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Домување  

Стратешка цел/импакт 3: Намалување на јазот во однос на квалитетот на домување помеѓу ромските и не-ромските заедници1  
Исходи:  

- Обезбедено социјално домување за Ромските семејства од социјално ранливите категории 
- Подобрени услови за живеење на ромските семејства преку изрбаотка и спроведување на програми за интегрирана урбана регенерација и 

сузбивање на штетните услови за живеење  
- Обезбедено системско регистрирање во Катастар на имотот и земјата во сопственост на Ромите  

       

      

Период 
кога се 
врши 

проценк
а Буџет 

Таргети   

      

Временски 
рок на 

имплемента
ција        

          

     

Проценка на 

трошоците s      

 

Исход/Излезни резултати/ 
Активности   

Надлежни 
институции      

   Индикатори   (од –до) 

M – 

месечно 

Q- 

кварталн

о 

S –

полугоди

шно 

 до 2020  

 

  

 

       

A – 
годишно 

P - 
постојан

о 

пресметани во 
однос на 

таргетираните 
резултати/ 

резултатите 
кои се 

таргетираат 

Извори на 
финансирањ
е 

Појдовна 
основа 

2016 2020 

Средства за 
верификација 

              
            
Импакт: Намален јаз во однос 
на квалитетот на домување 
помеѓу ромските и не-ромските 
заедници 

Број на урбанизирани 

населби со претежно 

ЕЛС во парнерство 

со Министерство за 

2016-2020 

А 
498.422.000,00 
денари 

Буџет на 
Министерство 
за транспорт 

1 урбанизиран 

дел од населба 

Тризла во 

1 урбанизирана 

населба 

Најмалку 10 

урбанизиран

Донесени 
урбанистички 
планови од 

                                                           
1
 Бидејќи буџетот на МТВ како и НВО-ата кои работат на полето на домување на Ромите се утврдуваат на годишно ниво – при спроведување на годишните ревизии 

на НАП за домување ќе се врши и дополнување со податоците за новите проекти, буџети, таргети итн. 



  

ромско население  транспорт и врски  

 

и врски , 
буџет на ЕЛС 
Средства од 
европските 
фондови, 
Донации  

Прилеп и дел 

од населба 

Шуто Оризари  

2005/2006)  

 и населби страна на ЕЛС 

До 2014 година 

распределени(

евидентирани ) 

се 102 

социјални 

станови на 

ромски 

семејства    

 

Исход 1: Обезбедено социјално 
домување за Ромските 
семејства од социјално 
ранливите категории 

Број на социјални 

станови распределени 

на ромски семејства од 

социјално ранливи 

категории  

Министерство за 

транспорт и врски во 

соработка со МТСП и 

ЦСР и во 

партнерство со МФ  

2016-2020 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

477.579.000,00 
денари 

Буџет на 
Министерство 
за транспорт 
и врски 
 

 

Зголемување 

на бројот на 

ромски 

семејства кои 

имаат пристап 

до социјални 

станови за 5% 

во споредба со 

2014 година 

Зголемување 

на бројот на 

ромски 

семејства кои 

имаат 

пристап до 

социјални 

станови до 

10% во 

споредба со 

распределен

ите во 2014 

година 

МТВ 
изготвува и 
доставува  
извештаи до 
Националнио
т 
координатор 
и МТСП 

Излезен резултат 1.1: 
Реализирани Проект/и  за 
изградба на станови наменети 
за домување на социјално 
ранливи групи 
 

Развиен и 
имплементиран проект 

Министерство за 
транспорт и врски во 
соработка со 
Банката за развој 
при Советот на 
Европа 2016-2020 А 

468.354.000,00
денари 

Буџет на 
Министерство 
за транспорт 
и врски 
Средства од 
европските 
фондови 

Развиен и 

имплементира

н проект -

„Домување на 

социјално 

ранливи групи-

ФП-1674“   

Развиен и 

имплементира

н проект-

„Домување на 

социјално 

ранливи групи-

ФП-1674“   

Развиен и 

имплементир

ан проект-

„Домување 

на социјално 

ранливи 

групи-ФП-

1674“   

Извештаи на 
МТВ 

1.1.1. Изградба на станбени 
згради и стамбени единици 
изградени во областите каде 
што е населено загрозено 
ромско население 

Број на стамбени згради 
и единици 

Министерство за 
транспорт и врски  
 2016-2020 A 

467.400.000,00
денари (7,6  
милиони ЕУР) 
 
 
 
 
(50,7

2
 милиони 

евра од кои 

Буџет на 
Министерство 
за транспорт и 
врски 
Средства од 
европските 
фондови 

14 станбени 

згради со 

вкупно 678 

станбени 

единици  во 

градовите: 

Скопје (2 

Нови 3 

станбени згради 

со вкупно   123 

станбени 

единици во 

градовите 

Македонски 

Од 2017 до  

2020 година 

се планира да 

се изградат  

нови 16 

станбени 

згради со 

МТВ изготвува 
и доставува  
извештаи до 
Националниот 
координатор 
и МТСП 

                                                           
2
 Естимација на износ од вкупниот буџет на проектот кој го искористиле ромските семејства. Од 678 стамбени единици до сега, 102 се за Ромите (15%). Од вкупниот 

буџет 50,7 милиони Евра, 15% кои би оделе за стамбени единици доделени на ромски семејства ќе изнесува околу 7,6 милиони ЕУР. 



  

50% се 
средства од 
Буџет на 
Министерство 
за транспорт и 
врски 
50% се 
средства од 
заем од 
Банката за 
развој при 
Советот на 
Европа) 

згради), 

Кавадарци, 

Кичево, 

Македонска 

Каменица, 

Кочани, Крива 
Паланка, 

Битола, Охрид, 

Штип, Берово, 
Демир Хисар, 

Прилеп и Ресен 

(до 2015) 

Брод, Кочани и 

Гостивар кои 

треба да бидат 

целосно 

изградени до 

крајот на 2016 

година 

вкупно 940 

станбени 

единици  во 

градовите: 

Скопје (Шуто 

Оризари и 

Сарај и 

Бутел), 

Тетово, Велес, 

Струмица, 

Пехчево, 

Гевгелија, 

Виница, 

Куманово, 

Свети Николе, 

Пробиштип, 

Неготино и 

Дебар. 

1.1.2. Информирање на 
Ромите од социјално ранливите 
групи  од страна на МТСП преку 
Ромските информативни центри 
и ромските невладини 
организации дека се објавени 
огласи  за распределба на 
социјални станови за 
доделување под закуп 

Број на информирани 
лица од страна на РИЦ и 
од страна на НВО, 
поделени по родова 
структура 
 
 
 
 
 
 

МТСП во соработка 
со  РИЦ и ромските 
невладини 
организации, во 
партнерство со МТВ 
 

2016-2020 A 

90.000,00 

денари 

Донации/дон
аторски 
средства/ 
Буџет на 
Министерство 
за транспорт и 
врски 
 

500 

Информирани 

(над 80% се 

мажи и 20% се 

жени) 

2010-2014 

700 

информирани 

до 2016 

(над 20% да се 

жени) 

2000 

информирани 

до 2016 

(над 30% да 

се жени) 

Евиденција на 
МТСП преку  
РИЦ и НВО 
(листи на 
присуство) за 
број на 
информирани 
лица 

1.1.2 Информирање на Ромите 
од социјално ранливите групи 
како и  обезбедување на 
потребната документација за 
аплицирање на објавените 
огласи  од  страна на  ЦСР 
 
 

Број на поднесени 
апликативни листи за 
добивање на социјален  
стан под закуп во ЦСР, 
поделени по родова 
структура 

МТСП преку ЦСР,  во 
партнерство со МТВ 
 
 
 2016-2020 A 

 

864.000,00 

денари
3
 

Буџет на 
Министерство 
за транспорт и 
врски 
 

0 100 500 Извештаи на 
МТСП преку 
ЦСР 

                                                           
3
 Естимација: 12 РИЦ х 1 вработен во просек х 144.000 денари месечен надоместок по човек х 5 години. 10% од работното време да се издвои за оваа активност = 

864.000 денари 



  

Излезен резултат 1.2:  
Идентификувана потреба за 
обновување на станбени 
едициници во кои живеат  
Ромите од социјално ранливите 
групи 
 
 

Број на станбени 
единици  кои се 
обновени преку проекти 
за обновување на 
станбените единици 
 

Хабитат Македонија 

и Хоризонти 
2016 A 

9.225.000,00 

денари 

Донаторски 

средства/дон

ации 

Над 990 

стамбени 

еденици 

Над 1100 

стамбени 

единици 

Над 1100 

стамбени 

единици 
Извештаи на 

НВО-а 

 1.2.1 Подобрени услови на 
домување за ромските 
семејства/заеми за 
реконструкција на домовите 
 

Број на услужени 
семејства 

Хабитат Македонија 
и Хоризонти 2016 А 

9.225.000,00 
денари 
(150.000 ЕУР) 

Донаторски 
средства/дон
ации 

996 семејства 
(2007-2015) 

150 семејства 150 семејства 

Извештаи на 
НВО-а 

Исход 2: Подобрени услови за 
живеење на ромските 
семејства преку изрбаотка и 
спроведување на програми за 
интегрирана урбана 
регенерација и сузбивање на 
штетните услови за живеење 

Број на услужени 
жители   

ЕЛС , Министерство 

за локална 

самоуправа во 

соработка со 

Министерство за 

транспорт и врски 

2016-2020 A  16.393.000, 00 

денари  

 Услужени 

380.730 жители 

од кои 15.000 

Роми (4%) во 8 

општини
4
  

Услужени 

392.226 жители 

од кои 15.122 

Роми (4%) во 8 

нови општини  

 

 

Услужени 

717. 389 

жители од 

кои 40.011 

Роми (5,5%) 

во 15 нови 

општини  

Проектни 
документи 
и/или 
Извештаи од 
ЕЛС односно 
Министерство 
за локална 
самоуправа 

                                                           
4
 Пресметките се согласно бројот на жители во соодветните општини согласно Пописот од 2002 година http://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaXIII.pdf 



  

Излезен резултат 2.1: 
Реализирани проекти од 
комуналната инфраструктура 
во општините во населени 
места со претежно ромско 
население 
 

Број на реализирани 
проекти од комуналната 
инфраструктура  во  
општините во населби  
со претежно ромско 
население 

Министерство за 

транспорт и врски во 

соработка со ЕЛС 

2016-2020 A 10.000.000,00 

денари
5
  

 

 

Буџет на 
Министерство 
за транспорт 
и врски 
– МТВ

6
 

 

 

 

8 проекти од 

комуналната 

инфраструктура  

во 8 општини 

(Берово, 

Битола, 

Виница, Гази  

Баба, Кочани, 

Прилеп, 

Пробиштип и 

Штип) 

(во 2013)  

 

8 нови  проекти 

од 

комуналната 

инфраструктура  

во 8 општини 

(Битола, Велес, 

Виница, 

Делчево, Ѓорче 

Петров, Кочани, 

Прилеп и Штип) 

(за 2015-2016) 

 

15  нови 

проекти од 

комуналната 

инфраструкту

ра  во 15 

општини 

(Берово, 

Битола, 

Велес, 

Куманово, 

Виница,  Гази 

Баба, 

Делчево, 

Ѓорче Петров, 

Кочани, 

Пробиштип,П

рилеп, Чаир, 

Шуто 

Оризари, 

Кичево  и 

Штип) 

 (2017-2020) 

Извештаи на 
МТВ 

2.1.1. Имплементација на 
Проектот: “Изградба на 
мешовита канализација на 
ул. Љубојно кај бр. 162“, во 
општина Битола 
 

Изградена мешовита 
канализација  
 

Министерство за 
транспорт и врски во 
соработка со ЕЛС 2016 А 

1.000.000,00 
денари 
 

Буџет на 
Министерство 
за транспорт и 
врски 

Инициран 
проект  
(2015) 

Изградена 
мешовите 
канализација 
(2016) 
 
 
 
 / 

1. Извештај на 
МТВ   
2. Извештај на 
ЕЛС 
 
 
 
 

                                                           
5
 Буџет на излезен резултат 2 е збир на сите активности под него. Истиот принцип се применува и кај другите излезни резултати. Буџетите на сите излезни резултати 

под еден исход го даваат буџетот на тој исход. Буџетите на сите исходи го даваат буџетот на импактот. 
6
 Средствата за сите проекти кои се реализираат во соодветните единици на локалната самоуправа се во сооднос 50% Буџет на МТВ и 50% средства од Буџет на ЕЛС. 

Во НАП за домување се прикажани само податоци за средствата на Буџет на МТВ со кои располага Министерството за транспорт и врски. 



  

2.1.2. Имплементација на 
Проект: “Реконструкција 
на завршниот слој на 
коловозот на улиците: 
Славко Давчев, Благој 
Кирков, Благој Страчков, 
Јордан Џурнов и Стефан 
Богоев“ во општина Велес. 

 Реконструиран коловоз 
на улиците  

Министерство за 
транспорт и врски во 
соработка со ЕЛС 2016 А 

2.000.000,00 
денари 
 

Буџет на 
Министерство 
за транспорт и 
врски 

Инициран 
проект  
(2015) 

Реконструиран 
коловоз на 
улиците  
(2016) 
 
 
 
 / 

1. Извештај на 
МТВ   
2. Извештај на 
ЕЛС 

2.1.3. Имплементација на 
Проект: “Изградба на 
улица Македонска“, во 
општина Виница. 

 Изградена улица  

Министерство за 
транспорт и врски во 
соработка со ЕЛС 2016 А 

1.500.000,00 
денари 

Буџет на 
Министерство 
за транспорт и 
врски 

Инициран 
проект  
(2015) 

Изградена 
улица 
(2016) / 

1. Извештај на 
МТВ   
2. Извештај на 
ЕЛС 

2.1.4. Имплементација на 
Проект: „Изградба на 
улица Илинденска од ст. 
0+000,00 до 0+148,43, крак 
1 од ст. 0+000,00 до 
0+031,43 и крак 2 од ст. 
0+000,00 до 0+064,68“ во 
општина Делчево. 

 Изградена улица 

Министерство за 
транспорт и врски во 
соработка со ЕЛС 2016 А 

500.000,00 
денари     

Буџет на 
Министерство 
за транспорт и 
врски 

Инициран 
проект  
(2015) 

Изградена 
улица 
(2016) / 

1. Извештај на 
МТВ   
2. Извештај на 
ЕЛС 

2.1.5. Имплементација на 
Проект: „Реконструкција 
на 
ул. Лука Геров 18 со 
изградба на фекална 
канализација, водоводна 
мрежа и атмосферска 
канализација“, општина 
Ѓорче Петров. 
 

Реконструирана улица и 
изградена комунална 
инфраструктура  

Министерство за 
транспорт и врски во 
соработка со ЕЛС 2016 А 

1.000.000,00 
денари 

Буџет на 
Министерство 
за транспорт и 
врски 

Инициран 
проект  
(2015) 

Реконструирана 
улица и 
изградена 
комунална 
инфраструктура 
(2016) / 

1. Извештај на 
МТВ   
2. Извештај на 
ЕЛС 

2.1.6. Имплементација на 
Проект: „Изградба 
(асфалтирање) на  улица 
Стамен Манов стационажа 
0+230,18“ во општина 
Кочани. Изградена (асфалтирана)  

улица  

Министерство за 
транспорт и врски во 
соработка со ЕЛС 2016 А 

1.500.000,00 
денари 

Буџет на 
Министерство 
за транспорт и 
врски 

Инициран 
проект  
(2015) 

Изградена 
(асфалтирана)  
улица 
 
(2016) 
 
  

1. Извештај на 
МТВ   
2. Извештај на 
ЕЛС 



  

2.1.7. Имплементација на 
Проектот: „Реконструкција 
на дел од постојна улица 
Ердован Шабаноски“ и 
„Реконструкција на дел од 
постојна улица Беровска“, во 
општина Прилеп. 

 
Реконструирани  делови 
од улиците 

Министерство за 
транспорт и врски во 
соработка со ЕЛС 2016 А 

1.500.000,00 
денари Буџет на МТВ 

Инициран 
проект  
(2015) 

Реконструирани  
делови од 
улиците 
 
(2016) / 

1. Извештај на 
МТВ   
2. Извештај  
на ЕЛС 

2.1.8. Имплементација на 
Проектот: „Рехабилитација 
на дел од постоечка улица 
Радански пат до спој со 
локален пат Штип-
Шашаварлија“, во општина 
Штип. 

 
Реконструиран  дел од 
улица 

Министерство за 
транспорт и врски во 
соработка со ЕЛС 2016 А 

1.000.000,00 
денари Буџет на МТВ 

Инициран 
проект  
(2015) 

Реконструиран  
дел од улица 
(2016) / 

1. Извештај на 
МТВ   
2. Извештај на 
ЕЛС  

           

Излезен резултат 2.2: Подобрен 
административен капацитет во 
ЕЛС за изработка на проектно-
техничка документација од 
областа на комуналната 
инфраструктура  во општини со 
поголем процент на Ромско 
население  

Број на обезбедени 
донации од домашни 
или меѓународни 
донатори 
од страна ЕЛС од 
општини со поголем 
процент на Ромско 
население за 
имплементација на 
комунални и 
инфраструктурни 
проекти од кои ќе имаат 
бенефит и ромските 
средини 

 ЕЛС во партнерство 

со МТВ и НВОа 

2016-2020 A  6.393.000,00 

денари 

Донации/дон
аторски 
средства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нема 
обезбедени 
донации 

Нема 
обезбедени 
донации 

Најмалку 10 
обезбедени 
донации 

Извештаи на 
ЕЛС преку 
Министерство 
за локална 
самоуправа 

2.2.1  Обуки за зајкнување на 
капацитетите на претставниците 
на ЕЛС од општини со поголем 
процент на Ромско население  
за изработка на проектно-
техничка документација од 
областа на комуналната 
инфраструктура   

Број на ЕЛС во кои се 
спроведени обуки 
 

Министерство за 
локална самоуправа 
во соработка со ЕЛС 
во партнерсво со 
НВО   2016-2020 А 

120.000,00 
денари 

Донации/дон
аторски 
средства 

Нема обучени 
општини 

Најмалку 2 
обучени 
општини 

Најмалку 5 
обучени 
општини 

Извештаи на 
ЕЛС во 
соработка со 
Министерство 
за локална 
самоуправа 

2.2.2 Јакнење на капацитети на 
локално ниво за правата за 

Број на проекти за урбан 
развој одобрени во 

ЕЛС во партнерство 
со Хабитат 2016-2017 А 

6.273.000,00 
денари 

Донации/дон
аторски 

0 
0 

најмалку по 1 
проект за 

Извештаи на 
ЕЛС  преку 



  

домување и урбан развој на 
ромските заедници 
(Подобрување на условите за 
домување во ромските 
заедници во Прилеп, Штип и 
Топаана (Чаир)) 

буџетот на таргет 
општините 

Македонија, Рома 
СОС и други локални 
НВО 

(102.000 ЕУР) средства урбан развој 
одобрен во 
буџетот на 
таргет 
општините 

Министерство 
за локална 
самоуправа 
 
Извештаи на 
НВО  

Исход 3: Обезбедено системско 
регистрирање во Катастар на 
имотот во сопственост на 
Ромите 

% на Роми сопственици 
на живеалишта    

Агенција за катастар 
на недвижности  во 
партнерство со ЕЛС  
и НВО  2016-2020 A 

4.450.000,00 
денари 

Донации/ 
донаторски 
средства 
 
 
 

4.7% Роми 
сопственици на 
живеалишта 
според Попис 
2002
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4.7% Роми 
сопственици на 
живеалишта 
според Попис 
2002 

Над 5 % од 
Роми се 
сопственици 
на 
живеалишта 
според 
следниот 
Попис  

Државен 
завод за 
статистика 

Излезен резултат 3.1: Ромите 

имаат знаење и обврска да се 

вклучат во процесите на 

легализација на бесправно 

изградени објекти 

Бројот на Роми со 

поголема свест за 

спроведување на 

системски постапки за 

регистрација на имот со 

соодветна застапеност 

на жените, со пресек по 

родова основа 

 

НВО  (Хабитат) 

и РИЦ  

2016-2020 А 4.450.000,00 

денари 

Донации/ 

донаторски 

средства 

1400 Роми од 

кои 252 жени 

(18%) 

 (2012-2015) 

 

Зголемување 

на свеста кај 

300 Роми со 

соодветна 

застапеност на 

жените 

(најмалку 20%) 

Зголемување 

на свеста кај 

600 Роми со 

соодветна 

застапеност 

на жените 

(најмалку 

30% жени) 

1.Извештаи 
на НВО 
2. Извештаи 
на РИЦ 

3.1.1. Обезбедување на имотни 

листови за ромски семејства 

(сигурност на домовите) и 

подобрување на условите на 

домување/заеми за 

легализација и заеми за 

реконструкција за социјално 

најранливите семејства 

Број на услужени 

семејства 

Хабитат Македонија, 

НРЦ, ФООМ 

2016 А 

3.690.000,00 
денари (60.000 
ЕУР) 

Донации/ 
донаторски 
средства 

1500 семејства 
(2012-2015) 

1560 семејства 
 
(*60 нови 
семејства во 
2016) 

1560 
семејства 

Извештаи на 
НВО-а 
 

3.1.2 Информирање на Роми  

кои не повеле постапка за 

легализација во согласност со 

Број информирани Роми, 

со пресек по родова 

 ЕЛС во партнерство 

со НВО и РИЦ 

2016-2020 А 360.000,00 

денари 
Донации/ 
донаторски 
средства 

0 
0 
 
 

1200 лица, од 
кои најмалку 
20% да се 

1.Извештаи на 
НВО 
2. Извештаи 
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 Естимација на % на живеалишта во сопственост на Роми според % на Ромско население од вкупниот број на население во една Општина. Од вкупно 284.786 

живеалишта во 19 општини, 13.397 е естимација дека се во сопственост на Роми што е 4.7%. Податоците од Пописот за сопственост на живеалишта се базираат на 
изјави на лицата, без потврда за сопственоста. 



  

Законот за постапување сo 

бесправно изградени објекти 

основа  
 
 
 

жени  
 
 

на РИЦ 

3.1.3 Организирање на јавни 

дебати со учество на Роми кои 

неможат да извршат 

легализација на објектите за 

домување согласно условите од  

Законот за постапување сo 

бесправно изградени објекти 

(пр:  лица населени во места 

надвор од ГУП-от, лица кои 

имаат објекти кои не се 

опфатени со Законот за 

постапување со бесправно 

изградени објекти и др.)  

Број на организирани 

дебати со број на 

учесници во дебатите  

 

ЕЛС во соработка со 

РИЦ и НВО 

2016-2020 А 
400.000,00 
денари 

Донации/ 
донаторски 
средства 

0  

6 дебати 12 дебати 

1.Извештаи на 
ЕЛС 
2.Извештаи на 
НВО 
3. Извештаи 
на РИЦ 

   

    

 

  

 

 


