
 СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА  
-Здружение на градежништвото, индустријата 
 на градежни материјали и неметалите -   

 С к о п ј е    
 
 

 
Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и 

неметалите при Стопанската комора на Македонија, на седницата одржана на 
12.9.2012 година, третирајќи ги актуелните состојби во градежнишвото и во 
производството и пласманот на градежните материјали и неметали, со посебен акцент 
на влијанието врз станбената изградба, при што заклучи да до Министерството за 
транспорт и врски се достават следните  
 

Предлог- мерки  
за стимулирање на станбената изградба  

 
1.Стимулирање на станбената изградба, преку поврат на дел од средствата 

вложени во објектите со енергетска ефикасност, односно доколку објектот ги 
задоволува условите за заштеда на енергија, согласно законските прописи 
(правилникот треба да се усвои до крајот на годината); 
 

2. Единиците на локална самоуправа (ЕЛС), при донесување на деталните 
урбанистички планови треба да го задржат квалитетот на живеење, со следење на 
градбата со инфраструктура и со сите други јавни сервиси (школи, градинки, болници, 
спортски терени, паркови  и слично).  
 

3. Да не се практикува пренамената на деловни и комерцијални објекти во 
намена за домување и апартманско сместување.  
 

4. За поголема ангажираност на македонската градежна оператива неопходно е 
потребно условите во јавните тендери за изградба на инфраструктурни објекти да 
бидат приспособени, така што и нашите компании да можат да учествуваат на нив, 
односно да се усогласат согласно референците на нашите компании и финансиската 
моќ.  
 

5. При увозот на градежни материјали да се почитуваат законските прописи, 
односно увоз на атестирани производи со цел да се запази квалитетот на 
материјалите кои се увезуваат и се вградуваат во објектите и поголема контрола од 
страна на надлежните инсутуции.  
 

* 
     *  * 
    

Според направената Анализа за станбената изградба во РМ, беше контатирано 
дека во последните десетина години во нашата земја се градат околу 5.000 - 5.000 
стана, а исто толку има и незвршени станови. Просечната цена на становите се движи 
околу 800 до 850 евра/м2.  
 

Според градежниците, цената на градење изнесува околу 400- 450 евра/м2, а 
формирање на крајната продажна цена ги вклучува и трошоците за градежно земјиште 
и останати трошоци, кои влијаат врз зголемување на цената за околу 30-40%, во 
зависнот од градовите, локациите, градбата и опременоста на објектите.  
 



Со цел да се понудат пониски цени за 1м2, потребно е и намалување на цените 
на комуналиите и другите давачки, а граѓаните да бидат стимулирани со полиберални 
услови, посебно за проектот Купи куќа купи стан. Условите за купување на становите 
треба да бидат прилагодени и  наменети за оние заинтересирани купувачи кои немаат 
станови.  
 

Изградбата на станови бележи тренд на зголемување, покрај во Скопје со сите 
општини, подем има и во Штип, Тетово, Струмица, Битола, Охрид и во Струга, но и во 
Кичево, Куманово, Велес, Берово и т.н. Ова говори дека полека изградбата на станови 
се проширува скоро по цела територија на државата. 
 

Опаднатата куповна моќ на населението и неприспособените банкарски услови 
за кредитирање на станбената изградба, за која повеќе има само интерес, а не и 
можност за купување на станови, се најголемите причини за намалување, односно 
стагнирање на продажбата на становите. Посебно е изразена откако се промовира 
проектот „Купи куќа, купи стан“, од причина што се очекува намалување на цената на 
становите, пред се, и заради зголемување на инпутите во градбата.  

 
 

 
Претседател на Здружението, 

           Никола Велковски, с.р.   
          

         


