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Краток назив на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ 

(Policy Position Papers): 

 

Влијанието на КОВИД-19 врз градежната индустрија 

 

 

Во рамки на Проектот на УСАИД – Партнерство за подобра бизнис регулатива во кој 

Стопанските комори се вклучени во изнаоѓање предлози и мерки за подобрување на 

регулативната рамка во која функционира стопанството во Република Северна Македонија, 

особено внимание беше посветено на изработка на студии за ефектите врз приватниот сектор 

кој несомнено е погоден од здравствено-економската криза предизвикана од пандемијата 

COVID-19, со препораки за справување со економските ефекти. 

 

Врз основа на анализата, стопанските комори едногласно се согласни дека потребни се: 

 

 ИТНИ/КРАТКОРОЧНИ МЕРКИ: 

 

 Субвенционирање на плати 

Според анкетираните компании, една од најпотребните мерки, особено значајна за микро и 

малите претпријатија, е субвенционирање на дел од платите. Имајќи предвид дека 

субвенционирањето ја чини државата 14.500 денари по вработен, потребни се вкупно 348 

милиони денари (5,65 милиони евра) за месеците април и мај. Доколку наплатата на 

побарувањата и побарувачката не се подобрат во текот на јуни, потребно е да се разгледа 

можноста за субвенционирање и на јунските плати или обезбедување поволни кредитни услови 

за компаниите да може да ги подмират обврските по основ плати и придонеси од социјално 

осигурување. 

Покрај тоа, во однос на условите за враќање на субвенционираните плати, потребно е да се 

прошири временскиот опфат на олеснувања доколку компаниите инвестираат за да бидат 

ослободени од обврската да ги вратат средствата. Односно, да се предвиди можност и 

компаниите кои инвестирале во капитални добра - опрема, машини, како и развој на нови 

производи, итн. непосредно пред почетокот на кризата да може да ги приложат фактурите од 

јануари наваму за да бидат земени предвид. Ова е особено значајно затоа што градежната 

сезона почнува во март и најчесто компаниите ги реализираат инвестициите пред тој период со 

цел да бидат подготвени за поголем интензитет на работа во потоплите месеци. 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Олеснување/одлагање на плаќање на даноци и други јавни давачки 

Поголем дел од деловните субјекти во градежништвото се ДДВ обврзници (месечни или 

тримесечни), а обврските за плаќање на ДДВ заклучно со март редовно доспеваат на 25 април. 

Иако рокот беше продолжен до 31 мај, веројатно е дека дел од компаниите сепак ќе имаат 

тешкотии да ги подмират обврските. Пожелно би било да се разгледа можноста за 

дополнително одлагање, за не наплаќање затезна камата за доцнење или за овозможување на 

плаќање на рати. 

 

 КОНТИНУИРАНИ/ДОЛГОРОЧНИ МЕРКИ: 

 

 Поттикнување на капитални инвестиции 

Владата изрази јасна заложба да нема кратење од буџетските средства предвидени за 

капитални инвестиции кои во централниот буџет за 2020 година изнесуваа 387 милиони евра. 

Сепак, со Одлука на Владата од април 2020 година за прераспределба на буџетски средства 

меѓу буџетските корисници од централната власт и фондовите, од ставката капитални расходи 

(48), потставки градежни објекти и други градежни објекти, пренаменети се 16,151 милиони 

евра1. Дополнителни кратења се усвоени со ребалансот од 15 мај, со што вкупно се намалени 

19% од предвидените капитални инвестиции, односно преостанатите средства за капитални 

инвестиции во централниот буџет изнесуваат 315 милиони евра. Потребно е оваа пракса да не 

продолжи, а првично изразената заложба да биде придружена со конкретни активности, како 

што: 

- интензивирање на објавите за јавни набавки на градежни услуги,  

- тековно подмирување на обврските кон компаниите,  

- забрзување на постапките за издавање дозволи, експропријација итн. 

- забрзување на тендерските постапки кои се спроведуваат со други средства (заеми од 

меѓународни финансиски институции и донаторски средства, пред сè ИПА), 

- силна препорака до единиците на локална самоуправа и јавните претпријатија да 

постапат на ист начин. Дополнително, на локално ниво да продолжат активностите за 

донесување на детални урбанистички планови, со цел создавање услови за натамошно 

одвивање на градежни активности и на тој начин поттикнување на економскиот раст. 

Оваа мерка не предвидува мобилизирање на дополнителни средства во јавните буџети надвор 

од оние што се веќе предвидени, а за градежните компании би била од клучно значење за 

обезбедување на ликвидност во овој период, враќање на сигурноста со цел задржување на 

вработените и на тој начин побрзо надминување на долгорочните последици од кризата. 

 Поттикнување на високоградба и реновирање 

Да се разгледаат можностите за актуелизирање на проектот „Купи куќа купи стан“ со 

поповолни услови и за граѓаните и за компаниите со цел враќање на довербата и поттикнување 

на граѓаните да инвестираат во недвижности. Освен тоа, да се разгледа можноста за 

воведување на субвенционирани кредити за компании кои сакаат да купат деловен простор, 

како и субвенционирани кредити за реновирање. Поточно, во однос на последното, во рамки на 

третиот пакет мерки наменети за поттикнување на потрошувачката, може да се додаде мерка - 

доделување ваучери за реновирање. Оваа мерка би била од корист пред сè за микро и малите 

претпријатија кои освен тоа што се најбројни, придонесуваат и за најголем дел од работните 

                                                           
1 Службен весник на Р. С. Македонија бр. 97 од 09.04.2020 година. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

места. Дополнително, користењето на ваучерите би можело да се поврзе со користење во 

одреден процент на материјали од македонски производители со цел поголема поддршка на 

македонската индустрија. Вкупните фискални импликации во однос на трите мерки изнесуваат 

околу 2 милиони евра, и тоа: 

- „Купи куќа купи стан“ - 1.5 милиони евра за 150 субвенционирани кредити 

- Субвенции за купување деловен простор - 340 илјади евра за 50 субвенционирани 

кредити 

- Ваучери за реновирање - 250.000 евра (ваучери од максимум 500 евра со кои би се 

субвенционирале градежни зафати од минимум 2000 евра) 

Со тоа би се генерирале најмалку 7 милиони евра приход во градежништвото од коишто 

најмалку 700 илјади евра би се вратиле во буџетот во вид на даноци. Освен тоа, преземените 

мерки би имале позитивен ефект и врз другите дејности поврзани со градежништво, односно 

врз стимулирањето на целокупната потрошувачка, а би им се помогнало и на граѓаните кои се 

погодени од кризата и би се поттикнала потрошувачката. 

 

Овие заклучоци и препораки се врз основа на изработената Студија, која е составен дел од овој 

позиционен документ и е во прилог. 
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Извршно резиме 

Во 2019 година градежната индустрија учествува со 5,4% во БДП, 100 

милиони евра во државниот буџет по основ даноци, 6,9% од бројот на 
активни деловни субјекти и околу 7% од вкупниот број на вработени (околу 

54 илјади). Најголем процент од речиси 90% отпаѓа на микро и мали 
претпријатија кои вработуваат 63% од вработените. Оваа студија има за цел 
да го испита влијанието на КОВИД-19 и преземените мерки врз работата на 

градежните компании и да даде препораки за побрзо надминување на 
последиците. 

Иако во текот на пандемијата на КОВИД-19 градежништвото во РС 
Македонија немаше забрана за вршење дејност, ширењето на вирусот, како 

и преземените мерки за заштита на здравјето и ограничување на движењето 
имаат големо влијание врз секторот. Клучните предизвици се однесуваат на 
продуктивноста и организацијата на работата на тековните проекти 

(доцнења со градежните работи поради ограниченото работно време, 
отежната достава на материјали, отсутни работници итн.), како и 

ликвидноста поради отежната наплата како од страна на јавните и 
државните институции, така и од страна на други правни и физички лица. 
Речиси 80% од компаниите се жалат на тешкотии во организацијата на 

работата и намалена продуктивност, а повеќе од половината веќе имаат 
проблеми со ликвидноста. 

Над 90% од компаниите во градежниот сектор пријавиле откажани 
или одложени нарачки и договори како резултат на КОВИД-19. Освен тоа, 
поради намалениот интензитет на работа во администрацијата, се чувствува 

намалена динамика во однос на повици за јавни набавки за капитални 
инвестиции и тешкотии за обезбедување документи. Намален интерес има и 

кај приватните субјекти, поради што има намалување во продажбата на 
станови, активностите за реновирање и продажбата на градежни 
материјали.  

Според проценките, првиот квартал од 2020 во споредба со минатата 
година градежните компании бележат околу 30% намалување во приходите. 

Иако до април најголем дел не отпуштиле работници и не ги намалиле 
платите, сметаат дека вкупниот број на работници во 2020 ќе им се намали 
во просек за 12% (околу 6000 на ниво на сектор). Ако кризата заврши до 

јуни, на секторот би му биле потребни околу 4 месеци да се врати на 
вообичаеното ниво на работа, а ако потрае до крај на годината околу 8 

месеци. Сепак, само половина од компаниите (48,1%) планираат да 
аплицираат за некоја од мерките понудени од Владата (бескаматни кредитни 
линии, субвенционирање на платите, итн). Останатите или не ги 

исполнуваат условите, или сметаат дека тие се премногу строги и 
обврзувачки.  

Имајќи предвид дека градежната индустрија е сектор од витално 
значење од кој зависат уште 22 други стопански гранки и има потенцијал да 
биде движечка сила во опоравувањето на економијата, на краток рок се 

предлага субвенционирање на платите и придонесите од социјално 
осигурување и дополнителни даночни олеснувања и одлагања за 

најпогодените компании. Освен тоа, неопходно е интензивирање на 
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динамиката на реализација на капиталните инвестиции, како од државниот 
буџет така и од локалната самоуправа и донаторска помош. Исто така 

потребно е поттикнување на приватната потрошувачка преку 
субвенционирани кредити за станбен и деловен простор и поддршка за 

граѓаните да преземат помали градежни зафати (реновирање). 

 

Предговор 

 

На 11 март 2020 година Светската здравствена организација прогласи 

пандемија на КОВИД-19 со што го означи почетокот не само на здравствена 
криза од досега невидени размери, туку и на економска и општествена 

криза чиишто конкретни последици во моментот е тешко со сигурност да се 
предвидат. Во рамки на глобалниот предизвик за адаптација кон новите 
услови за работа и живот, градежната индустрија на светско ниво се соочува 

со низа нарушувања и тешкотии да продолжи со нормално функционирање. 
Имајќи ја предвид самата природа на градежните активности - претежно 

физичка работа која се изведува паралелно од поголем број работници, 
рокови определени со формални договори, работи на отворено, неможност 
да се работи од дома за повеќето работници, итн. меѓу клучните проблеми 

се издвојуваат: 

- намалување на ликвидноста на инвеститорите што води кон доцнење 

во плаќањата, одложување и откажување на нарачки 

- доцнење во изведбата на градежните работи што може да повлече 
активирање на казнени одредби и пенали  

- недостиг или повисоки цени на суровини и репро материјали поради 
нарушувањата во глобалните синџири на снабдување 

- намалување на побарувачката за недвижности 

- пренасочување на средствата наменети за капитални инвестиции во 
јавните буџети 

- тешкотии за обезбедување на потребните документи од јавните 
служби 

- проблеми при организација на работата на градилиштата 
предизвикана од ограничување на движењето, отсутни работници 
дополнителни мерки за здравје и безбедност при работа (одржување 

растојание, хигиенски услови итн.) 

- дополнителни трошоци за компаниите да се усогласат со потребните 

мерки за здравје и безбедност при работа, како и проблеми поврзани 
со снабдување на потребните заштитни средства во случај на општ 

недостиг на пазарот, што повлекува ризик од инспекциски глоби и 
привремено затворање. 
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Градежништвото во РС Македонија не е исклучок од глобалните трендови 
и од почетокот на кризата во земјава се соочува со слични предизвици. 

Имајќи предвид дека градежните активности во голема мера зависат од 
временските услови и градежната сезона е во полн ек од 15 март до 1 

декември, почетокот на пандемијата којшто соодветствува со почетокот на 
сезоната претставува сериозна закана за целата градежна индустрија.  

Оваа анализа има за цел да го процени влијанието на пандемијата врз 

градежниот сектор во РС Македонија, од аспект на наложените мерки за 
заштита од ширење на вирусот и преземените мерки за поддршка на 

градежништвото и воопшто економијата на државно ниво. Притоа зема 
предвид две сценарија во однос на времетраењето на здравствената криза – 
оптимистичко, крај на кризата во јуни 2020 и песимистичко, продолжување 

на пандемијата до крајот на годината. Врз основа на наодите и заклучоците, 
ќе бидат предложени мерки за справување со кризата и поддршка на 

градежната индустрија на краток и долг рок. 

 

1. Методологија на изработка 

Методологијата за спроведување на истражувањето и изработка на 
анализата се состои од квантитативни и квалитативни техники на собирање 
податоци и соодветни техники на обработка и анализа.  

Прво, направен е преглед на јавно достапни примарни и секундарни 
податоци и тоа: изјави на официјални претставници на Владата и 

социјалните партнери, медиумски написи, заклучоци од одржани седници на 
Владата, објавени статистички податоци од страна на државните 
институции, документи за јавни политики и анализи подготвени од 

професионални здруженија, меѓународни организации и истакнати 
консултантски компании.  

Потоа, подготвен е сеопфатен прашалник во електорнска форма 
наменет за компаниите од градежната индустрија со цел собирање 
квантитативни податоци во врска со последиците кои ги почувствувале од 

пандемијата (резултатите од анкетата се достапни во Анекс 1). На 
прашалникот одговориле 54 градежни компании од сите големини, региони и 

дејности. Податоците добиени преку прашалникот се анализирани со 
користење на дескриптивни статистики, како фреквенции и крос-табулации 

во специјализиран софтвер (ЕСПАИ).  
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Освен тоа, спроведени се 10 длабински полуструктурирани интервјуа 
со цел прибирање на квалитативни податоци за искуствата на компаниите 

во врска со наложените мерки за заштита и понудените мерки за 
ублажување на економските последици од страна на Владата. Со цел 

обезбедување на репрезентативност на истражувањето, со интервјуата се 
опфатени претставници од компании со различна големина, од сите региони 
и потсектори/дејности на градежната индустрија (список на интервјуирани 

компании и резиме на податоците се достапни во Анекс 2). Добиените 
податоци се анализирани со користење на техниката на анализа преку 

тематски мрежи на Атрид-Стерлинг од 2001 година1.  

 

2.   Меѓународни искуства поврзани со КОВИД-19  

Иако градилиштата во поголем број европски земји претежно 

остануваат отворени (со исклучок на работи за реновирање на објекти каде 
што престојуваат луѓе), градежните компании како дел од националните и 

глобалните мрежи на економска поврзаност и меѓусебна зависност ги 
чувствуваат последиците на пандемијата. Во некои земји во екот на 

епидемијата, привремено, за период од неколку недели, затворени се сите 
градилишта, освен оние на кои се изведуваат работи од непосреден јавен 
интерес. Освен тоа, во сите земји без исклучок наложено е преземање на 

заштитни мерки за спречување на вирусот кои ја отежнуваат организацијата 
на работата. Во рамки на дискусијата во повеќе земји се предвидуваат или 

предлагаат законски измени со цел пандемијата на КОВИД-19 да биде 
прогласена за „виша сила“, со што би се олеснил притисокот врз градежните 
компании да ги запазат роковите во отежнати услови или во спротивно да 

плаќаат пенали.  

Додека повеќето држави во светот презедоа различни мерки за 

поддршка на домашната економија и најпогодените сектори, ретки се 
земјите каде што се предвидени конкретни мерки за градежната индустрија. 
Меѓу земјите каде што во дел од мерките е експлицитно вклучена 

градежната индустрија се вбројуваат: 

Обединетото Кралство: Подготвен и објавен е список на суштински 

градежни работи кои мора да продолжат да се одвиваат во секакви услови, а 
за останатите градилишта каде не може да се обезбедат соодветни услови на 
заштита се препорачува привремено затворање. Компаниите кои 

произведуваат и продаваат градежни материјали се на списокот на 
есенцијални бизниси. Одложени се наплатите на дел од даноците на 

градежните фирми за април и мај, ослободени се гарантните депозити за 
градежни работи од страна на јавните тела во улога на инвеститори, се 
воведуваат грантови од 25.000 фунти за МСП со цел обезбедување на 

деловен континуитет кои ги вклучува и градежните компании. Освен тоа се 

                                                           
1 Attride-Stirling, J. Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. London. SAGE.  1 
(3). 2001. pp.385-405 
https://utsc.utoronto.ca/~kmacd/IDSC10/Readings/Readings/text%20analysis/themes.pdf 

https://utsc.utoronto.ca/~kmacd/IDSC10/Readings/Readings/text%20analysis/themes.pdf
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одложува обновувањето на индивидуални дозволи за вршење дејност преку 
демонстрирање вештини за работниците до крајот на кризата2. 

Белгија: Во текот на првата недела од април 44% од градилиштата беа 
затворени. Затворањето на градилиштата како последица од КОВИД-19 се 

смета за „виша сила“ и работниците имаат право на привремен надомест за 
невработеност од 70% од дневницата, но не повеќе од 2.755 евра месечно3.  

Шпанија: Компаниите кои изведуваат градежни работи финансирани со 

јавни набавки имаат право да побараат од институцијата одлагање, односно 
подолги рокови за изведба на работите. Освен тоа предвидено е 

одложување на наплатата на даноци4. 

Кина: Иако мерките за поддршка во НР Кина варираат во зависност од 
провинцијата и локалната власт, во некои места се обезбедува локална 

поддршка од 64 евра месечно по работник на градилиште5. 

Во дел од европските држави градежните компании имаат утврдено 

право да ги користат општите мерки за поддршка на економијата, како на 
пример: 

Латвија: Компаниите кои ќе покажат намалени приходи поради КОВИД-19 

имаат право државата да им покрие 75% од бруто платата по работник, но 
не повеќе од 700 евра. Освен тоа, предвидени се одлагања на роковите за 

наплата на даноци и за поднесување на годишни извештаи/завршни сметки6. 

Грција: Компаниите кои се затворени со одлука на Владата немаат обврска 

да исплатат плата бидејќи пандемијата се смета за виша сила. Во тој случај, 
ако компаниите ги исполнуваат условите имаат право на месечна помош од 
800 евра по работник. Компаниите кои не се затворени, но се погодени од 

преземените мерки мора да исплатат плата, но имаат и право да ги отпуштат 
вработените или да ги испратат на принуден одмор до 45 дена. На 

отпуштените работници им следува социјален надомест за невработеност од 
800 евра7.  

Хрватска: Воведени се законски измени со кои им се овозможува на 

локалните власти да ги укинат давачките за комуналии за користење на 
деловен простор и градежно земјиште. Освен тоа, се предвидува тримесечно 

                                                           
2 Dentons. COVID-19 (coronavirus): summary of key legislation and guidance affecting the UK 

construction industry. 17.04.2020. https://www.jdsupra.com/legalnews/covid-19-coronavirus-

summary-of-key-

10189/?fbclid=IwAR01ZMsq0SKkREvwwqo3SJRGqq9fvIshoVRMgjeYJRt9AgSU4LH9ByBx9og 
3 FIEC - European Construction Industry Federation. Covid-19 – Construction observatory. 
20.04.2020.  P.9. http://www.fiec.eu/en/cust/documentview.aspx?UID=98ed21ab-37f7-46a1-
8cbc-ae0393722854 
4 Ibid. P.19 
5 СМЅ China. https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-covid-19-impact-on-

construction-industry/china 
6 Ibid. P.37 
7 RSM Greece. Covid-19: Additional supporting measures for Greek business and employees due to 
Covid-19. 20.03.2020. https://www.rsm.global/greece/news/covid-19-additional-supporting-
measures-greek-business-and-employees-due-covid-19 

https://www.jdsupra.com/legalnews/covid-19-coronavirus-summary-of-key-10189/?fbclid=IwAR01ZMsq0SKkREvwwqo3SJRGqq9fvIshoVRMgjeYJRt9AgSU4LH9ByBx9og
https://www.jdsupra.com/legalnews/covid-19-coronavirus-summary-of-key-10189/?fbclid=IwAR01ZMsq0SKkREvwwqo3SJRGqq9fvIshoVRMgjeYJRt9AgSU4LH9ByBx9og
https://www.jdsupra.com/legalnews/covid-19-coronavirus-summary-of-key-10189/?fbclid=IwAR01ZMsq0SKkREvwwqo3SJRGqq9fvIshoVRMgjeYJRt9AgSU4LH9ByBx9og
http://www.fiec.eu/en/cust/documentview.aspx?UID=98ed21ab-37f7-46a1-8cbc-ae0393722854
http://www.fiec.eu/en/cust/documentview.aspx?UID=98ed21ab-37f7-46a1-8cbc-ae0393722854
https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-covid-19-impact-on-construction-industry/china
https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-covid-19-impact-on-construction-industry/china
https://www.rsm.global/greece/news/covid-19-additional-supporting-measures-greek-business-and-employees-due-covid-19
https://www.rsm.global/greece/news/covid-19-additional-supporting-measures-greek-business-and-employees-due-covid-19
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одлагање на плаќањето на давачки кон државата (освен царина и акциза) и 
месечен надомест од 530 евра по вработен8. 

 

3.   Активности на Владата на РС Македонија поврзани 
со сектор градежна индустрија 

3.1. Хронологија на преземените мерки за заштита од ширење 

на вирусот кои ја засегаат градежната индустрија 
 

Владата на РС Македонија ги презеде првите конкретни мерки за 

спречување на ширењето на КОВИД-19 на 10 март 2020 година во вид на 
затворање на образовните установи, што повлече обврска за ослободување 

на дел од родителите – по еден од семејство - од работни обврски. 
Следуваше прогласување на кризна состојба во Дебар и Центар Жупа и 
прогласување на општа вонредна состојба од страна на Престедателот на 

Републиката на 18 март, којашто беше продолжена за дополнителни 30 дена 
на 16 април и потоа уште за 14 дена, до 30 мај. Во рамки на вонредна 

состојба и во ситуација на распуштено Собрание, Владата донесува уредби 
со законска сила.  

Меѓу првите воведени мерки е забраната за движење од 21 март 

наваму која, во зависност од развојот на пандемијата во РС Македонија, 
покрива различни временски интервали – од 21 до 05 часот до 8 април, од 

16 часот до 05 часот до 23 април и понатаму од 19 часот до 05 часот. Од 9 
до 26 април се воведува целосна забрана за движење во викенди, а 

паралелно со ограничувањата за движење се намалуваат и можностите за 
користење јавен превоз. Од 16 март се затвораат граничните премини и 
аеродромот освен за строго определени категории патници, за транзит и 

товарни возила, и се воведува обврска за превозниците да обезбедат 
посебни дозволи. 

Освен тоа, се воведуваат дополнителни мерки за заштита при работа 
кои предвидуваат одржување на растојание меѓу работниците, препораки за 
сменска работа, носење на лична заштитна опрема – маски, ракавици и сл. 

за еднократна употреба, обезбедување на повисоки хигиенски стандарди 
(пристап до вода, сапун, управување со отпад, средства за дезинфекција 

итн.)  

 

  

                                                           
8 CMS Croatia. 14.03.2020. https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-covid-19-
impact-on-construction-industry/croatia 

https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-covid-19-impact-on-construction-industry/croatia
https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-covid-19-impact-on-construction-industry/croatia


10 
 

3.2. Преземени мерки за поддршка на градежниот сектор и 

економијата воопшто 
 

 До сега во РС Македонија не се преземени конкретни мерки за 

економска поддршка на градежната индустрија, но градежните компании 
кои ги исполнуваат условите имаат право да користат дел од општите мерки 

за ублажување на економските последици од пандемијата како што се: 

- бескаматни кредитни линии за подобрување на ликвидноста 
- субвенционирање на платите за април и мај од вкупно 14.500 

денари месечно по работник 
- субвенционирање на придонесите од социјално осигурување за 

месеците април, мај и јуни 
- ослободување од плаќање на аконтација за данок на добивка за 

период од 3 месеци 

- олеснувања во подмирувањето на доспеаните обврски по основ на 
кредит кон банките и финансиските друштва 

- одлагање на обврската за плаќање на ДДВ до 31 мај 2020 (наместо 
25 април) 

 

4.   Статистички податоци за сектор градежна 
индустрија во земјата 

Градежништвото е сектор од витално значење за македонската 
економија, особено имајќи предвид дека од градежништвото зависат уште 22 

стопански гранки9. Во последните 5 години градежната индустрија бележи 
пад во однос на процентуалното учество во БДП од 7,15% во 2015 на 5,4% 
во 2019 година. Неговиот придонес по основ даноци во државниот буџет 

(ДДВ и данок на добивка) во 2019 изнесува над 6 милијарди денари (100 
милиони евра). Паралелно со тоа, неговото учество во вработувањето се 

движи меѓу 6,4% и 7,8% од вкупниот број на вработени. Флуктуациите се 
должат на сезонскиот карактер и зависноста од временските услови, но и на 
други фактори како што се побарувачката, предвидените капитални 

инвестиции во јавните буџети итн. Вкупно во градежната индустрија 
(нискоградба и високоградба) во последното тромесечие од 2019 година 

вработени се 31.640 работници, а во специјализирани градежни дејности 
19.952 работници, односно вкупно 51.592. Но, треба да се има предвид дека 
во текот на градежната сезона бројот на вработени се зголемува и според 

статистиката од претходни тромесечија и години достигнува меѓу 57.000 и 
58.000 вработени10.  

                                                           
9 Во оваа студија, имајќи ја предвид достапноста и организацијата на статистичките 
податоци, фокусот ќе биде ставен на основните дејности во рамки на градежништвото според 
Националната класификација на дејности (НКД рев.2 од 2013 година): нискоградба, 
високоградба и специјализирани градежни дејности, како и продажба и трговија со градежни 

материјали. 
10 Државен завод за статистика, МАКСТАТ база на податоци, 
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PazarNaTrud__AktivnosNaNasel
enie/560_PazTrud_MK_26_oddeli_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-
a2d9-cb4e5f7ec5ef 

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PazarNaTrud__AktivnosNaNaselenie/560_PazTrud_MK_26_oddeli_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PazarNaTrud__AktivnosNaNaselenie/560_PazTrud_MK_26_oddeli_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PazarNaTrud__AktivnosNaNaselenie/560_PazTrud_MK_26_oddeli_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
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Просечната исплатена нето плата во 2019 година изнесува 23 393 
денари, што претставува пораст од 21,2% во споредба со 2015 година кога 

изнесувала 19.300 денари. Поточно, во 2019 година, 69% од вработените во 
градежништвото земаат плата до 20.000 денари, 17,1% од 20.001 до 40.000 

денари, а 4,6% над 40.000 денари11. 

 
Извор: ДЗС 

 

Градежните компании во 2015 учествуваат со 6,3% во вкупниот број 
активни деловни субјекти, а нивниот удел се зголемува на 6,9% во 2019 
година, односно на 5270. Вкупниот број на градежни компании во 

последните 5 години пораснал за 18,9%, а бројот на мали претпријатија за 
21,4%. Бројот на средни и големи фирми останува релативно непроменет. 

Најголем процент отпаѓа на мали претпријатија до 49 вработени кои 
учествуваат со вкупно 90% во бројот на активни деловни субјекти и 
директно вработуваат 63% од работниците, односно 20.487 лица.  

 
Извор: ДЗС 

                                                           
11 Државен завод за статистика, МАКСТАТ база на податоци, 
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PazarNaTrud__Plati__MesecnaB
rutoNeto/175_PazTrud_Mk_neto_ml.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-
cb4e5f7ec5ef 
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Извор: ДЗС 

 
Градежните компании во периодот 2015-2018 година остваруваат 

стабилно ниво на промет меѓу 81 и 89 милијарди денари, односно 1,3 до 1,5 
милијарди евра. Профитабилноста бележи пораст и тоа од 16,8% во 2015 на 

18,8% во 2018 година. 

 
Извор: ДЗС 

 

Историски гледано, градежништвото во РС Македонија доживува 
подем по земјотресот во Скопје во 1963 година кога се јавува потреба да се 
обноват разрушените објекти и патната мрежа. Во тој период македонски 

градежни компании интензивно работат и на странски пазари, пред сè во 
поранешните советски републики, Ирак, Либија итн12. Втор подем за 

македонското градежништво се случува во периодот на светската 
финансиска и европската економска и должничка криза кога капиталните 
инвестиции се двигател на економијата и овозможуваат РС Македонија да ја 

преброди кризата со помали последици во споредба со повеќето европски 
земји. Поточно, во текот на кризата македонската економија бележи 

негативен раст на БДП само во 2009 и 2012 година од 0,4% и 0,5% 
соодветно, што претставува помала рецесија од повеќето европски земји13.  

                                                           
12 Никола Узунов. Стопанството на Република Македонија 1945–1990. МАНУ. Скопје. 2001. 
Стр. 333-340 
13 Eurostat. Real GDP Growth Rates 2008-2013. 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en 
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За тоа придонесува и фактот што градежништвото во РС Македонија, 
како мала земја, во повеќе аспекти е изолирано од надворешните влијанија 

освен во однос на набавка на репро материјали. Имено, двигатели на 
градежната индустрија се капиталните инвестиции од државниот буџет, 

особено кога станува збор за нискоградба, и домашни приватни инвеститори 
кога станува збор за високоградба14. Но, последните години забележливо е и 
постепено намалување на бројот на издадени одобренија за градба кој во 

2017 изнесувал 3390, а во 2019 година 2946.  

 
Извор: ДЗС 

 
Македонските градежни компании имаат постигнато високо ниво на 

кадровска и техничка екипираност преку долго искуство во проектирање и 
изградба на објекти од нискоградба (патишта, мостови, тунели итн.), 
високоградба (станбени, индустриски и јавни објекти) и специјализирани 

проекти во хидроградба (брани, пречистителни станици, системи за водовод 
и канализација итн.)15 Дел од компаниите се активни со градежни услуги и 

надвор од границите, претежно во земјите од балканскиот регион, а 
поголемите имаат и свои претставништва.  

Што се однесува до производството на градежни материјали, тоа се 

заснова пред сè на неметални минерални суровини како што се лапорец, 
гипс, цигларска глина, песок, чакал, архитектонско-украсен камен (мермер, 

травертин, гранити, оникс и други). Во однос на производите  се издвојуваат 
цементни производи, гипс,  гипс-картонски плочи суров гипс, суви малтери, 
глинени производи (полни цигли, сите видови на шупли блокови, керамиди 

и сл.), битуменски изолациони материјали (битуменски маси и емулзии и 
битуменски ленти). Компаниите кои извезуваат градежни материјали 

извезуваат во соседните држави и во помал обем на пазарот на ЕУ. 

Во однос на структурата на работната сила, речиси половината од 
работниците се техничари од различни струки (ССС), околу 30% се 

квалификувани и високо-квалификувани работници, а околу 20% се 
инженерски кадар со најмалку високо образование. Во однос на половата 

                                                           
14 Cushman and Wakefield, FortonMKA. Covid-19 impact for North Macedonia Real Estate. March 
2020. https://cwforton.mk/category/research_insights/55554/178 
15 Цветковска, М. ет ал. Анализа на секторот за градежништво и геодезија. Министерство за 
образование и наука. Февруари 2017. 
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структура, доминираат мажите во сите категории работници и во сите 
дејности, односно жените се застапени со 10-20%16. 

Вкупниот износ на извршени градежни работи во 2019 година 
изнесува 28.043 милиони денари, односно 456 милиони евра, што 

претставува пад од речиси 32% во споредба со 2015 година. Освен тоа, во 
периодот 2015-2018 година видлива е тенденција на намалување на 
градежните активности финансирани од јавниот буџет за 24%, главно 

поради нецелосна реализација на капиталните инвестиции и зголемување на 
градежните активности на приватни инвеститори за 11%. Во периодот 2015-

2019 се бележи и повеќекратно намалување на уделот на градежништвото 
во вкупниот увоз и извоз на стоки и услуги. 

 
Извор: ДЗС 
 

 
Извор: НБРМ 

 

  

                                                           
16 Ibid. 
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5. Клучни наоди од истражувањето 

5.1. Влијание врз тековното работење 
 

Иако најголем дел од градилиштата во РС Македонија останаа отворени 
во текот на здравствената криза – со исклучок на градилиштата со странски 

изведувачи, повеќето градежни компании се погодени од КОВИД-19 и/или 
од мерките преземени за ограничување на ширење на вирусот. Последиците 

ги чувствуваат во однос на: 

- продуктивноста и организацијата на работата на тековните проекти 
(доцнења со градежните работи поради ограниченото работно време, 

отежната достава на материјали, отсутни работници итн.), 
- ликвидноста, поради отежнатата наплата како од страна на јавните и 

државните институции, така и од страна на други правни и физички 
лица.  

Над 90% од компаниите во градежниот сектор пријавиле откажани или 

одложени нарачки и договори како резултат на КОВИД-19. За 57,4% тоа има 
големо влијание, а за 35,2% од испитаниците делумно влијание врз 

работењето. Кога станува збор за микро и малите претпријатија, тие се 
повеќе погодени во овој аспект отколку средните и големите компании. 
Намалена побарувачка пријавиле 71,4% компаниите кои работат со физички 

лица (на пример продажба на станови, реновирање итн.).  

Освен тоа, според интервјуираните компании уште поголема грижа во 

моментов е неизвесноста во однос на идните ангажмани, зашто централната 
и локалната администрација работи со минимален капацитет, има големо 
намалување во интензитетот на објавување јавни набавки за градежни 

работи, тенденција за пренамена на средства од капитални инвестиции кон 
социјална и здравствена заштита, како и проблеми за обезбедување 

документи. 75,9% од анкетираните компаниите се соочуваат со тешкотии 
при обезбедувањето на потребни документи од институциите. Тоа се 
потврдува и со податоците од Државниот завод за статистика според кои во 

март 2020 година, месецот во кој започнува примената на заштитните мерки, 
издадени се 219 одобренија за градење, што во споредба со март 2019 

претставува намалување за 21%17. Освен тоа, владее несигурност кај 
приватните субјекти за купување на станови и деловен простор, што води 
кон намалена побарувачка како во однос на високоградба, така и во однос 

на продажба на градежни материјали.  

Што се однесува до наплатата на побарувањата, 66,7% од компаниите 

сметаат дека кризата има многу негативно влијание, а 24,1% делумно 
негативно. Тоа има директни последици врз нивната ликвидност коишто во 
голема мера веќе ги чувствуваат повеќе од половина од компаниите 

(55,6%). Доцнења во наплатата пријавиле 88,9% од компаниите чиишто 
клиенти се државни и јавни институции.  

                                                           
17 Државен завод за статистика, Издадени одобренија за градење, март 2020 година, 
15.05.2020. http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=50 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=50
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За дел од компаниите кои влегле во инвестиции за да бидат 
поконкурентни на пазарот во иднина (набавка на механизација, развој на 

нови производи итн.), намалената побарувачка и доцнењата во наплатата 
наговестуваат дека нема да успеат да обезбедат поврат на инвестициите 

според планираното, а тие што планирале нови инвестиции во претстојниот 
период се откажале18.  

Освен тоа, речиси 80% од компаниите се соочуваат со намалена 

продуктивност, и тоа за 51,9% има големо влијание врз работењето, а за 
37% делумно. Намалената продуктивност се должи како на скратеното 

работно време (за 25,9% од компаниите), така на самата организација на 
работата и преземените мерки. Имено, поради природата на работата само 
18% од компаниите организирале работа од дома, а дел имаат проблеми со 

отсутни работници, работници кои се ограничени со превоз, итн. 85,2% од 
компаниите имаат тешкотии со нивната логистика или дистрибуција поради 

ограниченото движење (35,2% големо, а 50% делумно влијание), а проблем 
претставува и набавката на резервни делови за машините кои не се 
достапни во државата. 

И покрај глобалното влијание на кризата и нарушените синџири на 
снабдување, повеќето компании во градежништвото не чувствуваат 

позначајно влијание врз нивниот извоз, имајќи предвид дека 59,3% од 
испитаниците изјавиле дека не извезуваат, а само 22,2% имаат големо или 

делумно влијание. Но, кога станува збор за увозот, 55,1% чувствуваат 
големо или делумно влијание, а 64,1% се соочуваат со намалена достапност 
или зголемени цени на репроматеријалите.  

 

5.2. Влијание врз вработувањето 
 

Досега најголем дел од компаниите не отпуштиле работници (53,7%), 
ниту намалиле плати и таа опција ја сметаат за последна, но не е исклучена 

доколку кризата продолжи, а не се обезбеди соодветна поддршка од 
државата. 27,8% од анкетираните сметаат дека бројот на вработени ќе им се 

намали до 20% како резултат на кризата, а 18,5% дека ќе им се намали за 
повеќе од 20%.  

Ризикот од отпуштање станува посериозен ако продолжи ситуацијата 

после јуни, што би имало сериозни последици за кои на компаниите ќе им 
требаат повеќе месеци, дури години да ги надминат (61.1%). Од тие 

причини, потребно е субвенционирање на платите и придонесите од 
социјално осигурување, особено кај компаниите кои во моментов се 
соочуваат со проблеми со ликвидноста, но и натамошно поттикнување на 

градежните активности бидејќи по завршување на кризата секторот има 
потенцијал да генерира дополнителни вработувања. 

Имајќи предвид дека оваа градежна сезона работниците кои обично 
работат сезонски во соседните земји нема да бидат во можност да заминат 

надвор на работа, веројатно нема да има недостиг на работна сила во 

                                                           
18 Види Анекс 2. 
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градежништвото. Тоа може да создаде перцепција кај работодавачите дека 
нема да биде проблем да обезбедат работници дури и ако отпуштат дел во 

моментов. Од друга страна, имајќи го предвид економскиот статус, висината 
на платите и квалификациите на работниците, нивно евентуално отпуштање 

може да создаде сериозни проблеми во однос на невработеноста и 
социјалната димензија на државно ниво.  

 

5.3. Ефикасност на предложените мерки за поддршка 
 

Во однос на мерките за поддршка на економијата, според одговорите 
на прашалникот најкорисни за градежните компании би биле:  

- субвенција на дел од платите на вработените или придонесите од 
социјално осигурување (35,5%)  

- поддршка за ликвидноста преку бескаматни кредити или олеснување 

на условите за кредитирање (31,6%) 
- даночни олеснувања/одлагања (30,32%) 

Сепак, само половина од анкетираните компании планираат да 
аплицираат за некоја од мерките (48,1%), а половина или не ги исполнуваат 
условите за доделување (29,6%) или немаат интерес зашто условите се 

премногу ограничувачки, како во однос на обврската за задржување на 
вработените, така и во однос на враќањето на добиената помош (18,5%). 

Притоа, треба да се има предвид фактот дека анкетата и интервјуата се 
спроведени во текот на месец април, кога условите за добивање и враќање 
на субвенциите не се јасно и конечно дефинирани, како и последователните 

промени во условите.  

Според тоа, компаниите при нивните одговори во однос на корисноста на 

мерката и дали ќе аплицираат се водат од тоа дека за да аплицираат мора 
да имаат намалување на приходот од над 30% во однос на месечниот просек 
на вкупните приходи остварени минатата година и да немаат исплатено 

дивиденда или награда за деловна успешност за 2019. Освен тоа, ако 
отпуштат работници пред јули 2020 година или остварат добивка на крајот 

на 2020 година, ќе треба да ги вратат средствата во целост или до 50% од 
остварената добивка19. Дополнителните олеснувања според кои субвенциите 
би биле неповратни ако компаниите инвестираат во основни средства или 

капитални добра износ во висина на субвенциите, беа усвоени на крајот на 
април20.  

Освен тоа, имајќи ги предвид условите за добивање поддршка, 12,23% 
од компаниите веќе ги репрограмирале своите долгови или ги зголемиле 
кредитните задолжувања преку комерцијалните банки, пред сè оние кои не 

сметаат на помош од државата, но се жалат на строгите услови и високите 
каматни стапки.  

                                                           
19 Влада на РСМ, Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачи, 
07.04.2020 
20 Влада на РСМ, Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачи, 
28.04.2020 
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Речиси сите интервјуирани компании сметаат дека предвидените 
мерки или не се доволни или не се соодветни, односно дека покрај 

моменталното ублажување на симптомите треба да се пристапи кон 
системски решенија. Како што покажа искуството од првиот бран на 

пандемијата, целосното запирање на економската активност ја наметнува 
потребата од обезбедување итни интервентни мерки за компаниите да 
преживеат. Затоа, од аспект на одржливост, во случај на втор бран или 

продолжување на кризата, одговорот на националните власти би требало да 
биде насочен кон преземање и наложување мерки за заштита на здравјето 

со цел непречено одвивање на економската активност и задржување на 
работните места, наместо целосно карантинизирање на економијата21. 

6. Можни сценарија – проекции 

Според проценките на компаниите, приходите во првиот квартал од 
2020 им се за една третина помали во споредба со првиот квартал од 2019 

година. Бројот на вработени во градежништвото како последица на кризата 
во 2020 би се намалил за 12%, односно за околу 6000 работници вкупно во 
сите градежни дејности. Што се однесува до продажбата, таа би се намалила 

за 36,3%, односно за 31 милијарда денари (503 милиони евра), а профитот 
за 37,4%, односно за 5,8 милијарди денари (94 милиони евра). Во тој 

случај, вкупните приходи во буџетот по основ данок на добивка (ДБ и ДБ-
ВП) би се намалиле за 374 милиони денари (6 милиони евра), а вкупните 
приходи во буџетот по основ на ДДВ би се намалиле за 1,85 милијарди 

денари (30 милиони евра)22. 

Ако ситуацијата се нормализира од јуни, повеќето компании (90,7%) 

би успеале да се вратат во колосек во рок од околу 4 месеци и да 
надоместат за загубите најдоцна до крајот на годината. Ако кризата трае до 

крајот на годината, најголем дел од компаниите би продолжиле со работа, 
но би биле потребни во просек околу 8 месеци за секторот да се врати на 
вообичаеното ниво на работење од пред кризата. 

 

7. Препораки 

7.1. Итни/краткорочни мерки  
 

- Субвенционирање на плати 

Според анкетираните компании, една од најпотребните мерки, особено 
значајна за микро и малите претпријатија, е субвенционирање на дел од 

платите. Имајќи предвид дека субвенционирањето ја чини државата 14.500 
денари по вработен, потребни се вкупно 348 милиони денари (5,65 милиони 

евра) за месеците април и мај. Доколку наплатата на побарувањата и 

                                                           
21 Види Анекс 2. 
22 Проценките се направени врз основа на одговорите на анкетниот прашалник (види анекс 1) 
применети врз просечните параметри за сектор градежништво (број на вработени, приход, 
профит) за последните 5 години достапни во дел 4 од студијата, како и податоците за 
оданочувањето во секторот во 2019 година добиени од Управата за јавни приходи. 
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побарувачката не се подобрат во текот на јуни, потребно е да се разгледа 
можноста за субвенционирање и на јунските плати или обезбедување 

поволни кредитни услови за компаниите да може да ги подмират обврските 
по основ плати и придонеси од социјално осигурување. 

Покрај тоа, во однос на условите за враќање на субвенционираните 
плати, потребно е да се прошири временскиот опфат на олеснувања доколку 
компаниите инвестираат за да бидат ослободени од обврската да ги вратат 

средствата. Односно, да се предвиди можност и компаниите кои инвестирале 
во капитални добра - опрема, машини, како и развој на нови производи, итн. 

непосредно пред почетокот на кризата да може да ги приложат фактурите од 
јануари наваму за да бидат земени предвид. Ова е особено значајно затоа 
што градежната сезона почнува во март и најчесто компаниите ги 

реализираат инвестициите пред тој период со цел да бидат подготвени за 
поголем интензитет на работа во потоплите месеци.  

- Олеснување/одлагање на плаќање на даноци и други јавни давачки 

Поголем дел од деловните субјекти во градежништвото се ДДВ обврзници 
(месечни или тримесечни), а обврските за плаќање на ДДВ заклучно со март 

редовно доспеваат на 25 април. Иако рокот беше продолжен до 31 мај, 
веројатно е дека дел од компаниите сепак ќе имаат тешкотии да ги подмират 

обврските. Пожелно би било да се разгледа можноста за дополнително 
одлагање, за ненаплаќање затезна камата за доцнење или за овозможување 

на плаќање на рати. 

 

7.2. Континуирани/долгорочни мерки 
 

- Поттикнување на капитални инвестиции 

Владата изрази јасна заложба да нема кратење од буџетските средства 
предвидени за капитални инвестиции кои во централниот буџет за 2020 

година изнесуваа 387 милиони евра. Сепак, со Одлука на Владата од април 
2020 година за прераспределба на буџетски средства меѓу буџетските 
корисници од централната власт и фондовите, од ставката капитални 

расходи (48), потставки градежни објекти и други градежни објекти, 
пренаменети се 16,151 милиони евра23. Дополнителени кратења се усвоени 

со ребалансот од 15 мај, со што вкупно се намалени 19% од предвидените 
капитални инвестиции, односно преостанатите средства за капитални 
инвестиции во централниот буџет изнесуваат 315 милиони евра. Потребно е 

оваа пракса да не продолжи, а првично изразената заложба да биде 
придружена со конкретни активности како: 

- интензивирање на објавите за јавни набавки на градежни услуги,  
- тековно подмирување на обврските кон компаниите,  
- забрзување на постапките за издавање дозволи, експропријација итн. 

                                                           
23 Службен весник на РС Македонија бр.97, 9 април 2020 
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- забрзување на тендерските постапки кои се спроведуваат со други 
средства (заеми од меѓународни финансиски институции и донаторски 

средства, пред сè ИПА), 
- силна препорака до единиците на локална самоуправа и јавните 

претпријатија да постапат на ист начин. Дополнително, на локално 
ниво да продолжат активностите за донесување на детални 
урбанистички планови, со цел создавање услови за натамошно 

одвивање на градежни активности и на тој начин поттикнување на 
економскиот раст. 

Оваа мерка не предвидува мобилизирање на дополнителни средства во 
јавните буџети надвор од оние што се веќе предвидени, а за градежните 
компании би била од клучно значење за обезбедување на ликвидност во 

овој период, враќање на сигурноста со цел задржување на вработените и на 
тој начин побрзо надминување на долгорочните последици од кризата. 

- Поттикнување на високоградба и реновирање 

Да се разгледаат можностите за актуелизирање на проектот „Купи куќа 
купи стан“ со поповолни услови и за граѓаните и за компаниите со цел 

враќање на довербата и поттикнување на граѓаните да инвестираат во 
недвижности. Освен тоа, да се разгледа можноста за воведување на 

субвенционирани кредити за компании кои сакаат да купат деловен простор, 
како и субвенционирани кредити за реновирање. Поточно, во однос на 

последното, во рамки на третиот пакет мерки наменети за поттикнување на 
потрошувачката, може да се додаде мерка - доделување ваучери за 
реновирање. Оваа мерка би била од корист пред сè за микро и малите 

претпријатија кои освен тоа што се најбројни, придонесуваат и за најголем 
дел од работните места. Дополнително, користењето на ваучерите би 

можело да се поврзе со користење во одреден процент на материјали од 
македонски производители со цел поголема поддршка на македонската 
индустрија. Вкупните фискални импликации во однос на трите мерки 

изнесуваат околу 2 милиони евра, и тоа: 

- „Купи куќа купи стан“ - 1.5 милиони евра за 150 субвенционирани 

кредити 
- Субвенции за купување деловен простор - 340 илјади евра за 50 

субвенционирани кредити 

- Ваучери за реновирање - 250.000 евра (ваучери од максимум 500 
евра со кои би се субвенционирале градежни зафати од минимум 2000 

евра) 

Со тоа би се генерирале најмалку 7 милиони евра приход во 
градежништвото од коишто најмалку 700 илјади евра би се вратиле во 

буџетот во вид на даноци. Освен тоа, преземените мерки би имале 
позитивен ефект и врз другите дејности поврзани со градежништво, односно 

врз стимулирањето на целокупната потрошувачка, а би им се помогнало и на 
граѓаните кои се погодени од кризата и би се поттикнала потрошувачката. 
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Анекс 1: Резултати од анкетниот прашалник 
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Анекс 2: Резултати од спроведените интервјуа 

 

1. Преглед на интервјуирани компании 
 

Р.бр. Назив Големина Регион Дејност 

1 ТРИМ (2 

компании) 

Средна и мала Југозападен Високоградба 

2 Стентон 

градба 

Средна Пелагониск

и 

Нискоградба, помалку 

високоградба 

3 Усјепор Средна Скопски Производство и 

продажба на градежни 
материјали 

4 Кнауф (2 
компании) 

Средна и мала Југозападен 
и скопски 

Производство и 
продажба на градежни 
материјали 

5 Магнус 
инженеринг 

Мала Скопски Електромонтажни, 
градежни работи и 

изработката на 
метални конструкции 

6 Голден арт Средна Скопски Високоградба 

7 Елинг Средна Скопски Градежништво – 

високоградба, 
нискоградба и 

електрика во 
градежништво 

8 Евро 

консалтинг 

Мала Скопски Консултантски услуги 

(надзор) 

9 Фрагмат Мак Мала Североисточ

ен 

Производство и 

продажба на градежни 
материјали 

10 БАР ЕЦЕ Мала Скопски Консултантски услуги 
(надзор) 
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2. Резиме на податоците од интервјуата 
 

Влијание на кризата врз работењето 

Впечатокот на компаниите е дека многу инвеститори ја стопираа работата, 

особено странските, дел од работниците се исплашени и не сакаат да 
работат, а има и фирми кои затворија. Наплатата е драстично намалена, и 
од странски и од домашни фирми, но и од државните и јавни институции кои 

работат со минимален капацитет. Имајќи ја предвид заемната поврзаност на 
секторот, намалениот обем на работа во една дејност (на пример 

нискоградба или високоградба), несомнено се одразува на компаниите од 
другите потсектори (набавка на материјали и опрема, проектантски услуги, 
надзор итн.) Посебно погодени се компаниите кои работат на реновирање 

поради потребата од физичко дистанцирање која драстично ја намали 
побарувачката. 

Дел од компаниите инвестирале во развој на производи и вработиле нови 
лица на почетокот на годината сметајќи на поголем интензитет на работа, 

или набавиле нова механизација непосредно пред кризата за да бидат 
подготвени за новата сезона. 

Интервјуираните компании сметаат дека ќе им се намалат приходите (во 
просек од 30-50%) и нема да имаат профит ниту средства да реинвестираат. 

Фиксните трошоци по единица производ им се зголемени. Сепак, речиси 
сите компании досега ги задржале сите вработени и не намалиле плати, и 

покрај намалениот обем на работа. Но, ако кризата потрае, дел од 
компаниите ќе бидат среќни ако успеат да ги покријат трошоците и да ги 
задржат вработените. 

 

Влијание на преземените мерки за заштита од ширење на вирусот 

Компаниите начелно немаат поплаки во однос на мерките за заштита на 
здравје и безбедност при работа, сите се адаптирале на новите услови и ги 
применуваат. Но, имаат во однос на ограничувањето на движењето и 

скратеното работно време, зашто треба многу припреми за така да работат, 
намалена е ефективноста и продуктивноста. Освен тоа, има проблем со 

доставата на материјалите на градилиштата. Сметаат дека карантинот и 
полицискиот час треба да се за определени категории граѓани (повозрасни и 
болни), а на компаниите треба да им се овозможи да функционираат со 

преземање на сите неопходни мерки за претпазливост.   

Дополнителен проблем, особено за помалите компании е отсуството на 
работниците кои, поради затворените училишта и градинки, мора да останат 
дома за да се грижат за децата, отсуството на постари и хронично болни кои 

не одат на работа, а во една компанија имало и случај на вработен со 
заболен од корона во семејството којшто создал дополнителна паника и 

проблеми. 
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Корисност на мерките за поддршка на економијата 

Дел од компаните се жалат дека не можат да ги користат мерките зашто има 
премногу услови и ограничувања. Се плашат дека голем дел од средствата 

ќе се пренаменат од капитални инвестиции кон социјала, што според нив би 
било погрешно. Вистинскиот чекор би било да им се помогне на компаниите 
да продолжат со економска активност и да генерираат вработувања за 

граѓаните кои на тој начин би добиле плата, а не социјална помош. 

Компаниите кои не ги исполнуваат условите да аплицираат за мерките на 
Владата се обраќаат кон комерцијалните банки. И оние што добиле кредити 
и оние што биле одбиени се жалат на строгите услови, недостатокот на 

флексибилност кај банките и високите каматни стапки кои не ја земаат 
предвид неопходноста на компаниите во оваа ситуација да добијат 

финансиска поддршка за да може да исплатат плати и воопшто да опстојат. 

Голем дел изразуваат незадоволство од фактот што реалниот секор, оној кој 

генерира приходи во буџетот се чини занемарен во однос на секторите кои 
се само корисници на буџетските средства. Сметаат дека мерките се 
симптоматски и не го решаваат проблемот. Суштинските интервенции би 

требало да се насочени таму каде што се генерираат приходи, а не каде што 
се трошат средства. 

Освен тоа, сметаат дека вкупниот финансиски обем на мерките е 
несразмерно мал за да има значаен ефект врз економијата и дека нема да 

биде доволен за сите компании на кои им треба поддршка, но и дека 
реакциите на надлежните институции се премногу бавни. 

 

Проценки во зависност од траењето на кризата 

Повеќето компании го споменаа месец мај како краен рок кој би можеле да 

го издржат без поголеми последици по нивната работа и работниците. Со 
други зборови, доколку ситуацијата се нормализира до мај, со соодветни 

мерки загубите би можеле да се надоместат до крајот на годината. Во 
спротивно, ако ситуацијата потрае во следните месеци, економските загуби 
во секторот ќе бидат огромни. 

Она што посебно ги загрижува е несигурноста. Компаниите кои работат 

претежно со јавни институции забележуваат сериозно намалување во 
динамиката на распишување јавни набавки и издавање дозволи за градба. 
Оние кои работат во високоградба, бележат намалена продажба кон 

физички лица. 

 

 

 


