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ВОВЕД 
 

Здружението Хабитат Македонија е формирано во 2004 година, а со првите активности 
започна во април 2005 година. Како дел од мрежата на Habitat for Humanity International, Хабитат 
Македонија речиси 15 години работи на подобрување на условите за домување на семејствата со 
ниски приходи, како единствена граѓанска организација која е ангажирана оваа област.  

Во изминативе години Хабитат Македонија е предводник во областа домување и носител 
на нови инцијативи и иновативни решенија за подобрување на квалитетот на живот, пред сѐ на 
семејствата со ниски приходи. Проектот Фонд за подобар дом е првиот проект на Хабитат 
Македонија, со кој се демонстрира иновативен пристап во работењето, преку примена на 
концептот на микрофинансирање во подобрување на условите за домување. Денес, овој концепт 
во мрежата на Habitat for Humanity International е познат како “housing finance” (финансирање на 
домувањето) и се применува во повеќе Хабитат афилијации насекаде во светот. 
 Хабитат Македонија е организација која развива широка соработка со сите релевантни 
чинители во областа домување, како што се микрофинансиските институции, граѓански 
организации, централните и локалните власти, меѓународни организации, развојни агенции и 
донатори, деловниот сектор и други поединци, организации и институции. Оваа развиена мрежа 
на соработка овозможува Хабитат Македонија да ги мултиплицира резултатите од своето 
работење. 
 Организациската структура на Хабитат Македонија е поставена така да овозможува 
ефикасно работење на извршната канцеларија, водство од страна на управниот одбор и 
транспарентност и отчетност кон заедницата.  

Заклучно со јуни 2018 година заврши спроведувањето на среднорочниот Деловен план (ФГ 
2016-2018), кој беше дел од Глобалната стратегија за раст на Habitat for Humanity International. 
Последователно, во втората половина на 2018 година започнува спроведувањето на Стратегискиот 
план ФГ 2019-2021, подготвен самостојно од раководството и Управниот одбор на Хабитат 
Македонија. 

Стратегиските цели за периодот ФГ 2019-2021 ги надградуваат досегашните резултати од 
работењето, така што организација на програмата во поголем дел го следи пристапот од 
претходниот Деловен план (ФГ 2016-2018):  

 
- Деловна линија 1: Развој на домувањето во заедниците 
- Деловна линија 2: Развој на пазарот во секторот домување 
- Деловна линија 3: Домувањето и општествениот развој 
 
За секоја од деловните линии се воспоставени програмски операции групирани според 

предоминантните испораки. 
 

• Деловната линија 1: Развој на домувањето во заедниците, вклучува три програмски 
целини, Проект за новоградби, Кредитирање на мало и Мобилизација на волонтери. 
Активностите во оваа деловна линија се спроведуваат директно од канцеларијата на 
Хабитат Македонија. 
 

• Деловната линија 2: Развој на пазарот во секторот домување ги продолжува постоечките 
проектни партнерства со микрофинансиските институции Можности и Хоризонти, дава 
стратешка и оперативна поддршка на активностите за управување со станбени згради 



(Хабидом ДООЕЛ) и за градежништво (Финерти ДООЕЛ), а формално интегрира и поголем 
дел од активностите на проектот за поддршка на пазарни иницијативи.  

 
• Деловната линија 3: Домувањето и општествениот развој, ја продолжува активноста 

поврзана со регистарот на станбени згради и станови, го инкорпорира регионалниот проект 
за резиденцијална енергетска ефикасност за семејства со ниски приходи кој се спроведува 
во Македонија, Ерменија и Босна и Херцеговина, а вклучува и активности на застапување 
кои ќе имаат за цел да креираат социјална, политичка и правна околина која ќе ги 
овозможува и поттикнува унапредувањата во областа на домувањето.  
 
За мониторинг и оценување на активностите и резултатите, Хабитат Македонија подготвува 

квартални и годишни наративни извештаи кон УО и кон на регионалната канцеларија на Habitat for 
Humanity за Европа, Средниот Исток и Африка, а од финансиските извештаи се подготвуваат 
квартални и годишни извештаи кон регионалната канцеларија, годишен извештај кон УО, како и 
законски обврзувачката годишна сметка согласно домашната регулатива. Истовремено се 
испраќаат квартални и годишни извештаи кон регионалната канцеларија за состојбата на 
кредитното портфолио, а сите програмски и финансиски активности се предмет и на надворешна 
ревизија од овластени ревизори согласно меѓународните стандарди. 

Во овој годишен извештај за работењето на Хабитат Македонија во 2018 година, опфатени 
се програмските активности, резултатите и постигнувањата, резултатите во мобилизацијата на 
ресурси и постигнувањата во организацискиот развој. Во извештаите се вклучени и резултатите од 
работењето на трговските друштва формирани од Хабитат Македонија: за градежништво Финерти 
ДООЕЛ и за управување со станбени згради Хабидом ДООЕЛ.  
 
 
МИСИЈА И ЦЕЛИ  
 

Хабитат Македонија е дел од мрежата на Habitat for Humanity International, глобална 
непрофитна организација која работи во секторот на домување, со главна цел: обезбедување на 
едноставни, пристојни и достапни домови, како и унапредување на условите за домување на 
семејства со ниски приходи. Хабитат Македонија ги поддржува сите кои живеат во сиромаштија, 
без разлика на нивниот пол, нивната етничка и верска припадност преку микрофинансиски услуги, 
изградба на домови и совети за градежништво. 

Хабитат Македонија се стреми да ги подобри условите на живот на семејствата со ниски 
приходи и пошироката заедница застапувајќи ги своите основни вредности: посветеност, 
почитување, интегритет и партиципација. 

 
 

ЦЕЛНА ГРУПА И ГЕОГРАФСКА ПОКРИЕНОСТ 
 

Согласно иницијалната определба на здружението, целна група на Хабитат Македонија се 
семејства кои живеат во несоодветни услови на домување, чии приходи се помали од 75% од бруто 
националниот приход по жител. Имајќи ги предвид спецификите и состојбите на живеење на 
маргинализираните и ранливите групи граѓани, а особено на Ромите и населението од руралните 
подрачја, Хабитат Македонија става посебен акцент на поддршка и помош на овие целни групи.  

Активностите на Хабитат Македонија се спроведуваат низ целата територија на Република 
Македонија, со приоритет на подрачјата каде се застапени целни групи со специфични потреби за 
подобрување на домувањето. 
 
 
ДЕЛОВНИ ЛИНИИ И КОМПОНЕНТИ 

Во текот на 2018 година Хабитат Македонија своите програмски активности ги 
спроведуваше преку: 



1. Деловна линија 1, со компонентите: 
1.1. Новоградби (НГ), со конкретен проект Новоградби Велес (НГВ) - изградба на нови домови, 

традиционална програма на Хабитат за семејства со ниски приходи. 
1.2. Мобилизација на волонтери (МВ) - традиционална Хабитат програма која го олеснува 

градењето на домови на партнер семејствата (дел од Деловна линија 1 од средината на 
2018 година). 

1.3. Кредитирање на мало (КМ), со конкретна програма Енергетски ефикасни домови (ЕЕД) - 
реновирања за заштеда на енергија во домовите преку директно кредитирање на партнер 
семејства или преку ангажирање специјализирани компании за енергетски заштеди, 
самостојно или во партнерство со локалните самоуправи. 

1.4. Услуги за поддршка на домувањето (УПД) - меѓу секторски активности за испорака на 
градежно-технички совети, обуки, стручни прирачници и други форми на јакнење на 
капацитетите на заедницата кои влијаат во подобрување на условите на домување (до 
средината на 2018 година). 

 
2. Деловна линија 2, со компонентите: 

2.1. Кредитирање преку микро-финансиски институции (МФИ) 
- Фонд за енергетска ефикасност (ФЕЕ) - партнерство за микрофинансирање со Можности 

за имплементација на енергетски ефикасни мерки на супстандардни домови (до 
средината на 2018 година); 

- Партнерски фонд со МФИ Хоризонти - продолжување на партнерство со Фондацијата 
Хоризонти започната како Фонд за Роми и маргинализирани (РХФ), подоцна Фонд за 
подобар дом (од средината на 2018 со модифицирани карактеристики на заемот и 
целната група). 

2.2. Друштво за управување со станбени згради Хабидом - лиценциран ентитет основан од 
Хабитат Македонија кој испорачува услуги во областа на управување и одржување на 
станбените згради на територија на Македонија, со цел подобрување на квалитетот на 
управувањето на станбениот фонд во Македонија. 

2.3. Развој на пазарот во секторот домување (МДИ) - проект поддржан од Тервилигер 
центарот за иновации во домувањето (TCIS) од Атланта, со долгорочна цел стимулирање 
на разнородни чинители од јавниот, деловниот и граѓанскиот сектор кон создавање 
пазарни услови кои ќе овозможат пристојно и достапно домување во Македонија.  

2.4. Друштво за градежништво Финерти - лиценциран ентитет основан од Хабитат Македонија 
кој испорачува услуги и производи од областа на архитектурата и градежништвото, со цел 
подобрување на квалитетот на домувањето во Македонија. 

 
3. Деловна линија 3, со компонентите: 

1.1 Регистар на станбени згради (РАБА) - повеќегодишна иницијатива на Хабитат Македонија 
за воспоставување на Регистар на станбени згради и станови и Регистар на управители на 
станбени згради, во согласност со Законот за домување. 

1.2 Регионален проект за резиденцијална ЕЕ за семејства со ниски приходи (РЕЕЛИХ) - 
проект за резиденцијална енергетска ефикасност за семејства со ниски приходи 
раководен од регионалната канцеларија на Habitat for Humanity за Европа, Среден Исток 
и Африка, со цел да се подобрат можностите за инвестирање во енергетска ефикасност 
на станбениот сектор во Македонија, Ерменија и Босна и Херцеговина 

1.3 Проект за овозможувачка околина и застапување -  активности за поттикнување, 
организирање и вклучување во иницијативи со релевантните национални и локални 
институции со цел унапредување на законската рамка за домување, активирање на 
граѓанскиот сектор за прашања поврзани со квалитетно домување, поттикнување на 
бизнис секторот за инвестирање и развивање пазарно ориентирани модели за поддршка 
на домувањето. 
 

Табела 1. Деловни линии и компоненти (проекти/програми) 



 

 
КЛУЧНИ ПОСТИГНУВАЊА ВО 2018 ГОДИНА 
 

Во јули 2018 година, со започнување на фискалната 2019 година настана премин од 
спроведување на Глобалната стратегија за раст на мрежата Habitat for Humanity која беше во 
најголем дел поддржана од централата, во спроведување на активности за кои ресурсите се 
обезбедени на различни начини (од сопствени извори, институционални донатори, проектно 
финансирање од мрежата Хабитат и др.). Оваа транзиција во начинот на финансирање на Хабитат 
Македонија во голема мера влијаеше на оперативното работење, на внатрешното организирање, 
а со тоа и на ефикасноста и ефективноста на организацијата. Од страна на управувачките тела, на 
раководството и на вработените беа направени соодветни напори за да се одржи интегритетот на 
организацијата, како и нивото и квалитетот на испораките.  

Во смисла на финансиските резултати, здружението Хабитат Македонија и двете трговски 
друштва продолжија да искажуваат позитивно работење, со значајни средства на здружението 
пренесени за активности во 2019 година. Притоа, двете трговски друштва основани од здружението 
и во текот на 2018 година беа делумно финансиски и оперативно поддржани од Хабитат 
Македонија, со тренд на осамостојување, особено изразен кај Хабидом.  

Во септември 2018 година Управниот одбор го усвои Стратегискиот план на Хабитат 
Македонија за период на фискална година (ФГ) 2019 – 2021, од кој произлегуваат приоритетите и 
насоките за работа. По завршувањето на Деловниот план за ФГ 2016-2018, Хабитат Македонија 
започнува спроведување на новата стратегија за следните три години со разнородно програмско 
портфолио на Здружението и одржливи операции спроведувани од друштвото за управување со 
станбени згради Хабидом и друштвото за градежништво Финерти.  

Исто како и во изминатиот период, и во 2018 година, Хабитат Македонија работеше во 
атмосфера на политички тензии, во услови на социјална и економска несигурност. Општествените 
услови во голема мера влијаеја на начинот на кој се спроведуваа програмските и организациските 
операции и мобилизираа дополнителна енергија и ресурси потребни за постигнувањата на целите 
и плановите. Со оглед дека на конкретните надворешни фактори тешко може да се влијае, 
раководството и вработените во Хабитат Македонија ги насочија своите напори кон ефективно и 
ефикасно работење и квалитет на испораките. Резултатите од тоа се гледаат во надминувањето на 
поставените цели или т.н. таргети, особено во испораката на заеми. Имено, од планираните 339 
заеми до клиентите се испорачани вкупно 445 заеми, што е за 31% поголемо остварување од 
планираното.  

Заради зголемени потреби на целната група во партнерската програма со Фондацијата 
Хоризонти, во јуни и во декември 2018 година беа потпишани два нови договори за програмски 
заеми во вкупен износ од 220.000 €, со што учеството на Хабитат Македонија во заедничкиот фонд 
со Хоризонти достигна 570.000 €.  

Друштвото за управување со станбени згради Хабидом достигна број од 106 згради под 
управување, со вкупно 2.332 сопственици на посебни делови (станови), додека другиот правен 
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ентитет - друштвото за градежништво Финерти, започна со испораки на работи и услуги кон 
слободниот пазар, што е дел од зацртаните цели. Главна карактеристика на работењето на двата 
правни ентитети кои произлегуваат од Хабитат Македонија е грижа за корисниците и работење во 
духот на мисијата на организацијата „мајка“, што во услови на недоволно регулирани пазарни 
односи во секторот во кој работат, често оди на нивна сметка.  

Енергетската ефикасност во домувањето, со фокус на станбените згради и изминатата 
година беше еден од приоритетите на Хабитат Македонија. Во проектот Развој на пазарот во 
секторот домување во септември 2018 година беа потпишани два договори со т.н. водечки фирми, 
кои треба да развијат продукти со кои ќе се влијае на подобрување на енергетската ефикасност во 
домувањето. На овој начин, преку поддршка на компании за развивање на нови продукти, се 
зголемува директното влијание (импактот) кон целната група. 

Во 2018 година течеа неколку иницијативи за подобрување на законската рамка во секторот 
домување и енергетска ефикасност, во кои значаен придонес имаше и Хабитат Македонија. 
Процесот на измени на Законот за домување започна во јули 2018 година, а во него активно 
учествуваа претставници на Хабитат Македонија, како членови на работната група именувани од 
Министерот за транспорт и врски. Министерството за труд и социјална политика исто така 
формираше работна група за законски решенија за социјално домување во која се именувани и 
активно учествуваат двајца претставници на Хабитат Македонија. Соработката со Министерството 
за економија во изработката на Законот за енергетска ефикасност е исто така значаен елемент во 
позиционирањето на Хабитат Македонија како партнер на државните институции и креаторите на 
политики во секторите домување и енергетска ефикасност.  

Минатата 2018 година ја одбележаа и две значајни признанија за работењето на Хабитат 
Македонија: наградата од австриската фондација Energy Globe за десетгодишниот ангажман на 
подобрување на енергетската ефикасност во домувањето на национално ниво и плакетата 9 
Ноември за афирмација на општина Велес во национални и меѓународни рамки преку промоција 
на хуманите вредности и поттик на волонтерството.  

Во извесна смисла, минатата 2018 година може да се смета за период на сумирање на 
постигнувањата од речиси петнаесетгодишното работење на Хабитат Македонија, консолидирање 
на организацијата и насочување на внатрешниот потенцијал кон искористување на можностите во 
променетите услови во опкружувањето. 
 
Реализирани заеми 
 

Програмите Кредитирање на мало преку проектот Енергетски ефикасни домови и 
Кредитирање преку микрофинансиски институции покажуваат надминување на планот, што пред 
сè се должи на зголемената испорака на заеми преку микрофинансискиот партнер Хоризонти. 
  
Табела 2. Преглед на реализирани заеми по програми, во 2018 година 

Заеми МФИ ЕЕД Вкупно 

Год. план за заеми       
Планирани заеми  289  50 339 
Износ (€) 602.276 110.000 712.276 
Реализирани заеми       
Број на реализирани заеми 373  72 445 
Износ на реализирани заеми (€) 854.291 164.029 1.018.320 

Реализација во однос на годишниот план 129% 144% 131% 
  

Имено, во 2018 година беше планирано да се испорачаат вкупно 339 заеми, а реализирани 
се 445 заеми, со што вкупната реализација е 131%.  

 



 
 Графикон 1. Број на реализирани заеми по проекти, во 2018 година 

 
Најголем број на заеми е дистрибуиран директно на физички лица. Конкретно, преку 

проектот Енергетско ефикасни домови беа склучени договори за заеми со 70 физички лица во 
вкупен износ од 141.927 €. 

 
Табела 3. Преглед на испорачани заеми според корисници, во 2018 година 

Тип на заем  Број на заеми Износ (€) 
Просечен 

износ  
на заем (€) 

Заеми склучени со физички лица 70 141.927 2.203 
Заеми склучени со специјализирани компании  2 22.102 11.051 
Заеми склучени со МФИ 2 220.000 220.000 

 
Преглед на видот на интервенциите за кои биле наменети заемите во периодот на 

известување може да се види во Табела 3. 
 
Табела 4. Преглед на заеми според намената, во 2018 година 

 Намена на заеми МФИ ЕЕД Вкупно 
Реконструкции/реновирања 315 -  315 
ЕЕ мерки 58  135  193 
Вкупно интервенции 373  135  508  

 
Најголем број заеми се искористени за реконструкција или реновирање на домовите и тоа 

кај корисниците на програмата во партнерство со микро - финансиските институции. Значителен 
број заеми, или 38% се наменети за енергетско ефикасни мерки во домувањето.  

Покрај бројот, видот и намената на испорачаните заеми, друг критериум според кој се мери 
успешноста на работењето е бројот на услужени семејства, односно семејства кои добиле 
поддршка од Хабитат Македонија за подобрување на условите на домување. 

Постигнувањата за 2018 година во однос на услужени семејства се прикажани во Табела 4, 
од каде се гледа дека планот е надминат, со остварување од 149%. Имено, било планирано да се 
опфатат 339 семејства, за да на крајот на годината бидат услужени 508 семејства, или 169 повеќе. 
Во партнерската програма со Хоризонти, заради поголемата побарувачка на заеми од целната група 
има и најголеми остварувања и надминувања на планираните цели. 
 
Табела 5. Преглед на услужени семејства (УС), во 2018 година 

Услужени семејства со заем МФИ ЕЕД Вкупно 

Годишен план за УС  289  50  339 
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УС со заем 373  135 508 
  

Ако се спореди бројот на услужени семејства со бројот на дистрибуирани заеми се 
забележува поголем број на семејства од заеми. Овој диспаритет е од методолошка природа - при 
одредување бројот на услужени семејства се бројат и семејствата кои немале директен заем од 
Хабитат Македонија, но живеат во станбена зграда каде е направена интервенција.   
 

 
Графикон 2. Преглед на услужени семејства (УС), во 2018 година 

  
  

Во дистрибуцијата на заемите за партнер семејствата во однос на родовата припадност во 
2018 година односот на мажи и жени носители на заем во сите програми на Хабитат Македонија е 
12% наспроти 88%, во корист на жените. Заемите во проектот Фонд за подобар дом, односно 
Партнерскиот фонд со МФИ Хоризонти се дистрибуираат по правило кај жени, што е еден вид 
специфика и препознатливост на овој проект. 
 
  

 
Графикон 3. Родова припадност на носители на заем, во 2018 година 

 

Испорачани нефинансиски услуги 

Нефинансиските услуги во Хабитат Македонија се испорачуваат во форма на информации, 
градежно-технички совети, обуки, управувачки услуги и други форми на јакнење на капацитетите 
на целната група како и застапување за теми и прашања од областа на домувањето. Во периодот 
на известување испорачани се нефинансиски услуги кон 4.758 семејства/поединци. 

Постигнувањата на Хабитат Македонија во 2018 година во однос на испорачани 
нефинансиски услуги се прикажани во Табела 6.  

Табела 6. Преглед на испорачани нефинансиски услуги, во 2018 година 
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Генерални информации - 455 - - - - 455 
Брошура со стручни совети 373 - - - - - 373 
Градежен совет 245 185 -  -  - 101 531  
Обука - 6 -  10  31 - 47 
Ученици кои следат ЕЕ настава во 
средни стручни училишта, учебна 
2017/18 - - -  -  950 - 950 
Конференции, информативни средби 
(подигнување на свеста, застапување) - - - 53 17 - 70 
Управувачки услуги  - - 2.332 - - - 2.332 
Спроведени услуги 618 646 2.332 63 998 101 4.758 

 
Најголеми постигнувања на услужени семејства со нефинансиски услуги има во Хабидом. 

Ова е резултат на склучување нови договори за управување со станбени згради во 2018 година, 
како и успешното продолжување на управувачките услуги кон зградите со кои Хабидом има 
потпишано договори во претходниот период. 
 
 
ПОСТИГНУВАЊА И РЕЗУЛТАТИ ПО ДЕЛОВНИ ЛИНИИ И КОМПОНЕНТИ 
 

1. Деловна линија 1 
 

1.1 Новоградби – Новоградби Велес (НГВ) 
 

Целта на оваа програма е намалување на супстандардното живеење преку изградба на 
домови за семејства со ниски приходи кои живеат во услови на сиромашно домување во Велес. 
Активностите во оваа програма се традиционални активности на Habitat for Humanity, што значи 
директно вклучување на организацијата, партнер семејствата и волонтерските тимови во 
изградбата на домовите, унапредувањето на условите за живот во заедницата преку промоцијата 
на вредностите како партнерство, учество и посветеност.  

Во тековната година се продолжи со градбата на шестата станбена зграда во која се 
предвидени станови за нови 12 семејства со ниски приходи од Велес. Во изминатиот период 
успешно беа прифатени седум меѓународни волонтерски тима и тоа три од Германија, два од 
Соединетите Американски Држави, еден од Канада и еден од Кина. 

 

  
Слика 1 

Оплатирање за втора армирано бетонска плоча 
Слика 2  

Надворешни ѕидови од сипорекс 



  
 

До крајот на 2018 година беа изведени сите армирано-бетонски работи на зградата, втората 
плоча, третата плоча, скалите, армирано бетонските платна и армирано бетонските греди под 
кровот. Се заврши со ѕидањето на надворешните ѕидови на приземјето и се започна со ѕидање на 
надворешните ѕидови на првиот кат. Во завршна фаза е довршување на внатрешните ѕидови на 
првиот кат.  

Во текот на месец јули, од страна на општината се постави улично осветлување на втората 
пристапна улица, од горната страна на населбата.  

Следната е година планирано е да се спроведе постапка за избор на партнер семејства за 
12-те стана, довршување на градежните и градежно-занаетчиските работи и ставање на домовите 
во функција. Отворено прашање е евентуалното редефинирање на моделот и условите според кој 
ќе се продаваат становите од шестата зграда.  
 

3.1. Мобилизација на волонтери (МВ)  
 

Програмата за волонтери е традиционална Хабитат програма која се спроведува во речиси 
сите афилијации на оваа организација и се нарекува Глобално село (Global Village). Цел на 
програмата е да се олесни создавањето на домови за партнер семејствата преку директно 
вклучување на групи волонтери во процесот на градба. Воедно преку оваа програма се 
промовираат основните вредности на Хабитат: партнерство, волонтерство, заедништво, поддршка 
и помош. Волонтерските тимови покрај сопствениот труд мобилизираат и ресурси преку донации 
на финансиски и материјални средства, а придонесуваат и за зголемување на видливоста на 
присуството на Хабитат во заедницата. 

Волонтерите тимови беа вклучени во програмата Новоградби во Велес која имаше активни 
градежни активности во 2018 година и работеа на шестата зграда која почна да се гради на крајот 
на 2017 година. 

Во периодот на известување беа вклучени вкупно 7 волонтерски тимови од САД, Кина 
(Хонгконг), Канада и Германија, со вкупен број од 103 волонтери кои остварија 3.773 волонтерски 
часови. 

  
Слика 3 

Волонтерски тим од Хонгконг  
Слика 4 

Волонтерски тим од Германија: Хенкел  
      
  
Табела 7. Структура на волонтерски тимови, во 2018 година 

Лидер на тимот Земја Вид на 
тимот Проект Големина 

на тимот 
Волонтерск

и часови 
Sanford Jones Германија затворен НГВ 24 840 
Jolene Hartwick САД затворен НГВ 12 420 
Sally Sipos Канада отворен НГВ 12 420 



Ron Baesler САД затворен НГВ 15 525 
Tatjana-Maria Waldkirch Германија отворен НГВ 6 210 
Chan Tsz Ching Хонгконг отворен НГВ 12 588 
Arnd Hiler Германија затворен НГВ 22 770 

Вкупно: 103 3.773 
 

 
Средната оценка за искуството на волонтерите од соработката со Хабитат Македонија е 

98%, што е исклучително висок процент. И покрај високите оценки од страна на волонтерите, 
програмата Глобално село забележува опаѓање на бројот на тимови, а со тоа и на финансиски 
средства, односно донации,за изградба на шестата зграда во Велес. Приоритетите на мрежата 
Habitat for Humanity во регионот на Европа, Средниот Исток и Африка се насочени кон Африка, па 
следствено на тоа, препораките за волонтерските тимови се насочени кон тамошните Хабитат 
афилијации. Последователно, Хабитат Македонија останува без дел од донациите од 
волонтерските тимови, со тенденција на постојано намалување на тимовите кои престојуваат и 
работат на градилиштето во Велес. Ваквата состојба, меѓу другото, сериозно ја загрозува 
одржливоста на моделот на финансирање. 

 
 

1.2 Кредитирање на мало - Енергетски ефикасни домови (ЕЕД) 
  

Кредитирање на мало - Енергетски ефикасни домови (ЕЕД) e програма која Хабитат 
Македонија ја спроведува со цел да се подобрат условите за домување на семејствата со ниски 
приходи кои живеат во стари објекти, преку намалување на трошоците за енергија, а со тоа и 
истовремено придонесува и кон редуцирање на штетните емисии на гасови во атмосферата.  

Програмата постојано се развива и се надополнува. Во 2018 година програмата ЕЕД се 
спроведуваше во соработка со корпоративни партнери, со локална самоуправа, и преку директна 
соработка со станари, заедници на сопственици на станови и управители на колективни станбени 
згради. 

Во рамките на програмата за подобрување на енергетската ефикасност и домувањето во 
станбените згради, на станарите се понудени кредитни продукти за енергетска ефикасност и 
инвестициско одржување. Во 2018 година се работеше во 6 станбени згради, од кои 5 станбени 
згради се финансираа со заем за реконструкција на фасада и кров и 1 зграда за реконструкција на 
лифт. Овие заеми се дистрибуирани на станари од 3 станбени згради во Скопје и 3 од Кавадарци. 
За оваа цел беа одобрени и исплатени 70 заеми со моделот за финансирање на индивидуални 
корисници за реконструкција на фасада и кров во износ од 164.029 €, со што се опфатени вкупно 
135 семејства. Општина Кавадарци ја субвенционираше реконструкцијата на фасадата и кровот на 
посочените згради со 25% од вкупниот износ, додека општина Центар ги субвенционираше 
станарите со 30% од износот потребен за интервенцијата на кровот и 70% од износот во фасадата.  

 

  
Слика 5 

Зграда во Кавадарци (пред реконструкција) 
Слика 6 

Зграда во Кавадарци (по реконструкција) 



 
 
Во рамките на програмата се спроведе и проектот Енергетска ефикасност за Здружението 

на пензионери во Кавадарци, кој започна да се спроведува во 2017 година за да во јуни 2018 година 
биде комплетно завршена реконструкцијата на зградата во која е сместено здружението. Првите 
два ката се сопственост на здружението на пензионери, а останатите три ката се сопственост на 9 
семејства сместени во зградата. Проектот беше финансиран од компанијата Сент Гобеин и ја 
адресира енергетската ефикасност на социјалното домување на пензионерите, како едни од 
најранливите групи во нашето општество.  

Со рамките на овој проект се направи замена на старата дотраена дрвена покривна 
конструкција која беше покриена со азбестно-цементни табли со нова и со поставување на термо 
панели за покривна конструкција. На фасадата се изработи енергетско ефикасна фасада, а 
становите во кои живеат социјално ранливи членови на Здружението, клубот и канцеларискиот 
простор комплетно се реновираа. Со остатокот на средства се поправи и пристапот до зградата и се 
направи партерно уредување на околината.  
 

 

  
Слика 7 

Зградата на Сојузот на пензионерите пред 
реконструкција на фасадата 

Слика 8 
Зградата на Сојузот на пензионерите по 

реконструкција на фасадата 
 
Во склоп на проектот се организираше волонтерски ден за вработените на Хабитат 

Македонија и Сент Гобеин, а беа организирани и едукативни активности со студентите од 
Архитектонскиот факултет од Скопје.  Иако мал по финансиски параметри, овој проект е значаен за 
Хабитат Македонија заради започнувањето на соработката со оваа компанија (во декември 2018 е 
одобрен нов проект за реновирање на објектите на Порака Неготино), но и од аспект на 
финансирање и изведба на самата градежна интервенција. Беа применети повеќе финансиски 
модели: донација (кон здруженијата на пензионери), кредитирање (кон останатите станари во 
зградата), а локалната самоуправа учествуваше со субвенционирање на 25% од вредноста на 
фасадата. 

За Здружението за поддршка на лица со ментална попреченост Порака - Неготино беше 
одобрен еден заем за градење на две куќи за организирање на т.н. семејни заедници за нивните 
корисници. Во новите објекти ќе се згрижат 10 лица според меѓународно прифатени стандарди, а 
истите се во близина на веќе постојната куќа на оваа организација, во Волково, општина Ѓорче 
Петров.  

Со исплата на кумулативен заем за реконструкција на лифт во станбена зграда во општина 
Центар преку Друштвото за управување со станбени згради, 26 станари го подобрија пристапот до 
своите домови, а со тоа го подобрија квалитетот на своето домување. 

 Во 2018 година беа доделени 9 заеми на семејства кои живеат во индивидуални објекти, 
од кои седум се заеми за вработените на Арчелор Митал. Заемите се за реконструкција на фасадата 
и за менување на столаријата.  
 
 



1.3 Услуги за поддршка на домувањето (УПД) 
 

Услугите за поддршка во домувањето продолжуваат и во 2018 година, со што и понатаму 
секој корисник на заем добива брошура „Едноставно до пристоен дом“ при одобрување на заемот. 
Брошурата содржи основни принципи на планирање, одредување на приоритети и контрола на 
процесот на градење. Преку кредитните службеници на партнерските микрофинансиски 
организации Можности и Хоризонти, како и директно од Хабитат Македонија дистрибуирани се 
вкупно 373 брошури. 

За корисниците на заем за реконструкција, Хабитат Македонија изработуваше бесплатни 
градежни совети, со што продолжи до средината на 2018 година, при што изработени се вкупно 245 
совети за реконструкција и проширување на супстандардните домови. Во втората половина на 2018 
година, градежните совети за корисниците на заемите на Хабитат Македонија беа изработувани од 
страна на друштвото за градежништво Финерти. 
 

2. Деловна линија 2 
 

2.1 Кредитирање преку микро-финансиски институции (МФИ) 
 
Микрофинансиските партнерства, имплементирани од страна на Хабитат Македонија во 

партнерство со две микрофинансиски институции, претставуваат водечка програма на 
организацијата за микрофинансирање на домувањето уште од 2005 година. Програмата на Хабитат 
Македонија Кредитирање преку микро-финансиски институции (МФИ) се заснована на 
долгогодишните партнерства двете микрофинансиски институции: Фондација Хоризонти и 
Штедилница Можности. Преку овие партнерства, Хабитат Македонија од 2005 година до сега 
поддржа 3.460 домаќинства со ниски приходи да го подобрат квалитетот на живеење и условите за 
домување.  

Планот за 2018 година беше да се подобри квалитетот на живеење и условите за домување 
на 289 семејства со ниски приходи во урбани и рурални средини во Македонија, преку заеми.  

Оваа година се одобрија и исплатија 373 заеми во износ од 854.291 €. Од вкупниот број на 
пласираните заеми, 35 заеми во износ од 50.633 € се реализираа преку партнерството со Можности. 
Додека, 338 заеми во износ од 803.658 € се одобрија и исплатија преку партнерството со 
Микрокредитна фондација Хоризонти. 

Во периодот на известување Микрокредитна фондација Хоризонти и Хабитат Македонија 
склучија нов договор за партнерство. Со договорот се овозможи ново вложување во заедничкиот 
фонд од 220.000 € со што вкупниот влог на Хабитат Македонија во фондот изнесува 570.000,00 €. 

Со завршувањето на фискалната 2018 година (јули 2017 – јуни 2018), заврши договорот со 
Штедилница Можности со кој се регулираше работата на Фонд за енергетска ефикасност (основан 
во 2015 година, како продолжение на успешното партнерство со Можности уште од 2005 година). 
Новиот договор за партнерство со Штедилница Можности е потпишан во октомври 2018 година во 
рамките на Проектот за развој на пазарот (MDI). 
 
 

2.2 Друштво за управување со станбени згради Хабидом 
 

Друштвото за управување со станбени згради Хабидом е основано во jули 2015 година со 
лиценца заведена под број 03-403/3 од 10.09.2015 година издадена од Регулаторна комисија. 
Хабидом се занимава со вршење на управувачки услуги: редовно тековно и инвестиционо 
одржување на станбените згради, нивно застапување пред управните органи и во правниот промет 
со цел за функционирање, одржување и зачувување на заедничките делови на станбените згради. 

Целна група на Хабидом се сопственици на посебни делови во станбени згради кои имаат 
потреба од подобрување на квалитетот на испорака на управувачките услуги, од поголема 
информираност за законот за домување и обезбедување на соодветна форма на управување 
односно Управител. Согласно тековните активности и капацитети на Хабидом управувачките услуги 



се испорачуваат на ниво на град Скопје, а во иднина со проширување на организациската структура, 
планирано е да се стави посебен акцент и на дополнителни општини. 

Иницијалниот годишен деловен план за 2018 е да се изврши испорака на управувачки 
услуги на 1.440 семејства. Во 2018 година Хабидом има склучено договори за управување со 25 
станбени згради, со вкупно 538 семејства (Табела 8), а во досегашното работење има склучено 
договори за управување со 100 станбени згради, со вкупно 2.332 семејства.  

 
Табела 8. Преглед на договори за вршење на управувачки услуги, во 2018 година 

Договори  К1 К2 К3 К4 Вкупно 

Год. план за договори со станбени згради          
Број на услужени семејства 460 580 200 200 1.440  
Склучени договори          
Број на станбени згради 5 5 6 9 25 
Број на услужени семејства 153 143 118 124 538 
Реализација во однос на  
годишниот план 33% 25% 59% 62% 37% 

 
При изработката на деловниот план на Хабитат Македонија за ФГ 2016 – 2018, пристапот 

кон управување со станбени згради беше нова активност со делумно искуство и без детално 
истражување на пазарот. Оттаму, поставен е висок број на планирани семејства за која тимот на 
Хабидом може да ги испорача, меѓутоа е потребно ангажирање на поголем број на човечки ресурси 
и повеќе време. Во 2018 година, Хабидом успешно испорачуваше квалитетни услуги во областа на 
управување и одржување на станбени згради на територија на град Скопје, на начин на кој им се 
овозможува на сите сопственици на посебни делови кои имаат интерес, да имаат директна 
соработка со Хабидом и да се создадат подобри услови на домување. Имено, во насока на 
меѓусебна доверба и транспарентно работење, Хабидом им овозможува електронски увид на 
сметките за редовно и инвестиционо одржување.  

Во насока на постигнување на финансиска одржливост на Хабидом, покрај тековното 
одржување на станбените згради, тимот се фокусираше кон унапредување и развој на нови 
активности, односно пласирање на заеми за реконструкција на заеднички делови на станбените 
згради (кров, лифт, молерисување, влезна врата и стакларници и сл.) управувани од Хабидом. За 
таа цел, Хабидом во 2019 година ќе обезбедува дополнителни приходи од камати, преку 
партнерство со Хабитат Македонија. На приходната страна на Хабидом покрај приходи од вршење 
на управувачки услуги за станарите, обезбедени се и приходи од изработка на опомени, како и 
приходи од дополнителни услуги (помали градежни интервенции), според интерен ценовник. 

 Непочитување на законската регулатива од останатите управители, без постојана контрола 
од страна на Регулаторна комисија за домување и општински инспектори, и нелојалната 
конкуренција на пазарот се фактори кои влијаат на работењето на Хабидом. 

Управуваните станбени згради се лоцирани во шест (6) општини на територијата на Скопје, 
односно: општина Аеродром, Центар, Кисела Вода, Карпош, Ѓорче Петров и Чаир. Во Табела 9 е 
направен преглед на потпишани договори по општини. 

 
Табела 9. Преглед на потпишани договори во 2018 година, по општини 

Општина Вкупно % 

Аеродром 11 44 
Центар 5 20 
Кисела Вода 3 12 
Карпош 3 12 
Ѓорче Петров 2 8 



Чаир 1 4 
 

Хабидом подготвува месечни фактури за трошоците за тековно и инвестиционо одржување 
на станбените згради и истите поединечно ги испорачува. Во Табела 10 се прикажани износите по 
основ на фактури испорачани од Хабидом наспроти уплатите од страна на сопствениците на 
посебни делови/семејства и процент на наплата за 2018 година.  

 
Табела 10. Преглед на реализирана наплата, во 2018 година 

Наплата К1 К2 К3 К4 Вкупно 

Износ по основ на фактура (МКД) 2.592.679 2.811.017 2.579.821 3.299.364 11.282.881 
Наплата по основ на фактура 
(МКД) 2.402.841 2.549.349 2.271.815 2.407.789 9.631.794 
Ненаплатен износ 189.838 261.668 308.006 891.575 1.651.087 

Реализација на наплата 93% 91% 88% 73% 85% 
 
 
2.3 Развој на пазарот во секторот домување (МДИ) 

 
Во 2017 година, Хабитат Македонија, во соработка со Тервилигер центарот за иновации во 

домувањето (TCIS) од Атланта, САД, во рамките на Habitat for Humanity International, започна да 
спроведува Проект за поддршка на пазарни иницијативи во секторот домување. Проектот е дел од 
поширока глобална програма спонзорирана од приватниот донатор Рон Тервилигер, и истата, 
освен во Македонија, се спроведува и во Индија, Мексико, Перу, Филипини и Кенија односно во 
рамките на меѓународната мрежа на организации на Хабитат. Програмата е со планирано 
времетраење од пет години односно од октомври 2016 до септември 2021 година. 

Согласно динамиката на годишниот работен план, во текот на 2018 година се спроведоа 
следните главни активности: 

 
Развој на пазарните иницијативи на водечки фирми од приватниот сектор. За потребите 

на проектот се спроведе јавен и транспарентен процес на избор на т.н. водечки фирми. На јавниот 
повик за изразување на интерес објавен во април 2018 година беа поднесени вкупно 16 апликации. 
Од нив, со користење на систем за оценување составен од шест критериуми, беа избрани три 
водечки фирми, и тоа: 

1) Р.С. Боби 99 – Прилеп, фирма управител на колективни станбени згради, за развој на 
ProFM SB, софтвер којшто ги автоматизира сите процеси поврзани со управување со станбена 
зграда.  

2) Штедилница Можности – Скопје, микрофинансиска организација, за развој на кредитен 
производ наменет за подобрување на енергетската ефикасност на домови во рурални средини. 

3) Квалитет Бетонида – Тетово, градежна фирма, за развој на продукт - тула од материјал 
кој обезбедува енергетска ефикасност на објектите. 

Во септември 2018 година Хабитат Македонија склучи договори за соработка со првите две 
водечки фирми, Р.С. Боби 99 и Штедилница Можности, додека од третата фирма, Квалитет 
Бетонида, се побара одлагање на спроведување на иницијативата. Секоја од фирмите доби 
можност за финансиска и техничка поддршка за развој на предложената и одобрена иницијатива 
на пазарот, надополнета со средствата од сопствени извори. 

 
Анализа на користење на биомасата за потребите на греење во домаќинства. Во првата 

половина на 2018 година, беше спроведено истражување и се подготви анализа на зголемување на 
енергетската ефикасност при употреба на огревно дрво за загревање во домаќинствата. 
Истражувањето се спроведе со цел да се процени пазарот за замена на печките со посебен фокус 



на градот Скопје. Анализата може да послужи како основа за разговор со институционални 
донатори или локални самоуправи за развој на програма којашто може да помогне во намалување 
на загадувањето на воздухот и овозможи подобри услови за живот на домаќинствата а особено на 
семејствата со ниски приходи. 

 
Обука на професори од технички училишта за развој на енергетската ефикасност. Во 

периодот од 9 до 11 јуни 2018 година од Хабитат Македонија се организираше работилница во 
Охрид за придобивките и можностите од развој на проекти за енергетската ефикасност и нивното 
влијание и придобивки во општеството. Обуката беше организирана во соработка со средното 
техничко училиште „Михајло Пупин“ од Скопје и на истата присуствуваа 23 професори од различни 
технички училишта во земјата.  

  

    
Слика 9 

Обука на професори од средни технички 
училишта на работилница во Охрид 

Слика 10 
Обука на кредитни службеници 

         
 
Обука на кредитни службеници на микрофинансиската институција Хоризонти. Со цел 

да се овозможи поголем број и обем на кредити за подобрување на енергетската ефикасност во 
домаќинствата и придобивките од нивно спроведување, Хабитат Македонија организираше 
еднодневна обука на кредитни службеници од микрофинансиската организација Хоризонти. На 
обуката што се одржа на 26 јуни 2018 година беа присутни осум кредитни службеници од различни 
експозитури на Хоризонти во земјата.  

 
Во март и септември 2018 година беа одржани два повеќедневни состаноци/работилници 

со Џејн Отима, помошник директор за пазарни системи и претприемништво во Тервилигер 
Центарот за иновации во домувањето. За време на нејзината посета тимот на Хабитат Македонија 
имаше детална и длабинска дискусија за тековни и идни активности со посебен осврт на 
активностите на Проектот за развој на пазарот во секторот домување.  
 
 

2.4 Друштво за градежништво Финерти 
 
Друштвото за градежништво Финерти ДООЕЛ е основано од страна на Хабитат Македонија, 

со цел да обезбедува услуги и производи од областа на архитектурата и градежништвото, кои ќе 
овозможат подобрување на квалитетот на домувањето во Македонија. Приоритет во работењето 
на друштвото пред сè се потребите и можностите на клиентите, согласно на кои во иднина ќе 
развива квалитетни, функционални и одржливи решенија на домови. 

На почетокот од годината се работеше на дефинирање на деловни цели, план за работа и 
обезбедување на кадровски ресурси потребни за реализирање на активностите. Деловен план за 
2018-2019 година беше усвоен во февруари од страна на Надзорниот одбор на Финерти составен 
од членовите: Николаки Миов – претседател, Тетјана Лазаревска и Бардул Марку. 



Во текот на годината Финерти обезбеди Лиценца Б за проектирање на градби од втора 
категорија и Лиценца Б за ревизија на проектна документација на градби од втора категорија. Двете 
лиценци се издадени од страна на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија, 
со важност до септември 2025 година. 

Во периодот на известување преку продажба на различни видови услуги кои опфаќаат 
изработка на стручни совети, елаборат за ЕЕ и изведување на реконструкции во станбени згради и 
индивидуални куќи. Пример за овој вид на испорака е елаборатот за енергетска ефикасност на 
зградата и градежни работи во партерното уредување на просторот околу објектот на Здружението 
на пензионерите од Кавадарци. На овој начин, Финерти обезбеди вкупни приходи во висина од 
33.122 € (Табела 11), со кои услужени се вкупно 253 семејства.  

 
Табела 11. Преглед на остварени приходи од услуги, во 2018 година 

Вид на услуга  Број на 
договори Приход (€) 

ДЦ 1 Консултантски услуги 4 21.267 
ДЦ 2 Реконструкција на индивидуални куќи 2 4.574 
ДЦ 2 Реконструкција на заеднички простории во станбена 
зграда 5 7.281 
Вкупно 11 33.122 

 
  

Во рамки на деловната цел фокусирана на испорака градежно-архитектонски услуги во 2018 
година тимот на Финерти ја презема активноста на изработка градежно-технички совети за 
корисници на заем за реконструкција, при што беа изработени 90 совети, изработи проект за 
изградба на индивидуален објект и елаборат за ЕЕ за реконструкција на зграда во која живеат 11 
семејства. На крајот од годината започна да ја спроведува првата фаза за изработка на акциски 
планови за ЕЕ во станбениот сектор за општините Ѓорче Петров и Велес. Може да се констатира 
дека овој вид на услуги Финерти ги спроведуваше во соработка со Хабитат, како продолжување на 
испораката нефинансиски услуги кои традиционално се дел од програмите на Хабитат за поддршка 
на најранливите семејства.   

 
  

  
Слика 11 

Влез во станбена зграда пред реконструкција 
Слика 12 

Влез во станбена зграда по реконструкција 
  

Втората деловна цел за реконструкција и одржување на станбени згради и куќи беше 
спроведувана комбинирано, како во соработка со Хабитат така и во соработка со Хабидом, но 
истовремено беа тестирани и услуги за надворешни клиенти. Во 2018 година реконструирана е 
фасада на една куќа и реновиран е внатрешен простор на друга куќа, извршено е уредување на 
партер околу зграда, и извршено е реновирање и реконструкција на влезен простор во четири 
станбени згради, со вкупно 150 домаќинства.  



Третата деловна цел која преку продажба на станбен простор се очекува да му обезбеди на 
Финерти приходи за самостојно работење е долгорочна. Тимот на Финерти планира изградба на 
доградба и надградба на станбена зграда во општина Гази Баба за што во текот на 2018 година беше 
изработен Идеен проект. 
 
 

3. Деловна линија 3 
 

3.1. Регистар на станбени згради (РАБА) 
 

Проектот РАБА е иницијатива на Хабитат Македонија, со цел воспоставување на 
националниот Регистар на станбени згради и станови и Регистар на управители на станбени објекти, 
во согласност со Законот за домување. Од 2015 година кога Хабитат Македонија започна со 
подготовка на РАБА, до крајот на 2018 година подготвени и објавени се 17 регистри на станбени 
згради за општините: Карпош, Аеродром, Чаир, Кисела Вода, Гази Баба, Прилеп, Велес, Кавадарци, 
Неготино, Куманово, Ѓорче Петров, Крива Паланка, Богданци, Македонска Каменица, Демир Хисар, 
Дојран, Пробиштип. Вкупниот број на досега евидентирани згради е 3.791, со вкупно 80.167 
станови. 

Само во 2018 година, РАБА беше спроведена во 7 помали општини, каде беа евидентирани 
457 згради со вкупно 8.106 станови. Регистарот на станбени згради во помалите општини го направи 
тимот на Хабитат Македонија, со директни посети на терен и користење електронско внесување на 
податоците во прашалникот 

Регистрите на станбени згради се јавно објавени на веб страницата www.domuvanje.org.mk 
која се администрира од Хабитат Македонија. 
 
Табела 12. Преглед на регистрирани станбени згради, во 2018 година 

 Општина Број на згради Број на станови 
1 Крива Паланка 42 704 
2 Ѓорче Петров 290 4.894 
3 Богданци 19 353 
4 Демир Хисар 20 210 
5 Македонска Каменица 30 766 
6 Пробиштип 43 925 
7 Дојран 11 230 

 Вкупно     455 8.082 
 
Генералните забелешки од евиденцијата на станбените згради е дека во најголем процент 

зградите изградени пред 20 години, се без изолација, при што има и протекување на покривот. 
Управувањето на зградите се уште не е целосно регулирано, при што во скопските општини 
управувањето е регулирано од страна на 48% од станбените згради, додека во помалите општини 
има и 100% нерегулирано управување. Трендот на емиграција на населението е забележлива, 
особено што во скоро секоја зграда има празни станови, што е особено видливо во помалите 
општини.  

 
 

3.2. Регионален проект за резиденцијална ЕЕ за семејства со ниски приходи  
  

Главната цел на Регионалниот проект за резиденцијална енергетска ефикасност за 
семејства со ниски приходи е да се подобрат можностите за инвестирање во енергетска ефикасност 
на станбениот сектор во регионот. Проектот се спроведува во Ерменија, Босна и Херцеговина и во 

http://www.domuvanje.org.mk/


Македонија, каде преку сет на активности, меѓу кои: регионална платформа за споделување на 
искуства, застапување, јакнење на свеста и овозможување пристап до информации, промоција на 
пазарни (претприемачки) решенија, креирање работни места и техничка поддршка, се работи на 
подобрување на енергетската ефикасност во станбените згради. Активностите во Македонија се 
фокусирани на развивање соодветни пазарни решенија и државни политики кои ќе овозможат 
значајни инвестиции во проекти за енергетска ефикасност и ќе водат до вкупно намалување на 
потрошувачката на енергија во колективните станбени згради. Проектот се спроведува во 
општините Центар (Скопје), Велес, и Ѓорче Петров (Скопје). Трите општини се во различна фаза на 
имплементација на активностите, при што во општините Велес и Ѓорче Петров е завршена 
евиденцијата на станбениот фонд и е подготвен Регистарот на станбени згради и управители, 
додека во општина Центар, активностите за изработка на регистарот се на почеток. Изработка на 
регистарот во општина Центар ќе биде направен од студентите на Архитектонскиот факултет во 
Скопје, и ќе биде дел од нивната наставна програма. 

За спроведување на социолошката анкета меѓу сопствениците на станови/станарите во 
зградите во општините Ѓорче Петров и Велес, како и за проверка на постоечките бази и 
прелиминарни пресметки повторно е воспоставена деловна релација меѓу Хабитат Македонија и 
Финерти, при што Финерти се јавува во улога на испорачувач на услуги за Хабитат.  
 

3.3. Проект за овозможувачка околина и застапување  
 

Целта на активностите за застапување и лобирање е креирање овозможувачки амбиент за 
квалитетно домување, вклучувајќи ја тука и енергетската ефикасност во станбениот сектор. Хабитат 
Македонија спроведува активности за промовирање и унапредување на домувањето преку 
вклучување на релевантните национални и локални институции во унапредувањето на законската 
рамка за домување, активирање на граѓанскиот сектор за прашања поврзани со квалитетно 
домување, поттикнување на бизнис секторот за инвестирање и развивање пазарно ориентирани 
модели за поддршка на домувањето и друго.  

Министерството за транспорт и врски, во чија надлежност е Законот за домување 
формираше работна група за измени и дополнувања на овој закон. Во работната група се 
именувани двајца претставници на Хабитат Македонија, кои активно учествуваа на сите 12 
состаноци на работната група и придонесоа за квалитетни предлози за измени на постоечкиот 
закон за домување, главно за подобрување на законските решенија во однос на управување со 
колективните станбени згради, и донесувањето на одлуки во станбените згради како основа за 
подобрување на условите за живеење и реновирање на станбениот фонд.  

Законските решенија за социјалното домување кои се користат се надминати и потребно е 
да се дополнат со нови современи методи за поддршка во домувањето на социјално ранливите 
групи граѓани. За таа цел Министерството за труд и социјална политика формираше работна група 
за подобрување на регулативата за социјалното домување во која се именувани двајца 
претставници на Хабитат Македонија. Во 2018 година оваа работна група имаше 2 состанока на кои 
беа поставени основите за понатамошната работа во оваа област од домувањето. 

Хабитат Македонија се дел од уште една значајна иницијатива за подобрување на 
законската рамка поврзана со домување и со енергетска ефикасност. При подготовката на нацрт 
Законот за енергетска ефикасност, како нов закон кој произлегува од претходниот Законот за 
енергетика, од страна на претставниците на Хабитат Македонија се изнесени коментари и предлози 
за подобрување на законските решенија. Притоа, посебен фокус е ставен на станбениот сектор, 
условите, активностите и придобивките кои се предвидени и очекувани во овој сектор. Меѓу 
другото, предложено е да се направат дополнувања со којшто се дефинира обврзувачка шема за 
енергетска ефикасност со правила и обврски за операторите на дистрибутивните системи и 
снабдувачите на пазарите на енергија во Македонија, на начин да поддршката од предложените 
најмалку 0,7% од годишните приходи на наведените компании се насочат кон социјално ранливите 
категории на граѓани односно семејствата со ниски приходи во државата. 

Активностите за застапување и лобирање се комплементарни со другите активности на 
Хабитат Македонија, со што се обезбедува не само подобрување на законската рамка во интерес 



на граѓаните и деловниот сектор, туку се овозможува и сеопфатен пристап кон домувањето и 
поефикасно и ефективно спроведување на програмските цели на Хабитат Македонија. 

 
 
ПРОГРАМСКО ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Активностите на Секторот за програмско финансирање и одржливост во 2018 година беа 
фокусирани на повеќе сегменти и тоа: следење на квалитетот на кредитното портфолио на Хабитат 
Македонија и партнерските МФИ, кредитна анализа и евиденција на заемите, подобрување на 
наплатата на кредити во доцнење, навремено и уредно известување кон надворешните и 
внатрешните соработници. 

Состојба и квалитет на кредитното портфолио на Хабитат Македонија 
 

Бруто кредитното портфолио (Gross loan portfolio) на Хабитат Македонија на крајот од 
периодот заклучно со 31 декември 2018 година содржи 1.111 заеми во износ од 1.849.304 €.  

Во Табела 13 се прикажани податоците за квалитетот на кредитното портфолио. 
 
Табела 13. Преглед на кредитно портфолио во €, за 2018 и споредба со 2017 година 

  2018 2017 

Број на активни заеми 1.111 1.148 
Бруто кредитно портфолио 1.849.304 1.924.573 
Број на исплатени заеми во периодот 73 87 
Вкупен износ на исплатени  
заеми во периодот 384.355 654.626 

Портфолио во ризик Износ 
(€) 

Бр. на 
заеми 

Износ 
(€) 

Бр. на 
заеми 

предвремено отплатен 58.783 48 59.528 48 
Тековен 1.084.206 197  1.155.718 196 

1 - 30 дена 294.973 48  285.080 64 
31 - 90 дена 114.872 30  107.238 48 

91 - 180 дена 78.454 34  120.317 49 
181 - 360 дена 96.338 55  84.389 61 

>360 дена 121.677 699  112.303 682 
Вкупно портфолио во ризик  
со задоцнување >30 дена (износ) 411.342 818 424.247 840 

Вкупно портфолио во ризик  
со задоцнување >30 дена (%) 22,24% 22,04% 

Вкупен износ на реструктуирани заеми - - - - 
Отписи - - - - 
Отписи/Просечно  
бруто портфолио % - - - - 

Издвоени резервации -869 -279 
Исправка на вредност/Бруто кредитно 
портфолио 7,47% 7,22% 

 

Табела 14. Преглед на пласирани заеми, во 2018 и споредба со 2017 година 

 2018 2017 



Проект/ 
програма 

Број на  
заеми Износ (€) Просечен  

заем (€) 
Број на  
заеми Износ (€) Просечен  

заем (€) 
НГВ - - - 12 305.424 25.452 
ЕЕД 72 164.029 2.278 73 99.202 1.359 
МФП (Хоризонти) 1 220.326 220.326 1 50.000 50.000 
ФЕЕ (Можности) - - - 1 200.000 200.000 
Вкупно 73 384.355 5.265 87 654.626 7.524 

 
Вкупниот број на пласирани заеми во 2018 година изнесува 73, што претставува 

намалување од 16,09% во однос на 2017 година. Вредноста на пласираните заеми во текот на 2018 
година изнесува 654.626,00 €, што во однос на 2017 година претставува намалување од 41,29%. 

Во однос на 2017 година вкупното бруто кредитно портфолио вредносно е намалено за 
3,91%, додека според вкупниот број на активни заеми е намалено за 3,22% . 
 

 

Графикон 4. Преглед на бруто кредитно портфолио во €, 
во 2018 и споредба со 2017 година 

 

 

Графикон 5. Број на активни заеми, во 2018 и 2017 година 

Вкупното портфолио во ризик со доцнење поголемо од 30 дена во однос на бруто 
кредитното портфолио во 2018 година изнесува 22,24%.  
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Графикон 6. Преглед на вкупно портфолио во ризик со задоцнување >30 дена  
Процентуално, во 2018 и споредба со 2017 година 

 
Табела 15. Преглед на класификација на кредитното портфолио според категорија на ризик, во 
2018 и споредба со 2017 година 

Проект ЛДР ЕЕД ВСС ИЕЕ ФЕЕ МФП НГВ Вкупно 

Ка
те

го
ри

ја
 н

а 
ри

зи
к 

А 
2018 -173 252.433 0 105.047 0 57.,000 710.456 1.637.764 
2017 2.082 189.514 0 167.220 200.000 349.674 777.234 1.685.723 

Б 
2018 0 12.277 0 44.209 0 0 0 56.486 
2017 3.893 16.871 0 47.834 0 0 0 68.597 

В 
2018 303 5.901 0 44.486 0 0 0 50.689 
2017 1.623 3.558 0 62.808 0 0 0 67.988 

Г 
2018 228 8.091 0 3.530 0 0 0 11.849 
2017 1.881 6.951 0 8.154 0 0 0 16.987 

Д 
2018 67.670 14.922 330 9.594 0 0 0 92.516 
2017 66.155 10.155 326 8.643 0 0 0 85.279 

Вкупно 
2018 68.028 293.624 330 206.866 0 570.000 710.456 1.849.304 
2017 75.634 227.048 326 294.658 200.000 349.674 777.234 1.924.573 

 

 

Графикон 7. Преглед на класификацијата на кредитното портфолио  
според категорија на ризик, во 2018 и 2017 година 
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Микрофинансиски партнерства - состојба и квалитет на заедничките фондови  
 

Со состојба на 31 декември 2018 година, бруто кредитното портфолио на заедничкиот фонд 
со Микрокредитна фондација Хоризонти изнесува 1.443.034 €, што во однос на 2017 година 
претставува зголемување од 53,63%. Од страна на Хабитат Македонија, со новиот договор за 
партнерство со Хоризонти во фондот се внесени 220.326 €.  

Програмата Фонд за енергетска ефикасност која се спроведуваше во партнерство со 
Штедилница Можности заврши на 30 јуни 2018 година, по што во целост беше вратен заемот во 
износ од 200.000 €. 

 

 

Графикон 8. Преглед на бруто кредитно портфолио во €  
за МФП Хоризонти, во 2018 и споредба со 2017 година 

 

Со состојба на 31.12.2018 година бројот на активни заеми на фондот изнесува 766, што во 
однос на 31 декември 2017 година претставува зголемување од 37,77%. 
 

 

Графикон 9. Број на активни заеми за МФП Хоризонти, во 2018 и споредба со 2017 година 
 

Табела 16. Преглед на пласирани заеми од МФИ Хоризонти и Можности, во 2018 и споредба со 
2017 година 

 2018 2017 

 Број на  
заеми Износ (€) Просечен  

заем (€) 
Број на  
заеми Износ (€) Просечен  

заем (€) 
Хоризонти 362 908.773 2.510 325 822.381 2.530 
Можности 35 50.632 1.447 61 74.826 1.227 

 
Со состојба на 31 декември 2018 година, портфолиото во ризик со доцнење поголемо од 30 

дена изнесува 3,86% на заедничкиот фонд, односно 2,53% на целото кредитно портфолио на 
Хоризонти.  
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Графикон 10. Портфолио во ризик со задоцнување >30 дена,  
состојба на 31 декември 2018 година 

 
 
 
РАЗВОЈ НА РЕСУРСИ И ВМРЕЖУВАЊЕ 
 
Во 2018 година, мобилизацијата на ресурси во Хабитат Македонија беше поделена на два 

типа на активности: 1) активности насочени кон одржување на релации со постоечки донатори од 
мрежата на Habitat for Humanity и чекори неопходни за да се одржат и зголемат овие донации и 2) 
активности насочени кон обезбедување нови донации од институционални и корпоративни 
донатори.  

 
Релации со донатори од мрежата на Хабитат и индивидуални донатори  
 
Активностите насочени кон одржување на релациите со донаторите вклучуваа редовна 

комуникација и известување за постигнувањата како и за тековните или претстојните активности на 
Хабитат Македонија. Дополнително, за поддршка на овие активности, беа изработени видео 
материјали и фотографии. 

За одржување на релациите со донаторите беа употребени материјали во електронска 
форма комуницирани преку редовна е-меил кореспонденција, материјали пратени преку пошта, 
како и употреба на програмата за волонтери „Глобално село“, особено во случаите во кои тимовите 
имаа директна врска со донатор или поддржувач на Хабитат Македонија.  

Во текот на 2018 година, преку партнерските Хабитат афилијации и „десеток“, односно 
обезбедувањето наменски донации, добиени се вкупно US$ 160.147. Тоа претставува разлика од 
US$ 100.998 споредено со вкупната сума на донации добиени минатата 2017 година, што се должи 
на динамиката на донациите и ратите, но и промена во глобалната стратегија на Habitat for 
Humanity International. Сепак, може да се заклучи дека Хабитат Македонија, и покрај промената на 
стратегијата на глобално ниво, успеала да го задржи интересот на досегашните донатори и 
поддршката добиена преку партнерските Хабитат афилијации и „десеток“. Она што оваа 
календарска година се разликува е малиот број на нови донатори, и тоа е тренд кој за жал 
очекуваме да продолжи во следниот период.  

 
Табела 17. Износ на донации од Хабитат афилијации, индивидуални донатори и „tithe” партнери 
на Хабитат Македонија, во 2018 година 

Месец Износ на донација во УСД 

Јануари 83.398,00 
Јуни 48.960,00 
Декември 27.289,00 

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%

Хоризонти
PAR>30 2,53%
PAR>30 (HMF) 3,86%



Вкупно 160.147,00 
 
Во 2018 година на градилиштето во Велес присуствуваа 7 волонтерски тимови, при што 

пристигнати се донации во износ од US$ 62.940. 
 

Проектни апликации за финансирање од институционални и корпоративни донатори  
 
Во текот на 2018 година, активности насочени кон обезбедување нови донации од 

институционални и корпоративни донатори подразбираа изготвување на проекти апликации 
согласно актуелните повици на институционалните и корпоративни донатори. Во тој правец, 
изготвени беа три апликации за различни потенцијални донатори, и тоа: 

• "EMPOWER - Tailored support measures empowering the energy poor" поднесен во 
септември 2018 година на отворен повик од Хоризонт 2020 во рамки. Хабитат 
Македонија се јави како еден од петте ко-апликанти во оваа проектна апликација, 
каде главен апликант беше University Collage Cork – National University of Ireland, 
Cork.  

• Воспоставена е соработка со корпорацијата Винербергер, преку регионалната 
канцеларија во Братислава. Донацијата преставува градежен материјал во вредност 
од 30.000 € и 7.500 € за ставање во функција на материјалната донација. За 
целисходно искористување на донацијата, од страна на Хабитат Македонија 
подготвени се пет предлози, кои вклучуваат новоградби, доградби и енергетско 
ефикасни интервенции на објекти за домување на ранливи групи граѓани.  

 
Еден од значајните настани во 2018 година беше лидерската конференција на Habitat for 

Humanity за регионот на Европа, Средниот исток И Африка (HFH EMEA Area Leadership Conference), 
одржана во Преторија, Јужна Африка. Во периодот од 15 до 18.10.2018 година на конференцијата 
присуствуваа Драган Малиновски, претседател на УО на Хабитат Македонија, Џон Финерти, 
почесен член на УО на Хабитат Македонија, Зоран Костов, национален директор на Хабитат 
Македонија и Драган Блажев, советник на Проектот за развој на пазарот во секторот домување (Ron 
Terwilliger Fellow). 

На конференцијата се презентираа резултати од регионот ЕМЕА како и глобалните 
резултати на Habitat for Humanity International. Истовремено, се презентираше глобалната 
стратегија на мрежата која во иднина ќе се фокусира на поддршка на големи и сиромашни земји во 
светот и резултати кои се мерат во апсолутни броеви. Европа како континент вклучително и 
Македонија не припаѓа во оваа група на земји и следствено на тоа Хабитат Македонија работи на 
прилагодување на своето работење и активности согласно глобалната стратегија на централата. 

 
 

КОМУНИКАЦИИ И ЗАСТАПЕНОСТ ВО МЕДИУМИТЕ  
 
Настани, иницијативи и признанија 
 
На 20 март 2018 година се организираше волонтерски ден на Сент Гобеин и Хабитат 

Македонија. Тим од волонтери составен од вработени на двете организации организираа 
заеднички волонтерски ден, кој се одржа во зградата во Кавадарци. На волонтерскиот ден 
присуствуваше и регионалниот директор за комуникации на оваа компанија, Лазло Лауко. 

Работната група за енергетска ефикасност, формирана во рамките на регионалниот проект 
РЕЕЛИХ 2, одржа два состанока, на 24 и 25 мај и на 20 и 21 ноември 2018 година. На вториот 
состанок беа презентирани активностите на Хабитат Македонија за подобрување на енергетската 
ефикасност во станбениот сектор, со фокус на синергијата на интервенциите и комплементарноста 
на резултатите. 

Претставник на Хабитат Македонија учествуваше Форумот за енергетска ефикасност во 
Централна и Источна Европа на конференција што се одржа во Серок, Полска од 13 до 16 јуни 2018 



година. Централни теми на конференцијата беа резиденцијална енергетска ефикасност, модели за 
финансирање, можности и придобивки од имплементација на мерки. На конференцијата земаа 
учество повеќе од 210 учесници од земји во Централна и Источна Европа кои дискутираа на 
различни теми и врежуваа за идна соработка. 

Австриската фондација Energy Globe му оддаде меѓународно признание на десетгодишниот 
ангажман на Хабитат Македонија во секторот на енергетска ефикасност, со доделување на награда 
за национални достигања. Наградениот проект: Енергетски ефикасни домови за семејства со ниски 
приходи, иницијално е започнат од Хабитат Македонија во 2009 година. На свеченост на која 
присуствуваше вице-премиерот Кочо Анѓушев и австриска бизнис делегација која се наоѓа во посета 
на Македонија, наградата ја врачи трговското аташе на Амбасадата на Австрија Марлен Бургсталер. 
Во своето обраќање таа потенцираше дека наградата ја предава во име на фондацијата Energy 
Globe и на нивниот партнер – Австриската трговска комора. 

 

 
Слика 13 

Доделување на наградата на фондацијата Energy Globe 
 

 
За постигнати резултати од значење за Општина Велес и нејзината афирмација во земјата и 

светот, особено во областа на промовирање хумани вредности и развој на волонтерството, Хабитат 
Македонија го доби највисокото признание на општина Велес, плакетата 9-ти Ноември. 
Признанието беше доделено од градоначалникот на Велес Аце Коцевски, на свечена академија која 
се одржа на 9 ноември 2018 година. 

Во ноември 2018 година во посета на проектот и Хабитат Македонија беше Ендрју Попелка, 
виш советник во одделението за енергија и инфраструктура, Биро за Европа и Евроазија на УСАИД. 
Беше одржана координативна средба со тимот на проектот и претставникот на УСАИД Македонија, 
а беа организирани и состаноци со претставници на комерцијални банки на кои се разговараше за 
можностите за кредитирање на енергетско ефикасно мерки во станбените згради. 

Хабитат Македонија се вклучи во иницијативата на Американската стопанска комора во 
Македонија за изградба на првата сензорна градина во Македонија наменета за учениците во 
училиштето за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов во Скопје.  
 

Печатени и видео материјали 
 
Во текот на 2018 година, Хабитат Македонија обезбеди соодветно присуство во медиумите, 

согласно активностите за комуникација со јавноста. 
Минатата година посебно внимание се обрна на подготовката на видео записи со кои се 

презентираат и промовираат дел од активностите на Хабитат Македонија, при што, меѓу другото 
беше подготвен и видео спот за заедницата Покров во Струмица и нивните потреби за домување, 
со цел мобилизација на фондови. 

Дополнително, направени се и поголем број на професионални фотографии од Хабитат 
семејствата, од тековни градежни активности, волонтирање, настани итн. Ваквите материјали 
остануваат да се употребуваат во поддршка на комуникациските напори и активности на одделот 



за Развој на ресурси и комуникации, и тоа при комуницирање со сегашни и потенцијални донатори, 
но и во комуникацијата со волонтерските тимови и јавноста. 

Во текот на 2018 година, Хабитат Македонија продолжи со постепено имплементирање на 
зададените насоки и постепена промена на комуникациските материјали согласно насоките во 
новиот Brand User Guide.  
 

Хабитат Македонија во медиумите 
 

Вестите објавувани во медиумите поврзани со Хабитат Македонија се внимателно пратени, 
и врз основа на добиените информации и искуства, се планираат идните активности и соработка со 
медиумите и јавноста.  

Работата на Хабитат Македонија беше претставена и на Financial Times на 11 декември 
2018 година во написот со наслов: Премногу студено за живеење: како семејствата во Македонија 
ги обновуваат нивните домови.  

       
Квантитативна анализа на застапеноста во медиумите 

 
Вкупниот број на објави во медиумите е 26, но се остава простор оваа бројка да е повисока 

особено во делот на електронските медиуми, заради неможноста истата да биде прецизно 
пратена.  

Во споредба со минатата година бројот на објави е намален, што се должи на помал број 
активности од аспект на медиумски настани во текот на календарската година. Имајќи го предвид 
истото, фреквенцијата на објави е очекувано намалена, но не и квалитетот на покриеноста на 
работата на Хабитат. Написи со негативен контекст не се забележани, а речиси секоја медиумска 
објава во која се споменува Хабитат Македонија е со позитивен контекст. Тоа покажува дека 
медиумите имаат конструктивен третман кон темите со кои се занимава Хабитат Македонија, што 
отвора простор за продлабочување на соработката.  

Дополнително, во медиумите се објавени и 4 написи за Habitat for Humanity International 
кои се однесуваат на интересни податоци за Хабитат – за волонтерската активност на поранешниот 
американски претседател Џими Картер и неговата сопруга во Хабитат, како и за искористувањето 
на стеблото од Божиќната елка поставена пред Рокфелер центарот во Њујорк за изградба на куќа 
од Хабитат. Овие написи иако директно не се однесуваат на работењето на Хабитат Македонија, 
сепак имаат индиректно влијание врз перцепцијата на брендот на Хабитат. 
 
Табела 18. Преглед на застапеноста на вести за Хабитат Македонија, во 2018 година 

Тип на медиум Позитивен 
контекст 

Неутрален 
контекст 

Негативен 
контекст 

Вкупно 
објави 

Печатени медиуми (дневни 
весници, неделници, магазини) 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 

Електронски медиуми (локални и 
национални ТВ станици) 

 
2 

 
/ 

 
/ 

 
2 

Веб портали 
 

22 
 

  2 
 

/ 
 

24 

Вкупен број на објави 26 
 

 
Квалитативна анализа на застапеноста во медиумите 

 
За разлика од минатата година кога најголем интерес генерираа вестите поврзани со 

активностите за унапредување на домувањето на Ромите во Македонија, оваа година најголем 
интерес генерираа оние вести поврзани со проектите спроведени во соработка со општините во 
Република Македонија за енергетски ефикасни мерки за станбени згради, реновирање на фасади 



и субвенционирање на ваквите мерки од страна на општините, активности за развој на пазарот на 
ЕЕ за станбен сектор итн. 

Втора содржина која мобилизирала медиумско внимание е добивањето меѓународно 
признание од Австриската фондација Energy Globe за десетгодишниот ангажман на Хабитат 
Македонија во секторот на енергетска ефикасност. 

Другите вести за Хабитат Македонија вклучуваа информации за учеството на Хабитат 
Македонија во проектот за изградба на сензорна градина во училиштето за рехабилитација на деца 
и младинци со оштетен вид Димитар Влахов во Скопје во рамки на активностите на Американската 
стопанска комора во Македонија, признанието за Хабитат Македонија од општина Велес, плакетата 
9-ти Ноември. 

Редовна застапеност на вестите за активности преку каналите за комуникација на 
партнерски организации е задржана и остварена и во 2018 година. 

 
Социјални мрежи и веб страница 

Фејсбук страната на Хабитат Македонија комуницира со повеќе од 3.827 поддржувачи. Се 
ажурира со фото-галерии од волонтерските тимови, од тековни настани, линкови до вести во 
медиумите поврзани со Хабитат Македонија, огласи и слични содржини. 

Веб страницата www.habitat.org.mk во текот на 2018 година е посетена 4.603 пати, а 
страници се отворени 9.421 пати. Од сите посетители, 83,1% се нови посетители, а 16,9% се 
посетители кои веќе „кликнале“ на веб страницата. Средно време на задржување на веб страницата 
е 1.54 минути. 

Веб страницата www.domuvanje.org.mk посетена е 684 пати, а страници се отворени 2.497 
пати, додека средно време за задржување на страница е 3.31 минути. Со ажурирањето на 
информативната содржина, забележително е зголемување на бројот на корисници во 2018 година, 
а особено зголемување бележи, во споредба со минатата година, средното време на задржување 
на страницата што укажува дека веб страницата се користи од нашите целни групи. 

Веб страницата www.habidom.mk е посетена 1.655 пати, при што се отворени 3.920 
страници, а средното време на задржување на страница е 1.33 минути. 

Земајќи ги предвид успешно реализираните активности може да се заклучи дека Хабитат 
Македонија во тек на 2018 година успеа да го задржи вниманието од релевантна стручна јавност и 
да ја одржи и подобри својата позиција на авторитет во доменот на застапувањето за правата на 
домување и подобрувањето на условите за домување во Македонија. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ И УПРАВУВАЊЕ 
 

Во календарската 2018 година Управниот одбор беше составен од следните членови: 
Драган Малиновски (претседател на Управниот одбор), Ангелка Пеева Лауренчиќ (заменик 
претседател на Управниот одбор), Томе Груевски, Бардул Марку, Огнен Малески, Јасмина Поповска 
и Марко Василев. Во календарската 2018 година, Собранието беше составено од следните членови: 
Тетјана Лазаревска (Претседател на Собранието), Диме Велковски, Томе Груевски, Николаки Миов, 
Зоран Костов, Бардул Марку, Томислав Стефоски, Огнен Малески, Ангелка Пеева Лауренчиќ, 
Кристина Кацарска, Ирена Перчуклиевска Пал, Драган Малиновски, Јасмина Поповска и Марко 
Василев. 

Во 2018 година се одржани шест седници на Управниот одбор и една седница на 
Собранието на Хабитат Македонија. 

 
Табела 19. Преглед на одржани седници на Управен Одбор, во 2018 година 

Седница на УО Датум на одржување 

86-та седница  27 февруари 2018 

http://www.habitat.org.mk/
http://www.domuvanje.org.mk/
http://www.habidom.mk/


87-ма седница  15 мај 2018 
88-ма седница 28 јуни 2018 
89-та седница  19 септември 2018 
90-та седница  30 ноември 2018 
91-ва седница  26 декември 2018 

 

Табела 20. Преглед на одржани седници на Собрание, во 2018 година 

Седница на Собрание Датум на одржување 

24-та седница 28 јуни 2018 
 
На седниците одржани во 2018 година членовите на Управниот одбор ги усвоија сите 

тековни програмски и финансиски извештаи, го усвоија Деловниот план на трговското друштво 
Финерти ДООЕЛ Скопје, го утврдија Ревизорскиот извештај за финансиските извештаи на 
Здружението Хабитат Македонија и трговските друштва Финерти ДООЕЛ и Хабидом ДООЕЛ за 2017 
година усвоија Правилник за одобрување донации на Здружението Хабитат Македонија, одобрија 
програмски заеми кон Фондацијата Хоризонти, усвоија Стратегиски план на Хабитат Македонија за 
периодот ФГ 2019-2021, прифатија Меморандум за разбирање со ХФХИ за ФГ 2019, донесоа одлуки 
за одобрување донации за Штедилница Можности и РС Боби 99 Прилеп и одлука за одобрување 
заем кон Штедилница Можности во рамки на Проектот за развој на пазарот во секторот домување, 
согласно делегирана надлежност од Собранието на Хабитат Македонија ја прифатија 
иницијативата за членство на Хабитат Македонија во Сојуз на микрофинансиски организации на 
Македонија, усвоија заклучок за продолжување на соработката со Мур Стивенс за спроведување 
ревизија на финансиските извештаи на Хабитат Македонија за 2018 година усвоија измена на 
Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во Хабитат 
Македонија.  

Во текот на годината, Собранието на Здружението одржа една седница на која се усвои 
Годишниот програмски извештај на Здружението Хабитат Македонија за 2017 година,  
финансискиот извештај за календарска 2017 година и Ревизорскиот извештај за финансиските 
извештаи на Здружението Хабитат Македонија и трговските друштва Финерти ДООЕЛ и Хабидом 
ДООЕЛ за 2017 година 
  

Човечки ресурси 
 

Во текот на календарска 2018 година се случија повеќе промени во делот на човечки 
ресурси и се наметна потреба за внатрешна реорганизација во Здружението за хумано домување 
Хабитат Македонија и помеѓу ентитетите. 

На 31 јануари 2018 година на Александра Савевска, вработена во Здружението за хумано 
домување Хабитат Македонија на работната позиција Раководител за посебен проект и заврши 
работниот ангажман со истек на договорот и со завршување на проектот „Одржливи модели за 
вработување на Ромите“. Овој проект официјално заврши на 26 декември 2017 година, но таа 
продолжи со работа до крајот на јануари 2018 година со цел подготовка на завршните извештаи на 
проектот. Александра Савевска беше дел од тимот на Здружението околу 2 години.  

 На 06 февруари 2018 година Сања Стефановска Гиновска, вработена во Здружението за 
хумано домување Хабитат Македонија со 40 часовно неделно работно време, се распредели по 20 
часовно неделно работно време во Друштвото за градежништво, трговија и услуги Финерти ДООЕЛ 
Скопје и во Здружението за хумано домување Хабитат Македонија. 

На 13 март 2018 година Калина Сејфула го прекина работниот однос во Здружението за 
хумано домување Хабитат Македонија поради селидба надвор од земјата. Калина Сејфула беше 
дел од тимот на Здружението околу 3 години. 



На 30 јуни 2018 година се направи реорганизација и Борче Тренески дотогаш вработен во 
Друштвото за управување со станбени згради Хабидом ДООЕЛ Скопје од 01 јули 2018 година се 
врати на работа во Здружението за хумано домување Хабитат Македонија, на работната позиција 
Асистент на проект.  

На 1 јули 2018 година Андреј Апостолски, вработен во Здружението за хумано домување 
Хабитат Македонија со 40 часовно неделно работно време, се распредели по 20 часовно неделно 
работно време во Друштвото за градежништво, трговија и услуги Финерти ДООЕЛ Скопје и во 
Здружението за хумано домување Хабитат Македонија. 

Од 1 јули 2018 година дел работните задачи од непополнетите, слободни работни позиции 
и задачи се распределија помеѓу дел од постоечките вработени, а дел од вработените даваа 
испораки и помеѓу ентитетите.  

Со крајот на месец октомври, на 31 октомври 2018 година, Арбена Палоши Мемети, 
Специјалист за кредитирање, замина од Хабитат Македонија. Арбена Палоши Мемети беше дел од 
тимот на Хабитат Македонија околу 8 години. 

Во ноември се огласи слободно работно место за вработување на Специјалист за односи со 
јавност и донатори. Во текот на декември беа спроведени интервјуа со селектираните кандидати.  

Здружението за хумано домување Хабитат Македонија заклучно со 31 декември 2018 
година имаше 15 (петнаесет) вработени, од кои 13 вработени со 40 часовно неделно работно 
време, а 2 вработени со 20 часовно неделно работно време.  

Друштвото за градежништво, трговија и услуги Финерти ДООЕЛ Скопје заклучно со 31 
декември 2018 година имаше 3 вработени од кои 1 со 40 часовно неделно работно време, а 2 со 20 
часовно неделно работно време.  

Друштвото за управување со станбени згради Хабидом ДООЕЛ Скопје заклучно со 31 
декември 2018 година имаше 3 вработени со 40 часовно неделно работно време. 

 
И во оваа година на вработените им беше овозможено да посетат семинари, обуки и 

работилници преку кои се стекнаа со дополнителни знаења и вештини. Во Табела 20 подетално се 
прикажани карактерот на обуките, семинарите и работилниците кои биле посетени, како и 
вработените кои ги посетиле истите.  
 
Табела 21. Преглед на посетени обуки, конференции, семинари и други едукативни настани,  
во 2018 година 

Име и презиме на 
вработениот 

Обука, семинар или работилница која ја 
посетил 

Период на 
одржување 

Билјана Ставревска 
 

Континуирано професионално финансиско 
советување, МСФИ Консалтинг 

08 февруари 2018 
30 мај 2018 

5 октомври 2018 
30 ноември 2018 

20 декември 2018 

Сања Стефановска 
Гиноска 

Континуирано професионално финансиско 
советување, МСФИ Консалтинг 

08 февруари 2018 
30 мај 2018 

5 октомври 2018 
30 ноември 2018 

20 декември 2018 

 
Теодора Гурмешева 
 

Обука за ефикасни практики на менаџирање 
“Effective Management Practices Training”, 
Братислава, Словачка 

14 - 16 мај 2018 

Работилница за лидерство во организација на 
Center for Creative Leadership, Staley Leadership 
Fellows Institute, Атланта, САД 

12 – 16 ноември 
2018 

Венда Аџиева 
Стручен собир за континуиран професионален 
развој на тема Модерни системи за градежна 
техника – РЕХАУ површински системи за 

22 мај 2018 



греење и ладење, Комора за овластени 
архитекти и инженери на РМ 

Андреј Апостолски 
 

Обука за енергетска ефикасност, Кнауф 18 април 2018 
Стручен собир за континуиран професионален 
развој на тема Модерни хидроизолациски 
системи за заштита на градежните 
конструкции, Комора за овластени архитекти и 
инженери на РМ 

07 март 2018 

Стручен собир за континуиран професионален 
развој на тема Еколошки и функционални 
решенија за модерна урбана средина, Комора 
за овластени архитекти и инженери на РМ 

15 мај 2018 

Стручен собир за континуиран професионален 
развој на тема Модерни системи за градежна 
техника – РЕХАУ површински системи за 
греење и ладење, Комора за овластени 
архитекти и инженери на РМ 

22 мај 2018 

Драган Блажев 
 

Central and Eastern European Energy Efficiency 
(C4E) Forum, Варшава, Полска 13 – 16 јуни 2018 

Еднодневна работилница “World Bank/ ESMAP 
Second Knowledge Exchange Workshop on 
Energy Efficiency Funds”, Светска Банка во 
Македонија 

октомври 2018 

Лидерска конференција на ХФХ ЕМЕА (Area 
Leadership Conference), Преторија, Јужна 
Африка 

15 – 18 октомври 
2018 

 
Рилинд Јегени 
 

Конференција “ЕМЕА VP Conference 2018”, 
Братислава, Словачка 22 – 25 јануари 2018 

Online обука “International Team calendar 
Training”  17 април 2018 

Светска конференција за волонтери“ 25th IAVE 
World Volunteer Conference”, Аугсбург, 
Германија 

16 – 20 октомври 
2018 

Обука за Local works, УСАИД 20 декември 2018 

Лилјана Алчева 

Состанок на работна група за енергетска 
ефикасност во станбени згради во источна 
Европа “Residential Energy Efficiency in Eastern 
Europe Community of Practice”, Братислава, 
Словачка 

24 – 26 мај 2018 
19 – 21 ноември 

2018 

Иван Поповски 

Обука за енергетска ефикасност, Кнауф 18 април 2018 
Стручен собир за континуиран професионален 
развој на тема Еколошки и функционални 
решенија за модерна урбана средина, Комора 
за овластени архитекти и инженери на РМ 

15 мај 2018 

Стручен собир за континуиран професионален 
развој на тема Изложеност на АБ конструкции 
во современите урбани средини и 
сообраќајната инфраструктура, европски 
норми и практики за заштита на бетонските 
конструкции, Комора за овластени архитекти и 
инженери на РМ 

 
 
 

15 ноември 2018 
 

 
 



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
Овој финансиски извештај претставува консолидиран финансиски извештај на Здружението 

и трговските друштва кои се во целосна сопственост на здружението. Консолидираниот финансиски 
извештај на Здружението за хумано домување Хабитат Македонија, Финерти ДООЕЛ и Хабидом 
ДООЕЛ е подготвен во согласност со барањата за финансиско известување содржани во 
Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ).  

Значајни сметководствени политики 
 
Консолидираниот финансиски извештај е подготвен за период кој завршува на 31 

декември 2018 и 2017 година. Податоците во тековниот и претходниот период се искажани во 
македонски денари. Одредени прилагодувања и рекласификации на салда  од претходни години 
се направени со цел да се презентираат во тековната година. Консолидирањето на финансискиот 
извештај на ентитетите е направено на следните принципи: 

- Индивидуалните салда на средствата, обврските и капиталот од билансот на состојба на 31 
декември се сумирани, како и приходите и расходите од билансот на успех; 

- Салдата на побарувања и обврски на 31 декември од трансакциите помеѓу ентитетите се 
комплетно елиминирани; 

- Салдото од инвестицијата на здружението во сопствените друштва, на 31 декември како 
салдото од делот на капиталот кој реферира на инвестицијата е комплетно елиминирано; 

- Приходите и расходите од трансакциите помеѓу ентитетите се комплетно елиминирани. 
 
Долгорочните и краткорочните средства се искажани по набавна вредност. Исправката на 

долгорочните средства е пресметана согласно Методологија за издвојување на резервации за 
потенцијални загуби од ризични пласмани. 

Паричните средства се искажани во номинален износ и денарска противвредност. 
Девизните средства се конвертирани во денари по курсот на Народна банка на Република 

Македонија од 31.12.2018 година. 
Отписот на долгорочните средства се спроведува по праволиниска метода по стапки 

пропишани од министерот за финансии. Основа за отписот е набавната вредност на опремата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Биланс на состојба за година завршена на 31.12.2018 година 
 

 

 



Биланс на успех за година завршена на 31.12.2018 година 

 

 

 
 

 
 



Извештај за парични текови за година завршена на 31.12.2018 година 

 

 

 

 



Белешки кон финансискиот извештај 

 

Белешка 1: Идентификација на Здружението и Друштвата 
 

За периодот кој го опфаќаат финансиските извештаи, општите податоци за Здружението 
се следните: 
 

Назив на здружението: Здружение за хумано домување Хабитат - Македонија со 
седиште во Скопје 

Скратен назив на здружението: Хабитат - Македонија, Скопје 
 

Седиште: ул. Никола Парапунов бр. 41 
 

Судска регистрација: Основен суд во Скопје согласно Законот за здруженија на 
граѓани и фондации на ден 11.08.2004 година под ЗГ. Бр. 
118/04 

Жиро сметка: 210‐0588798401‐91 НЛБ Тутунска банка АД Скопје 
 

Единствен даночен број: МК4030004515910 
 

Број на деловниот субјект (БДС): 5887984 
 

Претежна дејност на 
здружението: 

Oбезбедување на едноставни, 
пристојни и достапни домови 

 
Со  Статутот на  здружението  се  утврдени органите на здружението: Собрание и Управен 

одбор 
 

За периодот кој го опфаќаат финансиските извештаи, општите податоци за Финерти ДООЕЛ 
и Хабидом ДООЕЛ се следните: 
 

Назив на Друштвото: Друштво за градежништво, трговија и услуги Финерти 
ДООЕЛ со седиште во Скопје 

Скратен назив на здружението: Финерти ДООЕЛ, Скопје 
 
 

Седиште: ул. Никола Парапунов бр.41 
 
 

Судска регистрација: Централен регистар на РМ во Скопје согласно чл. 182 и 
183 од Законот за трговски друштва на ден 01.02.2008 
година под деловоден број 30120080003131 

Жиро сметка: 210‐0632463001‐38 НЛБ Тутунска банка АД Скопје 
 
 

Единствен даночен број: МК4030008019992 
 
 

Број на деловниот субјект (БДС): 6324630 
 
 

Претежна дејност на 
здружението: 

 
Идентификација на поврзани 
субјекти 

82.99 - Останати деловни и помошни услужни дејности, 
неспоменати на друго место 
 
Здружение за хумано домување Хабитат Македонија 



 
 
 
 

Назив на Друштвото: Друштво за управување со станбени згради Хабидом 
ДООЕЛ со седиште во Скопје 

Скратен назив на здружението: Хабидом ДООЕЛ, Скопје 
 
 

Седиште: ул. Никола Парапунов бр.4 1 
 
 

Датум на основање: 09.07.2015 година 
 
 

Жиро сметка: 270‐0705745801‐11 ХАЛК Банка 
 
 

Единствен даночен број: МК4057015529705 
 
 

Број на деловниот субјект (БДС): 7057458 
 
 

Претежна дејност на 
здружението: 

70.10 - Управувачки дејности 

 
Идентификација на поврзани 
субјекти 

Здружение за хумано домување Хабитат Македонија 



 
 
 
 

Белешка 2: Опрема 
 

Хабитат Македонија 
Опис Превозни средства Компјутери и печатачи Канцелариски мебел Софтвери и лиценци Вкупно  

Година 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Набавна вредност           
Состојба на почеток на 
период 

 
1.112.399 

 
1.112.399 

 
4.169.407 

 
3.282.242 

 
541.905 

 
541.905 

 
4.493.259 

 
4.493.259 

 
10.316.970 

 
9.429.805 

Зголемување  0 55.660 887.165 39.998 0 0 0 95.658 887.165 
Намалување 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Состојба на крај на           
период 1.112.399 1.112.399 4.225.067 4.169.407 581.903 541.905 4.493.259 4.493.259 10.412.628 10.316.970 

 
Исправка на вредноста  
Состојба на почеток на 
период 

 
1.112.399 

 
1.112.399 

 
2.656.442 

 
2.341.574 

 
543.508 

 
532.924 

 
4.100.231 

 
3.991.381 

 
8.412.580 

 
7.978.278 

Амортизација 0 0 450.233 314.868 16.917 10.584 108.850 108.850 576.000 434.302 
Намалување 0 0   0 0 0 0 0 0 
Состојба на крај на           
Период 1.112.399 1.112.399 3.106.675 2.656.442 560.425 543.508 4.209.081 4.100.231 8.988.580 8.412.580 

 
 

Сегашна вредност 
Состојба на почеток на 
период 0 0 1.512.965 940.668 ‐1.603 8.981 393.028 501.878   1.904.390         1.451.527 
Состојба на крај на 
период 0 0 1.118.392 1.512.965  21.478 -1.603 284.178 393.028   1.424.048  1.904.390 

 
 

 



 
 
 

ФИНЕРТИ ДООЕЛ 
Опис Компјутери и печатачи Канцелариски мебел Вкупно 

Година 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Набавна вредност       

Состојба на почеток на период 683.215 683.215 143.720 143.720 826.935 826.935 
Зголемување 0 0 0 0 0 0 
Намалување 0 0 0 0 0 0 
Состојба на крај на период 683.215 683.215 143.720 143.720 826.935 826.935 

     0 0 
Исправка на вредноста     0 0 
Состојба на почеток на период 566.735 482.022 143.720 143.720 710.455 625.742 
Амортизација 84.712 84.713 0 0 84.712 84.713 
Намалување 0 0 0 0 0 0 
Состојба на крај на период 651.447 566.735 143.720 143.720 795.167 710.455 

     0 0 
Сегашна вредност     0 0 
Состојба на почеток на период 116.480 201.193 0 0 116.480 201.193 
                        Состојба на крај на период 31.768 116.480 0 0 31.768 116.480 

 
 

 
 

 

 



 
 

Белешка 3: Долгорочни вложувања 
 

Вкупни долгорочни вложувања - Хабитат Македонија 2018 2017 
Долгорочни финансиски вложувања 90.042.670 80.971.482 
Исправка на вредноста на долгорочните вложувања ‐8.317.228 ‐8.543.255 

Состојба на крај на период 81.725.442 72.428.227 
 
 
 
 

Белешка 4: Платени трошоци за нареден период 
 

Средствата претставуваат однапред платена кирија за наредниот период до 31.07.2019 година 
за канцеларијата во Скопје. 

 
Однапред платени трошоци ‐ Хабитат Македонија 2018 2017 
Закуп на канцеларија 320.921 401.798 

Состојба на крај на период 320.921 401.798 
 

Однапред платени трошоци ‐ Хабитат Македонија 2018 2017 
Закуп на канцеларија 39.347 0 

Состојба на крај на период 39.347 0 
 
 
 
 

Белешка 5: Изградба на станови 
 
 
 

Инвестиција - Велес 2018 2017 
Почетно салдо од претходни години 4.311.030 15.024.583 
Готови станови за продажба 1.149.968 0 
Времени ситуации 2.807.780 4.984.051 
Материјали и алати за градба и ангажирани лица 420.619 495.321 
Уплати за закуп на земјиште ‐33.437 ‐34.163 
Закуп на земјиште/уредување на градежно земјиште 0 1.220.864 
Надзор 0 75.020 
Изработка на проектна док. и приклучок ЕВН и Водовод 0 906.333 
Продажба на станови 0 ‐18.360.979 
                                                             Состојба на крај на период 8.655.960 4.311.030 

 
 
 
 

Белешка 6: Побарувања од купувачи 
 

Побарувања од купувачи - ХАБИДОМ ДООЕЛ 2018 2017 
Побарувањата од купувачите во земјата 2.969.151 2.018.106 
Побарувањата од специфичното работење на неповрзани друштва 55.026 7.089 

Состојба на крај на период 3.024.177 2.025.195 

 



 
 

Побарувања од купувачи - ФИНЕРТИ ДООЕЛ 2018 2017 
Побарувањата од купувачите во земјата 222.370 0 

Состојба на крај на период 222.370 0 
 
 
 
 
 

Белешка 7: Останати краткорочни побарувања 
 

Останати краткорочни побарувања - Хабитат Македонија 2018 2017 
Краткорочни побарувања 233.170 762.080 
Побарувања ‐ рефундирање на средства 1.822.610 2.662.972 

Состојба на крај на период 2.055.780 3.425.052 
 
 
 
 
 

Белешка 8: Побарувања по основ на заеми 
 
 
 

Побарувања по основ на заеми ‐ Хабитат Македонија 2018 2017 
Побарувања по основ на пласирани заеми (РЛ) 20.680.277 12.251.785 
Побарувања по основ на пласирани заеми (МФП) 0 25.120.346 

    Состојба на крај на период 20.680.277 37.372.131 
 
 
 
 

Белешка 9: Побарувања по основ на камати и даноци 
 
 
 

Побарувања по основ на камата и даноци ‐ Хабитат 
Македонија 

 
2018 

 
2017 

Побарувања по основ на ДДВ 1.250.720 1.190.840 
Побарувања по основ на камата 250.025 542.997 
Побарувања по основ на повеќе платени аконтации 423.528 423.528 

Состојба на крај на период 1.924.273 2.157.365 
 

Побарувања по основ на камата и даноци - ФИНЕРТИ ДООЕЛ 2018 2017 
Побарувања по основ на камата 22.505 0 
Побарување по основ на повеќе платен данок 44.357 44.357 

Состојба на крај на период 66.862 44.357 
 

Побарувања по основ на камата и даноци ‐ ХАБИДОМ ДООЕЛ 2018 2017 
Побарување по основ на повеќе платен данок 1.826 2.579 
Побарувања по основ на данок на добивка 398 26.442 

Состојба на крај на период 2.224 29.021 

 



Белешка 10: Парични средства 
 

Состојбата на парични средства на 31.12.2018 година по валути и сметки е следната: 
 
 
 

Банкарски сметки и готовина - Хабитат Македонија 2018 2017 
Тутунска банка ‐ оперативна сметка 408.037 1.908.560 
Тутунска банка ‐ девизна сметка 8.415.661 79.507 
Тутунска банка ‐ ВСС 346 68 
Тутунска банка ‐ ЕЕД 57.514 1.125.425 
Тутунска банка ‐ НБВ 68.845 1.791.510 
Тутунска банка ‐ СУД 0 12 
Тутунска банка ‐ ОМВ 947 961 
Комерцијална банка ‐ УСАИД 419.791 420.991 
Комерцијална банка ‐ УСАИД - ОФ 181.588 28.117 
Готовина во благајна‐Хабитат Македонија 39.161 44.372 

Состојба на крај на период 9.591.890 5.399.523 
 

Банкарски сметки и готовина ‐ ФИНЕРТИ ДООЕЛ 2018 2017 
Тутунска банка 4.857.884 3.108.946 

Состојба на крај на период 4.857.884 3.108.946 
 

Банкарски сметки и готовина - ХАБИДОМ ДООЕЛ 2018 2017 
Халк банка ‐ главна сметка 1.846.032 944.026 
Сметки за тековен фонд на станбени згради со кои управуваа 

 
295.471 203.214 

Парични средства во благајна 40.637 30.189 
Состојба на крај на период 2.182.140 1.177.429 

 
 
 
 

Белешка 11: Извори на сопствени средства 
 

Деловниот фонд на 31.12.2018 година изнесува 120.674.329 денари. 
Деловниот фонд/Капиталот претставуваат сопствени трајни извори на средства за работење на 
друштвата, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. 

 
 

Белешка 12: Обврски кон добавувачи 
 

Здружението и Друштвата редовно ги намируваат своите обврски. Нема судски спорови или 
други неизвесни обврски. Обврските на крајот на периодот се следни: 

 
 
 

Обврски кон добавувачи - Хабитат Македонија 2018 2017 
Обврски кон добавувачи 804.308 994.690 
Обврски кон вработени и хонорарно ангажирани лица 1.157.803 1.419.718 

Состојба на крај од период 1.962.111 2.414.408 

 



 
Обврски кон добавувачи - ФИНЕРТИ ДООЕЛ 2018 2017 
Обврски кон добавувачи 48.851 200.133 
Обврски кон вработени и хонорарно ангажирани лица 106.073 0 

Состојба на крај од период 154.924 200.133 
 

Обврски кон добавувачи - ХАБИДОМ ДООЕЛ 2018 2017 
Обврски кон добавувачи во земјата 313.872 730.291 
Обврски кои произлегуваат од управување со станбените 

 
963.988 574.084 

Обврски кон вработени и хонорарно ангажирани лица 0 213.653 
Состојба на крај од период 1.277.860 1.518.028 

 
 
 
 

Белешка 13: Однапред наплатени приходи 
 
 
 

Однапред наплатени приходи ‐ Хабитат Македонија 2018 2017 
ХФХИ ‐ ЕМЕА 10.562.370 6.636.143 
Сент Гобеин 300.000 514.033 
ЕИДХР ‐ ОМВ 0 792.427 
Надомест на трошоци ‐ ГВ 0 175.022 

Состојба на крај на период 10.862.370 8.117.625 
 

Однапред пресметани трошоци и пресметани трошоци за 
набавка на добра ‐ ХАБИДОМ ДООЕЛ 

 
2018 

 
2017 

Резервен фонд 1.575.415 942.550 
Пресметани трошоци за набавка на добра 17.653 3.757 

Состојба на крај на период 1.593.068 946.307 
 
 

Белешка 14: Приходи 
 

Приходи - Хабитат Македонија 2018 2017 
Приходи од ХФХИ 20.779.298 19.804.634 
Приходи од камати 2.199.112 2.410.957 
Приходи од институционални донатори 4.507.921 10.834.718 
Приходи од индивидуални донации 31.158 933.547 
Приходи од позитивни курсни разлики 490.849 34.628 
Останати приходи 586.011 17.287 
Приходи од продажба на стоки и услуги 0 21.621.585 

Состојба на крај од период 28.594.349 55.657.356 
 

Приходи - ФИНЕРТИ ДООЕЛ 2018 2017 
Приходи од извршени услуги во земјата 583.523 124 
Приходи од камата 22.741 124 

Состојба на крај од период 606.264 124 

 



 
Приходи - ХАБИДОМ ДООЕЛ 2018 2017 

Приходи од управувачки услуги 1.738.663 932.916 
Приходи од камата 4.966 10 

Состојба на крај од период 1.743.629 932.926 
 
 
 
 

Белешка 15: Плати и надоместоци на персоналот 
 
 
 

Плати и надоместоци на персонал ‐ Хабитат Македонија 2018 2017 
Надомести на вработени 12.754.540 15.633.757 
Регрес за годишен одмор 168.501 205.920 

                                                                 Состојба на крај од период 12.923.041 15.839.677 
 

Плати и надоместоци на персонал и хонорарно ангажирани 
лица 
   

 
2018 

 
2017 

Надомести на вработени 1.065.164 162.905 
Надомест на членови 28.194 0 
Регрес за годишен одмор 16.307 0 

                                                                 Состојба на крај од период 1.109.665 162.905 
 

Плати и надоместоци на персонал и хонорарно ангажирани 
лица 
   

 
2018 

 
2017 

Надомести на вработени 2.096.676 2.377.479 
Надомест по договор за дело 158.670 223.115 
Надомест на членови 35.556 35.547 
Регрес за годишен одмор 32.283 41.184 

                                                                Состојба на крај од период 2.323.185 2.677.325 

 
 
 

Белешка 16: Набавка на потрошни материјали и услуги за градба 
 
 
 

Набавка на материјали и услуги за градба ‐ Хабитат Македонија 2018 2017 
Реконструкција на фасада ‐ Сент Гобеин 979.275 0 

Состојба на крај на период 979.275 0 
 

Набавка на материјали и услуги за градба - ФИНЕРТИ ДООЕЛ 2018 2017 
Набавка на материјали и услуги за градба 430.444 0 

Состојба на крај на период 430.444 0 

 



Белешка 17: Професионални услуги 
 

Професионални услуги - Хабитат Македонија 2018 2017 
Трошоци за организација на настани, обуки 560.900 4.126.993 
Хонорарно ангажирани лица 1.272.413 2.770.002 
Советодавни услуги 806.677 2.028.392 
Нотарски услуги 126.076 94.770 
Едукативни услуги 23.600 14.160 
Останати услуги 713.703 647.995 

Состојба на крај на период 3.503.369 9.682.312 
 

Професионални услуги ‐ ФИНЕРТИ ДООЕЛ 2018 2017 
Надомест по договор за дело 137.051 223.115 

Состојба на крај на период 137.051 223.115 
 

Професионални услуги - ХАБИДОМ ДООЕЛ 2018 2017 
Сметководствени услуги 415.600 565.216 
Нотарски трошоци 3.441 150 
Надворешни услуги 260.025 700 

Состојба на крај на период 679.066 566.066 
 
 
 
 

Белешка 18: Трошоци на канцеларија 
 
 
 

Трошоци за канцеларија - Хабитат Македонија 2018 2017 
Наемнина на деловен простор и опрема 685.192 849.720 
Наемнина на возила 303.012 153.062 
Потрошена електрична енергија 251.934 301.369 
Потрошен канцелариски материјал 177.303 590.136 
Комуникација (телефони, интернет, поштарина) 498.860 545.019 
Ситен инвентар ‐ отпис 93.062 217.920 

Состојба на крај од период 2.009.363 2.657.226 
 

Трошоци за канцеларија - ФИНЕРТИ ДООЕЛ 2018 2017 
Трошоци за фирмарина 7.000 9.100 
Комуникација (телефони, интернет, поштарина) 16.114 3.193 

Состојба на крај од период 23.114 12.293 

 



 
Трошоци за канцеларија - ХАБИДОМ ДООЕЛ 2018 2017 
Наемнина на деловен простор 101.919 102.048 
Потрошен канцелариски материјал 74.070 88.972 
Потрошена електрична енергија 35.874 66.988 
Трошоци за фирмарина и РДТ 7.000 8.710 
Комуникација (телефони, интернет, поштарина) 85.274 67.184 
Останати трошоци 29.200 0 

Состојба на крај од период 333.337 333.902 
 
 
 
 

Белешка 19: Партнерски организации 
 

Во рамките на имплементацијата на проектот Одржливи модели за вработување на Ромите 
(ОМВ) финансиран од страна на Централно финансирање и склучување договори (ЦФСД), како и 
во согласност со договорот од донаторот, кон партнер организацијата „Креација“ се пласирани 
вкупно 2.340.972 денари за спроведување на програмски активности во рамките на проектот. Во 
рамките на имплементацијата на проектите Сент Гобеин и Развој на пазарот, во согласност со 
договорот од донаторите, кон Ми-Комерц 2000 ДООЕЛ пренесени се 200.000 денари односно 
кон РС ‐ Боби ДООЕЛ 150.000 денари, за спроведување на програмски активности во рамките на 
проектите. 

 
 
 

Белешка 20: Репрезентација 
 

Репрезентација - Хабитат Македонија 2018 2017 
Трошоци за репрезентација 281.836 728.448 

Состојба на крај на период 281.836 728.448 
 

Репрезентација - ХАБИДОМ ДООЕЛ 2018 2017 
Трошоци за угостителски трошоци 5.051 21.697 

Состојба на крај на период 5.051 21.697 
 
 
 
 

Белешка 21: Презентирање во јавноста 
 

Презентирање во јавност - Хабитат Македонија 2018 2017 
Трошоци за рекламен материјал 96.751 84.786 
Печатење на материјали за ГВ, состаноци ‐ ГВ 11.255 112.319 
Соопштенија во јавност, огласи 82.693 3.000 

Состојба на крај на период 190.699 200.105 
 

Презентирање во јавност - ХАБИДОМ ДООЕЛ 2018 2017 
Трошоци за реклама и пропаганда 60.000 108.150 

Состојба на крај на период 60.000 108.150 

 



 
 
 

Белешка 22: Патувања и патни трошоци 
 

Патувања и патни трошоци - Хабитат Македонија 2018 2017 
Трошоци за авионски превоз 488.771 241.688 
Земен транспорт 455.764 705.417 
Дневници за службено патување во странство 184.028 208.244 
Трошоци за сместување, деловни состаноци 210.896 450.022 

Состојба на крај на период 1.339.459 1.605.371 
 
 
 

Патувања и патни трошоци - ХАБИДОМ ДООЕЛ 2018 2017 
Трошоци за такси услуги 27.519 40.176 
Трошоци за службени патувања 0 11.817 

Состојба на крај на период 27.519 51.993 
 
 
 
 

Белешка 23: Банкарски провизии 
 

Банкарска провизија - Хабитат Македонија 2018 2017 
Провизија за платен промет во земјата 83.470 107.760 
Девизна провизија 34.181 27.376 

Состојба на крај на период 117.651 135.136 
 

Банкарска провизија ‐ ФИНЕРТИ ДООЕЛ 2018 2017 
Провизија за платен промет во земјата 10.777 2.749 

Состојба на крај на период 10.777 2.749 
 

Банкарска провизија - ХАБИДОМ ДООЕЛ 2018 2017 
Провизија за платен промет во земјата 9.018 16.267 

Состојба на крај на период 9.018 16.267 
 
 
 
 

Белешка 24: Курсни разлики 
 

Курсните разлики се искажани како нето резултат од промените на курсот на доларот и 
еврото во периодот на известување. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗАКЛУЧОЦИ 
 

1. Во сложени околности во политичка, социјална, економска и етичка смисла, Хабитат 
Македонија остварува континуитет во исполнувањето на мисијата, стратегиските и 
оперативните цели, со истовремено опстојување на своите темелни принципи. Во 
справувањето со предизвиците постигнат е баланс меѓу извршувањето на воспоставените 
операции засновани на вредности и состојбите во надворешното опкружување, при што 
организација продолжува да работи со успех. 
 

2. Промените во стратегијата на мрежата Хабитат, давањето приоритет на постигнување 
апсолутни бројки во смисла на услужени семејства и фокусирањето кон најголемите и 
најсиромашните земји во светот е голем предизвик за Хабитат Македонија, посебно во 
делот на обезбедување ресурси за остварување на организациската мисија. Ваквите 
промени во глобалната стратегија внесуваат неизвесност, уште повеќе што истите не се 
соодветно презентирани пред националните организации.  
 

3. Хабитат Македонија, преку формирањето на два посебни ентитети, Друштвото за 
управување со станбени згради Хабидом и Друштвото за градежништво Финерти, прави 
прилагодување на формите и методите на работење кон новонастанатата ситуација. 
Притоа, посебно се внимава на воспоставување баланс помеѓу мисијата на Хабитат 
Македонија, потребите и можностите на целните групи и организациската одржливост.  
 

4. Во втората половина на 2018 година Хабитат Македонија започна да ја спроведува нова, 
самостојно развиена среднорочна стратегија за периодот ФГ 2019-2021. Оваа стратегија 
дава насоки за работа на организацијата кои треба да обезбедат мирна транзиција кон 
самоодржливост на здружението и правните ентитети основани од него. 
 

5. Остварените приходи во 2018 година се помали споредено со претходната година, како 
резултат на значително намалената финансиска поддршка од мрежата ХФХИ, но и покрај 
тоа финансиското работење на Хабитат Македонија во 2018 година е позитивно и стабилно. 
Двете трговски друштва и во текот на 2018 година беа делумно финансиски и оперативно 
поддржувани од здружението, со тренд на осамостојување. Стратегиска цел на 
организацијата е во текот на 2019 година тие да станат целосно самоодржливи ентитети. 
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