликвидност. 
 

ТРЕТ ДЕЛ 
 
Продажба на станови сопственост на Република Се-

верна Македонија 
Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката врши продажба на станови сопстве-
ност на Република Северна Македонија и тоа: 

1. Станови кои се градат или се изградени по прет-
ходни програми и со оваа програма, наменети за про-
дажба; 

2. Станови кои се користат од лица без соодветен 
акт за доделување и користење, согласно Законот за 
домување; 

3. Станови за кои во актот за доделување и/или во 
договорот за закуп е утврдено право на откуп, согласно 
Законот за домување: 

4. Продажба на станови изградени по „Проектот за 
изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со нис-
ки приходи“; и 

5. Продажба на станови во општествена сопстве-
ност за кои корисниците не го оствариле правото на от-
куп, односно правото на пренос на правото на користе-
ње на стан согласно член 131 и 132 од Законот за дому-
вање („Службен весник на Република Македонија“ 
број 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 
42/14, 199/14, 146/15, 31/16 и 64/18 ) како и согласно 
членот 7 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за домување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.199/14). 

 
1.Станови кои се изградени по претходни прог-

рами и со оваа програма, наменети за продажба 
 
1.1 Станови за станбено необезбедени лица (млади 

брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани роди-
тели, самци и други станбено необезбедени лица). 

Становите наменети за станбено необезбедени лица 
(млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохра-
ни родители, самци и други станбено необезбедени 
лица), ќе се продаваат согласно „Одлуката за продажба 
на станови на кои права, должности и одговорности во 
поглед на располагањето има Републиката“. 

Становите ќе се продаваат на млади брачни двојки, 
со возраст на двајцата сопружници најмногу до 38 го-
дини и кои се во брак најмногу 10 години во зависност 
од бројот на децата, и самохрани родители во завис-
ност од период на самохран родител и бројот на де-
цата, инвалидизирани лица, самци и други станбено 
необезбедени лица кои се државјани на Република Се-
верна Македонија и кои не поседуваат стан, куќа или 
куќа за одмор и рекреација во лична сопственост, во 
сопственост на брачниот другар и децата на територија 
на Република Северна Македонија. Предност при купу-
вање на овие станови ќе имаат брачните парови, самох-
рани родители, инвалидизирани лица, самци и други 
станбено необезбедени лица кои имаат постојано место 
на живеење во местото каде е изграден станот. Спрове-
дување на постапката за распределба на становите во 
зависност од бројот на бодови ќе се врши по електрон-



 Стр. 6 - Бр. 25                                                                             5 февруари 2020 
 

ски пат во Министерството за транспорт и врски. Пос-
тапката и начинот на плаќање ќе се врши согласно 
„Одлуката за продажба на станови на кои права, долж-
ности и одговорности во поглед на располагањето има 
Републиката“. 

 
1.2 Станови изградени и во градба од претходни 

програми 
 
Станови изградени и во градба од претходни прог-

рами, наменети за продажба, ќе се продаваат со 100% 
плаќање од пазарната продажна цена и во постапка оп-
ределена со акт на Акционерското друштво за изградба 
и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката. 

1.3 Станови наменети за продажба во објекти 
предвидени за изградба согласно оваа програма 

 
Становите наменети за продажба во објекти пред-

видени за изградба согласно оваа програма, ќе се про-
даваат со 100% плаќање од пазарната продажна цена и 
во постапка определена со акт на Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката. 

За реализација на ваквиот начин на продажба на 
становите од точка 1.2 и 1.3, од особена важност се од-
редбите на Законот за катастар на недвижности и него-
вата примена. 

Акционерското друштво за изградба и стопанисува-
ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката-Скопје, може да ја организира про-
дажбата на становите преку користење на финансиски 
услуги од деловните банки, како и странски (меѓуна-
родни) финансиски институции или конзорциуми. 

 
2. Предмет на продажба се станови сопственост на 

Република Северна Македонија кои се користат од ли-
ца без соодветен акт за доделување и користење на ста-
нот. 

Продажбата на овие станови се врши во готово или 
на одложено плаќање со учество од 30% од цената на 
станот, а остатокот од цената се исплатува најмногу до 
180 еднакви месечни рати со годишна камата од 7,2%. 

Вредноста на станот се определува согласно со 
Уредбата за методологијата за утврдување на вреднос-
та на станот, како и методологијата за утврдување на 
висината на закупнината, висината на непрофитната за-
купнина, начинот на плаќање на закупнината, простор-
ните норми, начинот на користење на станот, поста-
пката за доделување на непрофитни станови, станови 
за службени потреби, за привремен закуп, закуп на ста-
нови за определена намена. 

 Во вака утврдената продажна цена се додава и на-
доместок за претходното користење на станот која се 
пресметува во висина на закупнината којашто важела 
во периодот на користењето на станот.  

 Неплатениот надоместок за претходното користење 
на станот може во цел износ да се додаде на продажна-
та цена на станот. 

  Од влегувањето во сила на Законот за домување во 
месец август 2009 година, голем дел од постапките за 
откуп на станот кои се водат пред Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката-
Скопје како и постапките за закуп на станот кои се во-
дат пред Комисијата за станбени прашања при Влада 
на Република Северна Македонија се завршени, така 
што се очекува во 2020 година финално да се реализи-
ра продажбата и закупот на станови по овој основ. 

 
3. Продажба на станови за кои во актот за доделува-

ње и/или во договорот за закуп е утврдено право на от-
куп 

 Со Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за домување („Службен весник на Република Ме-
кедонија“ бр. 163/13) е предвидена продажба на стано-
ви за кои во актот за доделување и/или во договорот за 
закуп е утврдено право на откуп.  

 Продажбата на овие станови се врши во готово или 
на одложено плаќање со учество од 30% од цената на 
станот, а остатокот од цената се исплатува најмногу до 
180 еднакви месечни рати со годишна камата од 7,2%. 

 Вредноста на станот се определува согласно со 
Уредбата за методологијата за утврдување на вреднос-
та на станот, како и методологијата за утврдување на 
висината на закупнината, висината на непрофитната за-
купнина, начинот на плаќање на закупнината, простор-
ните норми, начинот на користење на станот, поста-
пката за доделување на непрофитни станови, станови 
за службени потреби, за привремен закуп, закуп на ста-
нови за определена намена. 

 Во вака утврдената продажна цена се додава и на-
доместок за претходното користење на станот која се 
пресметува во висина на закупнината којашто важела 
во периодот на користењето на станот. 

 Неплатениот надоместок за претходното користење 
на станот може во цел износ да се додаде на продажна-
та цена на станот. 

Во евиденцијата на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката-Скопје има  
станови за кои во актот за доделување и/или договорот 
за закуп е уврдено право на откуп. Барањето за откуп 
на станот, овие лица имаат право да го поднесат во рок 
од една година од влегување во сила на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за домување 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.163/13), а доколку не поднесат барање за откуп, ќе 
се сметаат за лица кои користат стан во сопственост на 
Република Северна Македонија под закуп. 

Поголем дел од постaпките за продажба на овие 
станови се завршени, така што се очекува во 2020 годи-
на финално да се реализира продажбата на становите 
по овој основ. 

 
4. Продажба на станови изградени по „Проектот за 

изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со нис-
ки приходи“. 

Согласно Одлуката за изменување и дополнување 
на Одлуката за услови и критериуми за распределба на 
станови изградени по “Проектот за изградба на станови 
кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ од Вла-
дата на Република Македонија под бр.42-8897/1 од 
2.12.2014 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 181/14), корисниците на станови изграде-
ни по Проектот за изградба на станови кои ќе се изда-
ваат на лица со ниски приходи“ ФП 1340, барањата за 
откуп на станот можеа да ги поднесат до Акционерско-
то друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката-Скопје до 31.03.2015 година. 

 Условите за откуп на станот се предвидени во за-
висност од висината на приходите во семејното дома-
ќинство и тоа: 

 -Лица со ниски приходи – со минимално учество од 
5%, рок на отплата на станот 30 години, со фиксна ка-
матна стапка 4% 
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  -Лица со просечни приходи – со минимално учес-

тво 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 ка-

матна стапка 4% 

 Исто така и корисниците кои поднеле барање за за-

куп, а спаѓаат 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. 

 

5. Продажба на станови во општествена сопстве-

ност за кои корисниците не го оствариле правото на от-

куп, односно правото на пренос на правото на користе-

ње на стан согласно член 131 и 132 од Законот за дому-

вање („Службен весник на Република Македонија“ 

број 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 

42/14, 199/14, 146/15, 31/16 и 64/18) како и согласно 

членот 7 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за домување („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 199/14). 

Корисниците на станови во општествена сопстве-

ност кои не го оствариле правото на откуп, односно 

правото на пренос на правото на користење на стан 

согласно член 131 и 132 од Законот за домување 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/09, 

57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 

146/15, 31/16 и 64/18) како и согласно членот 7 од За-

конот за изменува и дополнување на Законот за дому-

вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

199/14), се категоризираат во четири групи по однос на 

остварени приходи во заедничкото домаќинство, и тоа: 

 

1. Лица во социјален ризик - кои се приматели на 

социјална или постојана парична помош; 

2. Лица со ниски приходи - чиј што вкупен приход 

во заедничкото домаќинство е максимум една и пол 

просечна нето плата (според последниот објавен пода-

ток од Државниот завод за статистика на Република 

Северна Македонија); 

3. Лица со просечни приходи - чиј што вкупен 

приход во заедничкото домаќинство изнесува помеѓу 

една и пол просечна нето плата и две и пол просечни 

нето плати (според последниот објавен податок од 

Државниот завод за статистика на Република Северна 

Македонија) и 

4. Лица со високи приходи - чиј што вкупен при-

ход во заедничкото домаќинство изнесува над две и 

пол просечни нето плати (според последниот објавен 

податок од Државниот завод за статистика на Републи-

ка Северна Македонија). 

 

Овие лица може да поднесат барање за откуп на 

стан до Акционерското друштво за изградба и стопани-

сување со станбен простор и со деловен простор од 

значење за Републиката-Скопје. 

Вредноста на овие станови се определува согласно 

Уредбата за методологија за утврдување на вредноста 

на станот, како и методологијата за утврдување на ви-

сината на закупнината, висината на непрофитната за-

купнина, начинот на плаќање на закупнината, простор-

ните норми, начинот на користење на станот, поста-

пката за доделување на непрофитни станови, станови 

за службени потреби, за привремен закуп и закуп на 

станови за определена намена.  

Доколку овие лица имаат заостанат долг по основ 

на закупнина, истиот заедно со засметаната камата мо-

же да го платат пред склучување на договорот за ку-

попродажба на стан или истиот во целост може да се 

додаде на продажната вредност на станот. 

 

ЧЕТВРТ  ДЕЛ 

Стопанисување со станбен простор и со деловен 

простор од значење за Републиката и негово инвес-

тиционо и тековно одржување 

 

ГЛАВА I 

Стопанисување со станбен простор и со деловен  

простор од значење за Републиката 

 

Инвестиционо и тековно одржување на станбен 

простор 

 

1. Оцена за состојбите 

 

Оцената за состојбите во врска со одржувањето на 

станбениот простор во оваа програма се прикажува 

преку: физичките показатели наведени во Прегледи на 

станови по „квалитет на градбата” „структура на ста-

нови”, „вкупно станови со вкупна површина“ и според 

„статус на користење”. 

 

1.1  Физички показатели за станбените згради и станови 

 

Состојбата на станбениот фонд кој е предмет на ин-

вестиционо одржување искажан преку физички показа-

тели врз основа на 15.10.2019 година според квалите-

тот на градба, структурата на станови, бројот на вкуп-

но станови со вкупна површина и според статус на ко-

ристење се прикажува како што следи: 

 

1.1.1 Бројот на станови според квалитетот на градба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупниот број на станови сопственост на Републи-

ка Северна  Македонија според кавалитетот на градба 

искажани со состојба 15.10.2019 година изнесува 4.702 

од кој број искажани според квалитетот на градба се: 

- бројот на станови од тврда градба изнесува 3.511 

стана; 
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- бројот на станови монтажна градба изнесува 554 

стана; 

- бројот на станови во субстандардна состојба изне-

суваат 637 стана  

 

1.1.2. Број на станови според структурата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Бројот на двособни станови е најголем и изнесува 

1.857 стана, бројот на еднособни станови изнесува 

1.550 бројот на трособни станови изнесува 548 бројот 

на четирисобни станови е 107 стана и бројот на гарсо-

њери изнесува 640 станa. 
 
1.1.3. Површина на становите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупната површина на становите сопственост на 

Република Северна Македонија искажано врз основа 

на состојба 15.10.2019 година изнесува 239.129,23 м2  

Според површината на становите може да се кон-

статира дека најголем број на станови има во Скопје 

1.813 со површина од 85.074,38 м2, што претставува 

35,58 % од вкупната површина. 

  

1.1.4.  Бројот на станови според статусот на користење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разликата во вкупниот број на станови (од 10 стана) 

која се јавува за Подружница Скопје во претходните 

табели 1, 2 и 3 (1.813 стана), споредено со податоците 

во Табела 4 (1.823 стана), произлегува од состанарски 

однос на станарите и 44 за станови во Битола кои во 

претходната табела се прикажани, а истите се празни, 

рушени или од друга причина без корисник. 

Бројот на становите искажан со состојба 15.10.2019 

година според статусот на користењето од страна на 

корисниците на становите со статус на станарско право 

изнесуваат 812 стана. 

  

За разлика од останатиот број на станови за кои не 

е решен статусот на корисниците, овој број на корис-

ници во пракса не предизвикува посебни проблеми, за-

тоа што е решен нивниот статус во однос на користе-

њето. Меѓутоа, за останатите видови на корисници, 

статусот на користењето на становите е проблематичен 

се до неговото конечно решавање. 

Рекапитуларниот приказ на корисниците со нере-

шен статус на користењето е следниот: 

- корисници на станови со времени решенија  1.820 

- корисници на станови без соодветен акт за доде-

лување и користење на станот               970 

- корисници на станови со друг вид  

на користење           1.066 

            ВКУПНО:3.856 

Корисници на станови со времени решенија 

 

Во оваа категорија на корисници на станови со вре-

мени решенија во најголем број случаеви се станови 

ангажирани за реализација „Програмите за уредување 

на градежно земјиште на Општините“, како и станови 

ангажирани за ранливи категории на граѓани, распре-

делени станови  по Проект ФП 1340 и Проект ФП 1674. 

 

Корисници на станови без соодветен акт за доделу-

вање и користење на станот 

 

Во оваа категорија согласно Законот за домување 

под користење на стан сопственост на Република Се-

верна Македонија без соодветен акт за доделување и 

користење, се подразбира користење на стан од страна 

на лице кое  е вселено и користи стан во сопственост 

на Република Северна Македонија без акт за доделува-

ње и користење на станот издаден од надлежен орган и 

без Договор за користење односно закуп на станот. 

 

Друг вид на корисници: 

 

 Во категорија друг вид на корисници спаѓаат стано-

вите во сопственост на поранешните ЈУ Републики, ка-

ко и станови издадени по основ на закуп согласно на 

Законот за домување, станови на хаусмајстори, нерас-

пределени станови согласно Проектот ФП 1340 и Про-

ект ФП 1674, лица со Решенија за закуп и право на от-

куп по услови на Акционерското друштво за изградба 

и стопанисување со станбен простор и со деловен 

простор од значење за Републиката-Скопје. 
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Извори на средства 
 
Основен извор за финансирањето на активностите 

околу одржувањето на станбен простор претставува за-
купнината како цена на услугите за користење на ста-
новите наменети за одржување. 

Висината на средствата од закупнината со кои се 
реализира оваа програма, во делот за одржување на 
станбен простор се утврдува со Одлука на Одбор на 
Директори на Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен прос-
тор од значење за Републиката-Скопје. 

Поаѓајки од ваквите основи, апсолутните износи на 
финансиските средства во 2020та година за одржување 
на станбен простор на ниво на Република Северна Ма-
кедонија изнесуваат вкупно 11.858.125,00  денари или 
поединечно по Подружници: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распределбата на планираните средства наменети 

за одржување на станбен простор по Подружници е 
направена согласно планираниот број на становите и 
планираната наплатена закупнина за 2020та година, а 
согласно актот на Акционерското друштво за изградба 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката-Скопје, што е и основна рамка за вложу-
вањата и интервенциите од страна на Подружниците. 

 
ГЛАВА II 

 
Инвестиционо и тековно одржување на деловен 

простор од значење за Републиката 
 
I.ОЦЕНА ЗА СОСТОЈБИТЕ 
 
1.Преглед на деловен простор од значење за Репуб-

ликата според територијална распределеност  
 
 Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката-Скопје, покрај станбениот простор 
стопанисува и со деловен простор од значење за Репуб-
ликата, прикажан во физички показатели во следниов 
табеларен преглед: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бројот на деловните единици на ниво на Акционер-

ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 

простор и со деловен простор од значење за Републи-

ката-Скопје на 15.10.2019 година изнесува вкупно 

1.280 деловни единици со вкупна корисна површина од 

124.852.80 м2. 

Согласно оваа табела најголем број деловни едини-

ци има во Скопје 508 со вкупна површина 49.263,00 м2 

и Битола со 418 деловни единици со вкупна површина 

25.339,41 м2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според квалитет на градба од вкупно 1.280 деловни 

единици: 

- 961 деловни единици се од траен карактер; 

- 319  деловни единици се од времен карактер. 

 

II. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

 

 Основен извор на средства за финансирање на ак-

тивностите околу тековното и инвестиционото одржу-

вање на деловните згради и деловните простори прет-

ставува закупнината. 

 Мерките и активностите кои во текот на 2019та го-

дина беа превземени за зголемување на висината на 

наплатата на закупнината, планираните средства за 

2020та година кои ќе бидат ангажирани за одржување 

на деловните згради и деловните простории на ниво на 

Република Северна Македонија, се прикажани во Tабе-

лата број 2. 
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Според прикажаната табела вкупните планирани 

средства за одржување на деловните згради и деловни 

простории изнесуваат 23.631.104,00  денари. 

 

III. МЕРКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПОЛИТИКА НА 

СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД 

ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 

 

Мерки за одржување 

 

При реализацијата на оваа програма треба да се 

имаат во предвид следните мерки заради обезбедување 

на подобри услови за одржување на деловниот прос-

тор: 

1. Да се склучат Договори за тековно и инвестицио-

но одржување со можен обем на работи, согласно оп-

ределбите на Законот за јавни набавки и истиот ќе слу-

жи како основа за утврдување на пресметките за реали-

зација на работите на одржувањето. 

2. Заради избегнување на појава од одредени мож-

ни штети, Акционерското друштво за изградба и стопа-

нисување со станбен простор и со деловен простор 

одзначење на Републиката-Скопје треба да ги превземе 

сите мерки на обезбедување и осигурување, со цел да 

се спречат ваквите појави, дефинирајќи ги заемните об-

врски со корисниците на деловните простории како за-

купци, како и преку другите надлежни органи во Ре-

публиката. 

 

ГЛАВА III 

Подобрување на условите на домувањето во постој-

ните станбени згради и станови 

 

Поаѓајќи од досегашното искуство како и од ут-

врдените обврски, Акционерското друштво за изградба 

и стопанисување со станбен простор и со деловен 

простор од значење на Републиката-Скопје при реали-

зација на оваа програма, а заради обезбедување подо-

бри и поефикасни услови за одржување на постојните 

станбени згради и станови, треба да го спроведе след-

ното: 

1. При спроведувањето на јавната набавка за инвес-

тиционо одржување како оперативно дејствие во од-

ржувањето на станбените згради и станови, треба да се 

поаѓа од претходно извршена анализа на станбените 

згради и станови преку изготвување на техничка доку-

ментација со предмер на количините на работа и нив-

ната вредност. 

2. Планот за јавни набавки треба да коренспондира 

со паричните средства наменети за одржување на стан-

бените згради и станови утврдени во оваа програма. 

3. При интервенциите за одржување на повеќестан-

бените објекти-станбени згради, со мешовита сопстве-

ност, од особена важност е досегашно дефинирање на 

делот на интервенциите кои се на терет на средствата 

предвидени со оваа програма. 

Реалното дефинирање на средствата за делот што се 

однесува за становите во сопственост на Република Се-

верна Македонија во повеќестанбените објекти-станбе-

ни згради, во секој случај, треба да биде и облигационо 

регулирано, преку соодветен договор за интервенции 

во одржувањето  со сопствениците на посебните де-

лови, почитувајќи го притоа донесениот План за од-

ржување на станбената зграда. 

 За реализација на предходното во станбените згра-

ди со мешовита сопственост потребна е соработка со 

заедницата на сопственици, односно со управителот на 

станбените згради кои на собирот на сопственици до-

неле одлука со зградата да управува управител, се со 

цел да се постигне рационална, економична и ефикасна 

реализација на интервенциите во одржувањето на стан-

бениот објект. 

4. Заради избегнување на одредени можни штети од 

негрижата од одржувањето на станбените објекти од 

било кои субјективни или објективни причини, (заед-

ница на сопственици, поединци, сопственици и друго) 

Акционерското друштво за изградба и стопанисување 

со станбен простор и со деловен простор од значење на 

Републиката-Скопје да покрене иницијатива за остра-

нување на причините кои би довеле до можни штети. 

При отстранување на причините за можните штети, 

Акционерското друштво за изградба и стопанисување 

со станбен простор и со деловен простор од значење за 

Републиката-Скопје е должно да ги користи сите ов-

ластувања што се дадени со позитивните законски про-

писи, а особено одредбите на Законот за домување ка-

ко основен нормативен акт од областа на домувањето и 

да ги информира и да инсистира органите надлежни за 

оваа област да интервенираат за остранување на причи-

ните кои би довеле до можни катастрофи. 

 

ПЕТТИ ДЕЛ 

Реализација на програмата 

  

Оваа програма ќе ја реализира Акционерското 

друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-

тор и со деловен простор од значење за Републиката - 

Скопје, согласно Законот за домување и претставува 

основа за отпочнување на постапка за добивање на 

одобрение за градење, согласно прописите за градење 

на објекти. 

 

ШЕСТИ ДЕЛ 

Завршна одредба 

 

Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија”. 

 

Бр. 45-10689/1-19   Претседател на Владата 

8 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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 www.slvesnik.com.mk                                                                                                       contact@slvesnik.com.mk 

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
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