УВОД
1. ПРАВЕН ОСНОВ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 13
октомври 2008 година го донесе Законот за прогласување на Старата скопска
чаршија за културно наследство од особено значење (“Службен весник на РМ“
бр.130/08).
Со Законот се уредуваат клучните прашања во поглед на практичните
аспекти на заштитата на Spomeni~kata celina „Stara skopska ~ar{ija”.Со Законот
се врши identifikacija на односното добро, особено во поглед на неговиот naziv,
kategorija, granici i kontaktni zoni, како и соодветниот re`im na za{tita,
upravuvaweto со заштитеното добро и слично.
Старата скопска чаршија, таква каква што е денес, настанала во периодот
од XV – XX век врз делови на постара урбана структура. Според нејзините
типолошки карактеристики, таа спаѓа во категоријата сложени чаршии од средновековен ориентален карактер. Во нејзиниот состав се наоѓаат и голем број
профани и сакрални монументални објекти. На територијата на Република
Македонија, таа е најголемата чаршија од средновековен, ориентален тип.
Заради своето значење и вредности Старата скопска чаршија била
заштитена како споменик на културата со решение на Заводот за заштита на
спомениците на културата.
Заради критериумите кои ги усполнува (документираност, старост,
разновидност, интегралност, впечатливост, повторливост) Старата скопска
чаршија се категоризира како културно наследство од особено значење,
поткатегорија-големо значење.
Преку, со законот утврдениот режим на заштита се врши спречување на
дејствија, појави и влијанија со кои се врши или може да настане оштетување,
уништување или деградирање на споменичката целина и се овозможува трајно
зачувување на историските, уметничките, архитектонските, урбанистичките,
амбиенталните, етнолошките, социолошките и другите научни и културни
вредности и нејзината автентичност, единственост, разновидност, интегралност,
старост и други слични својства, содржини и функции.
Согласно Законот, заради координирно реализирање на заеднички иницијативи, акции или проекти за заштита, уредување, користење и ревитализација
на
Старата скопска чаршија, Владата на Република Македонија основа
Национален совет за ревитализација на Старата скопска чаршија, како
координативно и советодавно тело на Владата на Република Македонија. Советот
е составен од претседател и 10 членови.
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Владата на Република Македонија на седницата одржана на 02.12.2008
година донесе Решение за именување на претседател и членови на Националниот
совет за ревитализација на Старата скопска чаршија.
Со оглед на тоа што Старата скопска чаршија претставува културно
наследство од особено значење и е од општ интетерес за Република Македонија
потребен е висок степен на управувачки капацитет со предметното културно
добро.
Со основањето на Националниот совет се овозможува интегрално да се
согледаат и комплексно да се анализираат и решат проблемите и да ги задоволат
потребите на заштитата, како и да се преземат соодветни чекори за нејзина
ревитализација.
Националниот совет има надлежности да преземе заеднички активности
кои се однесуваат на планирањето, програмирањето, реализирањето и следењето
на активности непосредно врзани за потребите на заштитата на споменичката
целина и нејзината ревитализација, како и активности кои се насочени кон
спречување на недозволени дејствија со кои се оштетува, деградира или
уништува споменичкиот фонд.
Една од основните надлежности на Националниот совет е подготовка на
Програмата за ревитализација на Старата скопска чаршија за период од 5 години.
Имено, согласно член 11 од Законот за Старата Скопска чаршија
(“Службен весник на РМ“ бр.130/08), заради оспособување на Старата Скопска
чаршија да служи за задоволување на културните, научните, едукативните,
естетските, економските, туристичките и другите потреби на граѓаните Владата
на Република Македонија на предлог на Националниот совет за раевитализација
на Старата Скопска чаршија донесува Програма за ревитализација на Старата
Скопска Чаршија
Програмата ја донесува Владата на РМ на предлог на Националниот совет,
пред се со цел за оспособување на Старата скопска чаршија да служи за задоволување на културните, научните, едукативните, естетските, економските,
туристичките и другите потреби на граѓаните.
Согласно Законот, Владата на Република Македонија е потребно да ја донесе
Програмата за ревитализација во р о к о д шест месеци о д дено т на влегување во
сила на законот
2. ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
Заради значењето што го има споменичката целина Старата Скопска
чаршија за Република Македонија, како и заради вредностите и потенцијалите
кои ги поседува, потребено е постоење на висок степен на коррдинираност и
зголемување на управувачките капацитети со Старата Скопска чаршија.
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Досегашното управување со културното добро од страна на повеќе
субјекти имаше низа недостаоци особено од аспект на непостоење на јасно
изразена стратегија за негов развој и ревитализација.
Ваквиот начин на управување од страна на повеќе субјекти без притоа
интегрално и комплексно да се анализираат проблемите и да се понудат
соодветни решенија придонесе Старата скопска чаршија стопански и културно да
замре.
Токму од наведените причини согласно Законот основан е Совет за
ревитализација на Старата скоспка чаршија, а во функција на збогатување и
унапредување на квалитетот на комплексниот живот во ССЧ, предвидено е и
донесување на Програма за ревитализација на ССЧ
Процесот на ревитализација на Старата Скопска чаршија е долготраен и
континуиран процес, во кој се потребни најмалку 5 години на програмско
преструктуирање и заедничко управување за доведување на Чаршијата во
состојба на функционирање како самоодржливо добро.
Програмата како стратешки документ во кои се содржани насоки за
ревитализација на ССЧ претствува солиден инструмет кои ќе придонесе кон
преземање на системски и долгорочни мерки на сите нивоа, за заштита и
ревитализација на ССЧ, нејзин одржлив развој и нејзино доведување во состојба
на стопанско и културно реактивирање.
3. ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА И ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата е изработена од Националниот совет за ревитализација на
Старата Скопска чаршија, под раководство на претседателот Проф. Д-р. Јасмина
Хаџиева Алексиевска, дипл. инж. арх.
Во процесот на изработка вклучени се и стручни лица од соодветни
институции и истакнати поединци.
При изработката на Програмата се земени предвид странските
компаративни искуства, на земји кои веќе донеле вакови слични акти.
Подготовката на ваков вид на комплексни акти претпоставува максимален
ангажман и придонес на сите надлежни министерства и институции, вклучување
на истакнати поединци од сите области, како и поголем временски период за
подготовка на актот.
Изработката на ваков акт исто така, претпоставува уште во фаза на
изработката реализирање на кампања за подигање на свеста за заначењето од
донесување на ваков акт како и за бенефициите кои ќе произлезат од неговото
донесување и имплементирање.
Со оглед на краткиот рок за подготовка на Програмата, а особено имајќи
предвид дека врз основа на Програмата општините Чаир и Центар ќе треба да ги
донесат Деталните урбанистички планови, во рок утврден со Закон, фазата на
сензибилизација на јавноста ќе треба да се спроведе веднаш по донесувањето на
Програмата.
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I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Денешнта состојба на функционална девастираност и физичка загрозеност
на Чаршијата (предизвикана воглавно од човечки фактор), во суштина
претставува резултат на општата транзициона трансформација во земјата во
последните две децении. Промените во подрачјето на легислативата, социјалното,
културолошко и етничко раслојување, административната децентрализација и
многу други фактори, предизвикаа безброј интензивни негативни трансформации
во Чаршијата. Негативно влијаат и промените во сопственичката структура како
и глобалното пренасочување на економскиот интерес кон различни гранки на
стопанисување со објектите.
Тесно поврзана со тоа е и промената на економскиот статус на корисниците
на просторот на Чаршијата што многу директно се одразува во тенденции
изразени со непочитување на законски пропишаниот однос кон вредностите на
чаршијата кои се утврдени како примарни за зачувување.
Едно од круцијалните прашања се непостоењето на меѓуресорска соработка
интерминистерска соработка, како и изолирање на услугите и администрацијата
од една и локализирање на активностите од друга страна.
Донесувањето на Законот за прогласување на старата скопска чаршија
за културно наследство од особено значење, во крајот на 2008 година,
претставува вистински чекор и израз на оперативна намера за промена на
состојбата во позитивна насока.
Донесувањето на Програмата за ревитализација произлегува од истиот закон
и треба да претставува документ кој ќе има ефект на „лавина”,по однос на
активностите.
Во таа насока целите на Програмата се:
а) за успешна реализација на ревитализацијата во сите нејзини фази, да се
креира оперативен и одржлив инструментариум кој ќе се фундира на:
- долгорочно искористување на севкупните потенцијали на Чаршијата
- законските рамки кои ја регулираат Чаршијата на национално и локално
нивозаедно со механизмите на децентрализација.
б) да се креираат нови неконфликтни механизми, туку комплементарни и
унапредувачки кои ќе ги олеснуваат процесите на ревитализацијата и проектите
во нејзина насока.
в) да се овозможи операционализација на специфични таргетирани проекти
чија цел ќе биде воспоставување на нови менаџмент методи за урбанистички
развој и ревитализација на Чаршијата, а кои ќе ги користат но и ќе го тестираат
капацитетот (способноста) на постоечките законски и друг вид важечки
документи донесени на ниво на институции.
г) дефинирање на рамки за спроведување на такви активности кои ќе ја
овозможат реализацијата на проектите засновани на одржлив економски развиток
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од кои ќе произлезе унапредување на културното наследство (архитектонско,
урбано, занаетчиско) и други дејности комплементарни на амбиентот на
чаршијата, но и на градот Скопје во целина.
д) дефинирање на можните алтернативи за хомогенизација на деструираната
територија и функција на чаршијата, која состојба претставува директна опасност
(ризик) за опстојување на посебноста на просторот и заедницата во неа.
ѓ) осмислување на ендогени развојни стратегии кои се способни да на
најдобар начин ги искористат ресурсите на чаршијата.
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II. ПЕТ ДИМЕНЗИИ НА ПРОГРАМАТА
1.ФИЗИЧКА ДИМЕНЗИЈА
Создавање на своевиден дијалектички систем помеѓу физичкиот простор на
чаршијата и ревитализацискиот процес (во сите фази).
Просторот на Чаршијата ќе биде подлога на која ќе се спроведуваат и
иницираат такви социо-економски проекти кои ќе продуцираат позитивни ефекти
во подобрувањето на состојбата на градителското и урбано наследство.
Станува збор за моделот на интегрирана заштита во која физичката заштита
и функционализацијата на недвижностите преку економски и стопански проекти
ќе се во дијалектичка спрега и ќе остварат „одржлив” начин на „лечење” на
состојбите
2. СОЦИЈАЛНА ДИМЕНЗИЈА
Социо-економската димензија во Програмата е акцептирана како приоритет
со политичка позадина. Оваа заложба означува задржување на населението
(сопствениците и корисниците) во чаршијата и нивно вклучување во процесот на
урбаната рехабилитација, односно во ревитализацијата.
Во фокусот на овој приоритет ставен е човекот без разлика дали тој се наоѓа
или не на маргините од системот.
Социјалните прашања се ставаат во контекст на економските и стопанските
подрачја како што се трговија, занаетчиство, туризам, услужни дејности, култура,
образование, вработување, животна средина и т.н.
Социјалните прашања се ставаат и во контекст на проблемите на
застареност и неприспособеност на административните служби кои треба да ги
решаваат потребите на корисниците и сопствениците на простор во чаршијата.
3. ЕКОНОМСКА ДИМЕНЗИЈА
Програмските мерки, средства и други алатки се насочени кон тоа да
ревитализацијата се претвори во двигател на ЛОКАЛНИОТ РАЗВОЈ .
Ова е оттаму што физичката обнова на чаршијата ќе оствари одреден број
нови работни места. Ревитализацијата ќе создаде исто така богатство кое ќе дојде
како резултат на развивање нови стопански, културни, едукативни, туристички и
друг вид на активности.
Програмата го валоризира овој ендоген потенцијал бидејќи тој ќе овозможи
подобрување на конкурентноста на чаршијата, па таа ќе стане поатрактивна за
населението, но и за инвеститорите и за туристите.
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4. КУЛТУРНА ДИМЕНЗИЈА
Во Програмата,културната димензија се појавува како основен елемент за
создавање заеднички идентитет кој ќе се темели на признавање и обединување на
културните разлики меѓу населението во Чаршијата.
5. ЕКОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА
Акцептирана е преку мерки за рационално користење на градежните
материјали, рециклажа на автентичните материјали во непосредната заштита
(физичка), максимално зачувување на постојните објекти, а минимално рушење,
контролиран сообраќај, подобрувања во користењето на енергетски ресурси и сл.
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III.ПРИОРИТЕТИ И ПРИНЦИПИ
1.ИНОВАЦИИ ВО ПРАВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
Концептуалниот и методолошки модел на Програмата е насочен кон
иновативни приоди и методи важни за јавниот и граѓанскиот сектор:
- да се унапредат одредени постојни подзаконски акти со што ќе се
овозможи поефикасно делување на локалниот и државниот сектор особено во
доменот на заштитата и урбанистичкото планирање;
- максимално исцрпување на можностите кои се нудат во законите особено
во доменот на финансирање и користење на недвижното наследство;
- зајакнување на улогата на граѓаните и цивилниот сектор во процесот на
донесување на одлуки, преку максимално искористување на можностите
зацртани во актуелните закони.
2.ПОСТИГНУВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАЛНА КОХЕЗИЈА
Принципот на територијална кохезија е алатка која ќе помогне да се
зголеми снагата на културно историскиот простор на Чаршијата.
Акцептирајќи го овој принцип за територијална кохезија Програмата
пледира на балансиран и одржлив социо – економски развиток на Чаршијата кој
ќе треба да е резултат од облигации за стратешки испланирана интерферентност
во подрачјата на урбаната (функции, инфраструктура и сл.), социо – економската,
културната, стопанската и други политики и тоа:
- Вклучување на Програмата и Стратегијата за ревитализација во
наведените политики на ниво на град Скопје и општините Чаир и Центар ;
Конкретно ова ќе подразбира стимулиран развој на стари и нови функции
и активности но и трансфер на одредени функции од централното градско
подрачје кон сега дисфункционалната Чаршија но во рамките на нејзиниот
капацитет за абсорбција.
На тој начин и социо – економскиот развој освен тоа што ќе е резултат на
наведените политики на ниво на град Скопје и на двете општини ќе е резултат и
на ,,навлекување на популација” (заради понудата и функциите) во денес
депопулираната Чаршија.
3. ПРЕМИН ОД
ПРИСТАП

МУЛТИСЕКТОРСКИ

КОН

ИНТЕГРАТИВЕН

Приоритетен принцип на Програмата е напуштање на досегашната
формална и нефункционална координација на секторските политики и
активности (државни, локални), бидејќи во реалноста тие резултираат со
неповрзаност , неинформираност, повеќеструки инвестирања, ad hoc акции и др.
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Затоа се предвидува еволутивен премин кон ИНТЕГРАТИВЕН ПРИСТАП
преку нов вид на мултидисциплинарни и структурни управувачки механизми кои
ќе обединуваат различни фактори во трите главни фази на ревитализацискиот
процес (аналитичко – дијагностички, стратешко планирање и имплементација).
Едната цел на овој приоритет е да се обезбеди сигурност дека
активностите кои ќе се спроведуваат во било која фаза од ревитализацијата ќе се
дел од општата стратегија за ревитализација и ќе се случуваат според
нејзините динамични планови со што ќе се осигура ефективно инвестирање,
максимално искористување на територијалниот и функционалниот потенцијал на
Чаршијата – без инвестициски и временски губитоци.
Другата цел е промоција на нови развојни модели. Имено комбинираниот
третман на социјални, културни и просторни прашања, а кои произлегуваат од
зацртаните 5 димензии на Програмата се повикува на непарцијален приод кон
комплексните прашањаво заштитата, финансирањето и менаџирањето односно
кон интегрирање на сите сектори и структури (култура, образование, економија,
млади, различни социјални структури, јавно приватно подрачје и сл.)
4. ПАРТНЕРСКИ ПРИСТАП
Овој пристап подразбира поврзување на многу актери во системи на
партнерство, јавни институции, НВО, фондации, приватни претпријатија, стручни
здруженија и др.
Партнерските механизми ќе ја имаат улогата на модератори на
активностите и процесите на ревитализација, со што се создаваат услови за НОВ
МОДЕЛ НА УПРАВУВАЊЕ.
Новиот модел на управување ќе треба да функционира исклучително врз
основа на меѓусебна координација на таквите механизми. Дел од нив ќе бидат
менливи во зависност од фазите на ревитализацискиот процес, а друг дел ќе ги
креираат новите институционални аранжмани.
Како резултат на ова, ќе се создадат можности за нови функции и занимања
во доменот на посредување, поврзување и копродукција.
5. ЈАКНЕЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
Акутна е потребата од развивање на локалната спосбност.
Оттаму концептот и методите кои ги нуди Програмата промовираат:
• Развиток на know – how локални способности, користење алатки за
менаџирана промена на Чаршијата но и способности при донесување
на стратешки избори со сигурни начини за нивна реализација;
• Можност за зајакнување на локалните способности во доменот на
лидерство и општа мобилизација на локалните страни со интерес во
Чаршијата.
• Јакнење на професионални способности во доменот на остварување
на дејности но и менаџирање кај занаетите, културниот туризам,
културата, трговија, угостителство и др.
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6. ПРЕОД ОД ПАРТИЦИПАТИВНО КОН КОПРОДУКЦИСКО
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ
Програмски принцип е дека желбата на граѓаните (корисници, сопственици
и слободни граѓани) за учество во креирањето и имплементација на проектните
стратегии за ревитализација на Чаршијата, мора да се почитува.
Оттаму
Програмата
предвидува
отпочнување
на
процес
на
КОПРОДУКЦИЈА, која во поширока смисла ќе подразбира:
а) континуирано учесво на граѓаните во четири фази од ревитализацискиот
процес (аналитичка – дијагностичка, стратешко планирање, имплементација и
постимплементација) преку механизми кои ќе се концепираат на демократска и
недискриминаторска основа;
б) здружување на граѓани во сопственичко-корисничките структури, за да
се дојде во ситуација заеднички да „произведат” услуги кои им се потребни.
На овој начин ќе се обезбедат предуслови за важниот процес на развивање
и постепено јакнење на нивниот граѓански капацитет и моќ.
7. ПРИСТАП СО КОРИСТЕЊЕ НА НОВИ СРЕДСТВА И НОВИ
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИИ
Големата разновидност на мобилизираните учесници предвидени со
Програмата ќе треба да обезбеди услови за различни можности и извори на
финансирање.
Обезбедениот финансиски потенцијал во било која фаза од програмата за
ревитализација согласно претходноспоменатиот принцип за копродукција ќе
подразбира мобилизација на луѓе, институции, работни претпријатија и на целата
заедница на Чаршијата.
8. ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА НА ГРАЃАНИТЕ
Поаѓајќи од постојната состојба на многу ниско ниво на однсување кон
физичките вредности на просторот на Чаршијата, како и од уште пониското ниво
на знаења за потенцијалот на Чаршијата во економска, културна, стопанска и
друга насока, Програмата проектира механизми за подигање на свеста на
граѓаните.
Тие треба да помогнат да се воспостави одговорно однесување во однос на
просторот, во однос на заштитата како и стимулирање за висококвалитетни
архитектонски реализации при интерполирањето во старото ткиво, во
менаџментот со услугите, во квалитетот на производите (гастрономија, туризам,
дизајн, анимација, култура и сл.).
Едукацијата ќе мора да е насочена особено кон ресурсниот економски
потенцијал на Чаршијата како културно наследство.
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9. ПРИСТАПИ КОИ МОЖАТ ДА БИДАТ ВРЕДНУВАНИ
Квалитетот на раководење и континуирана проценка на вредностите и
резултатите од секоја проектна активност од било која фаза на ревитализацискиот
процес ќе претставува основен фактор за успех.
Всушност, имајќи ја предвид мултисекторката и партнерска димензија на
иновативните пристапи на Програмата, ВРЕДНУВАЊЕТО НА ЕФЕКТИТЕ се
појавува како функционална потреба.
Во пристапите на проценување ќе мора да се земат предвид и одередени
аспекти кои се потешко мерливи, а тоа се:
- културните и социјални придонеси кои не се видливи.
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IV.РЕВИТАЛИЗАЦИЈАТА И ПОДРАЧЈА НА ИНТЕРЕС
1. УРБАНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАКО МЕТОД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
НА РЕВИТАЛИЗАЦИЈАТА
Поаѓајќи од современите европски и глобални концепции во односот кон
наследството Програмата ја акцептира урбаната рехабилитација како основен
методолошки механизам за успешно остварување на зацртаната ревитализација и
физичка регенерација на девастираното ткиво на Чаршијата.
Во контекст на Старата скопска чаршија суштински елементи кои го
дефинираат овој методски механизам и негови цели се:
а) Проблемска преокупација со две компоненти – просторен (физички аспект) и
со населението (хуман аспект);
б) Урбаната рехабилитација ќе претставува механизам на посредно политичко
дејствување на пошироката заедница (национално, локално, приватно, граѓанско
ниво) кое ќе има за цел преку стимулација на социо – економски процеси да се
постигнат позитивни верижни реакции и резултати во следните подрачја:
- Подобрување на квалитетот на животот на корисниците и
сопствениците преку одржлив економски развој;
– Подобрениот квалитет на животот требада доведе до социјална кохезија
– Подобрување на квалитетот на урбаниот простор;
-Квалитеттот на урбаниот простор и на подобрената благосостојба на
населението да предизвикаат ендогена потреба кај жителите за
зачувување на културниот идентитет на јадрото;
-Зачувување на градителското и урбаното наследство како фактори за
градење на културен идентитет на заедницата и градот Скопје
воопшто.
в) Урбаната рехабилитација заради комплексноста и сложеноста на прашањата со
кои се занимава, бара вклучување на голем број учесници со
мултидисциплинарна профилација.
г) Урбаната рехабилитација ќе претставува среднорочно и долгорочно
координирано дејствување за остварување на ревитализацијата и регенерацијата
на Чаршијата бидејќи овие два процеси даваат први резултати на среднорочен
рок.
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РЕВИТАЛИЗАЦИЈА

Метод на урбана
рехабилитација

Подрачја на интерес

Просторот на чаршијата:
Подобрување на неговиот
квалитет

Човечкиот фактор (хуман):
Подобрување на животот

2. ИНТЕРЕС ЗА ФИЗИЧКИОТ ПРОСТОР – АРХИТЕКТОНСКО
УРАБНИСТИЧКА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ
Еден од двата основни интереси на Ревитализацијата, ќе е преку методот
на урбана рехабилитација, да се унапреди квалитетот на различните компоненти
на просторот на Чаршијата. Интересите се насочени кон:
- урбо-морфолошката структура
- улична мрежа и јавните површини
- архитектонските објекти и комплекси (сакрални комплекси и поединечни
објекти, профани средновековни објекти, дуќани, јавни и услужни објекти од 19 и
20век, надгробни споменици од разни периоди, археолошки надземни и подземни
градби или друг вид слоеви)
- опкружувањето со контактните зони
- елементите на животната средина (вегетација, слободно земјиште, вода
воздух)
- комуналната инфраструктура, сообраќај и достапност итн.
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По однос на физичкиот аспект – градителското и урбано наследство, ќе
се третираат проблемските подрачја на:
– Интегрирана заштита што подразбира физичка и функционална
способност на просторот а со тоа и достапност ;
– Просторна кохезија, што подразбира постигнување урбанистичка
функционална урамнотеженост меѓу Чаршијата и останатите делови на
општините и градот Скопје во целина:
– Одржлив развој на јадрото преку мудро и еколошко управување;
Согласно горното ќе мора да се креираат посебни политики во областа на:
– Градителското наследство на Чаршијата
– Функционализација на Чаршијата
– Урбанистичко планирање и уредување
– Животната средина
Елементите за тие политики се дадени во поглавието Урбана политика и
во Правните инструменти.
За постигнување на целите ќе треба да се изготват посебни стратешки
сегменти кои ќе се круцијални делови од Планот за управувана промена
на Чаршијата/види оддел Правни инструменти/
3. ХУМАН ИНТЕРЕС – СОЦИО ЕКОНОМСКИ, СТОПАНСКИ И
КУЛТУРЕН РАЗВОЈ
Вториот интерес на Ревитализацијата ќе е интересот за човечкиот (хуман)
фактор.
Програмска аксиома е:
- со ревитализацијата да се овозможи општ развој на заедницата во
Чаршијата,но и на сите луѓе кои тука ќе доаѓаат да работат, да студираат, да учат
за традициите или друго, да го поминат слободното време и сл.
Во таа смисла, Програмата пледира на тоа дека ревитализацијата ќе
мора да се свати како политички процес за стекнување знаења за демократија,
водење дијалог со граѓаните за нивните потреби,желби,можности и изнаоѓање
решенија за подобрување на квалитетот на нивниот живот.
Главни проблемски подрачја на кои ќе треба да се делува во поглед на
подобрување на квалитетот на живот ќе се:
- Локален одржлив развој
- Почитување на културната разновидност
За постигнување на целите, ќе треба да се изготват посебни стратешки
сегменти за социо економската политика со посебен акцент на туризмот и
културната политика, ко и ке се дело ви о д Планот за управувана
промена на Чаршијата (види во оддел Правни инструменти)
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3.1 ПОЛИТИКИ

Социо економска политика
Во социо економската политика на општините Чаир и Центар, Град Скопје
и Министерствата за економија, локална самоуправа, финансии, култура и др, за
периодот од 2010-2015 година, основен столб ќе треба да биде локалниот развој
на Чаршијата и тоа преку:
како

- активирање на економскиот потенцијал на целокупното наследство
предуслов за отворање на нови работни места.

Ова е всушност современ приод кој економскиот прогрес и заштитатана
наследството не ги третира како спротивставени категории.
Придонесот на наследството во локалниот развој ке треба да се бара и
проценува врз основа на неговите можни но директни ефекти во стопанството и
вработувањата во рамките на:
- секундарниот сектор
- терцијарниот сектор
Тука, согласно оваа Програма ќе се подрачјата на:
- економија активности во доменот на одржливиот класичан и
алтернативен
туризам (културен, еколошки, религиски, конгресен (деловен ) и др
- афирмација на традиционална култура на живеење (гастрономија,
музика,
обичаи...)
- афирмација на традиционални и современи домашни уметнички
вештини (ткаење, везење, плетење.., современ дизајн од уникатен формат
до малосериско производство како што е модна облека, дизајн предмети...)
-современа чиста култура (театар-мини драмски и сатирични кабареа,
ликовни галерии за млади уметници, музика, мини кино простори за
документарци, анимиран филм...)
-занаетчиски вработувања во областа на непосредната заштита на
културното наследство, во уредувањето на отворените простори и
комуналната инфраструктура
Туризмот кој денес претставува signum temporis, односно белег на
денешното време и претставува еден од основните двигатели на економскиот
одржлив развој. Одржливиот културен туризам денес претставува еден од
основните двигатели на економскиот одржлив развој.
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Културна политика
Културната политика ќе треба да се фундира на императив за
почитување на културна разновидност, бидејќи културната разновидност низ
целата историја на Чаршијата претставувала традиционален елемент и бил
иманентен на локалниот идентитет. Оттаму оваа вековна традиционална вредност
базирана на заедништво помеѓу различни културни заедници ке претставува
определба на културната политика за ревитализација на Чаршијата изразена
преку:
- слободен пристап до културното наследство како поддршка на
основното човеково право да живее во рамките на својот идентитет и својата
култура но и обврска да ја почитува културата и идентитетот на другите. Во овој
контекст обврската за заштита на културното наследство ќе мора да има
недискриминаторски и што послободен пристап во однос на сите видови и форми
на културни добра вклучувајќи ги и археолошките слоеви кои се наоѓаат под
земја, а припаѓаат на постари периоди од историјата на Скопје.
- право на неприкосновена достапност од било каков вид кон
просторот на Чаршијата за сите етнички, религиозни, старосни и друг вид на
заедници;
- право на достапност до културата (сите видови на програми,
проекти,....) итн.
Одредени потенцијални културни подрачја кои ќе се од интерес на
културната политика се споменати погоре.
Посебна заложба во насока на културниот плурализам ќе треба да биде :
-Воспоставување на меѓународна културна соработка со неколку
меѓународни средини кои во минатато имале трговски и друг вид врски со
Скопје:
-Дубровник
-Венеција
-Истанбул
-Одеса и Киев
-Израел
- Сараево
Во оваа насока бесплатно да се понудат простории во кои тие ке се
презентираат на начин кој ке е меморија на едно минато време или некој друг
начин
Ефектот од овој вид на култур на и со цио еко но мска по литика ке е во
развивање процес на менување на свеста на граѓаните односно
поистоветување со нивната Чаршија по пат на интерпретација на
историјата. Колку повеќе ќе ја познаваат сопствената средина тие ќе се
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поистоветуваат со неа и ќе станат нејзини први заштитници,сто е клучна цел на
ревитализацијата.
Друг многу важен ефект ке биде јакнење на чувството за колективен
идентитет и социјална интеграција.
Третиот ефект ке биде во низата погодности кои ќе ги добие и целата
заедница на Скопје како што се-подобрување на имиџот на Чаршијата, зголемен
квалитет на самиот простор и наследството како во материјална така и во
функционална смисла и сл.
Четвртиот ефект кој ке произлезе од социо економската политика ке
бидепромената на општествената структура (иако таа ќе дојде најдоцна) социјалната кохезија како резултат на подобрување на условите за живот и
работа неминовно водат кон тоа.
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V. СТРАТЕШКИ РАЗВОЈНИ ПОДРАЧЈА
А. ПОДДРШКА НА ЗАНАЕТИ ВО НАСОКА НА
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА
Традиционалните занаети без разлика дали се утилитарни или уметнички
потреби, претставуваат многу вредна форма на културна експресија, еден вид
„капитал на самодоверба“, кој е исклучиво важен за земјите во развој.
Многу години UNESCO работи на заштитувањето и обрнувањето
внимание врз традиционалните богатства – традиционалните вештини и
уметнички занаети, бидејќи се скапоцено богатство, бидејќи се крајно фражилни
и бидејќи во секо ј дел о д свето т тие го о др жуваат и штитат нужнио т биланс
помеѓу раката и машината.
Денес,занаетчиството како продуктивна и услужна дејност, која се
одликува со лично, мануелно и непосредно ангажирање на занаетчијата кој има
улога на творец е минимално присутно во Чаршијата во која некогаш имало
околу 159 различни занаети.
Причините лежат во промените на вкусот и развојот на технологиите, кои
го доведоа во опасност опстанокот на најголемиот број традиционални занаети
/види оддел Урбана политика/

1. АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗАНАЕТИТЕ
Акциониот план за занаетите ќе треба да биде сегмент од Планот за
управувана промена за Чаршијата. Да се изготви во 2009-2010 за период од
2010-2015 година.
Судејќи според состојбите со занаетите во Чаршијата нужна е итна
изработка на Акционен план. Тој ќе треба да претставува документ за
среднорочните и долгорочни мерки што треба да се преземат за да се избегне
натамошно влошување на кризата во која денес се наоѓаат повеќето занаети како
и документ со кој ќе се дефинира развојната стратегија во насока на стопанска
ревитализација на занаетите и рачното производств во Чаршијата.
Акциониот план ќе треба да биде изготвен од страна на стручно
експертски тим во кој покрај економисти, етнолози, историчари на уметност,
архитекти, дизајнери, експерти за духовно наследство и др., ќе учествуваат и
претставници на занаетчии.
Акциониот план треба да се изработи со поддршка на Министерствата за
економија, култура и финансии со што ќе се изрази политичката заложба на
државата зад планот и проектите зацртани со него.
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1.1 ЕЛЕМЕНТИ НА АКЦИОНИОТ ПЛАН
Акциониот план облигаторно ќе треба да ги опфати следните аспекти и
сегменти:
А.Студија на постојната состојба на занаетите:
-степен на сочуваност, видови,вредности и нивни потенцијали на
искористливост
-проценка на вештини кои ќе треба да се сочуваат или
ревитализираат,заради вредност на идентитет поврзан со Чаршијата
-проблеми , потреби и интереси на занаетчиите
Б.Современи потреби,цели и можности за развој
В.Развојна политика и субјекти поддржувачи
Г.Механизми и видови на поддршка/едукација,финансирање,заштита на
производи,трговија и сл./
Д.Приоритетни активности
Ѓ.Целни групи
Е.Очекувани ефекти
Ж.Динамичен план и други аспекти
Со Акциониот план ќе биде неопходно да се дизајнираат специфични
програми за уметничките занаети, културните индустрии, рачното
производство и занаетите поврзани со конзервацијата.
Акциониот план за занаетите ќе треба да биде сегмент во состав на
Планот за управувана промена на Чаршијата (види оддел Павни инструменти)
1.2 АКЦИОНЕН ПЛАН И НАЦИОНАЛНА РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА
ВО ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО И КУЛТУРНИ ИНДУСТРИИ
За реализација на целите и политиките за поддршка на развојот на малото
стопанство и претприемништво, Владата на Р. Македонија има програми за мерки
и активности за поддршка на претприемништвото и создавање конкурентност на
малото стопанство. Програмите се раководат од принципите и полињата на
активности утврдени во Европската повелба за мали претпријатија. Во овие
домени посебен третман треба да има поддршката на занаетчиството, негово
заживување и понатамошно развивање.
Дел од сретствата на ваквите Програми ќе треба да се насочат во
поддршка на занаетите кои согласно оваа Програма и Планот за управувана
промена на Чаршијата, ќе треба повторно да заживеат, согласно проценката во
сегментите на Акциониот план.
Посебно значајна е Програмата
Култура 2007-2013 со која се
обезбедуваат значителни средства од меѓународната заедница за проекти од
областа на културата. За спроведување на оваа активност, формирана е посебна
Единица Културно контактна точка - Македонија, во рамките на
Министерството за култура.
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2. МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА НА УМЕТНИЧКИТЕ ЗАНАЕТИ И
РАЧНO ПРОИЗВОДСТВО
2.1 ЕДУКАЦИЈА И КОФИНАНСИРАЊЕ
Едукацијата ќе треба:
- да биде што поблиску до традиционалните тренинзи и истовремено треба
да обезбедуваат промоција на одредени занаети од интерес за
ревитализацијата наЧаршијата и но и на некои кои имаат изгледи за
конкурентност а по кои била позната Чаршијата.
-да обезбеди дизајнерска софистицирана адаптација и редизајн на
традиционалните продукти за нови, современи потреби Кофинансирањеученикот ќе треба да вложува за својата обука а Министерството за
економија или пак грантови од странство да ја помагаат активноста.
2.2 ФИНАНСИСКИ ОЛЕСНУВАЊА
Министерството за финансии ќе треба да поддржи одредени форми на
олеснувања кои ќе бидат предвидени со оваа Програма и со Планот за
управувана промена на Чаршијата особено во насока на оживување на
одредени занаети значајни за идентитетот на Чаршијата /види оддел
Финансии/
2.3 СТИМУЛИРАЊЕ НА ВИТАЛНОСТА
Во Планот за управувана промнена на Чаршијата ќе треба да се
предвидат и поддржуваат проектите кои ќе нудат:
-Модалитети на рационализација, односно постигнување на координирани
активности на интервладините и невладините организации кои ќе бидат
вклучени во акциите;
-модалитети според кои локалните власти ќе го поттикнуваат приватното
меценство кон таквите акции;
-модалитети и механизми според кои дел од средствата за изградба на
јавни објекти би можеле да се наменат за ентериерни, декоративни
занаетчиски работи/резба,рачен дизајн на употребни предмети,ќилими.../
-модалитети на стимулирање за здружување на занаетчиите со цел за
заедничка набавка на материјали и нивна комерцијализација;
2.4 ФОРМИРАЊЕ НА „ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЗАНАЕТИ“
Остварувањето на активностите за заштита и повторно заживување на
занаетите треба да оди преку струков субјект -Центар со флексибилна
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структура со што ќе му се овозможи да дејствува со потребна ефикасност, брзина
и во согласност со дефинирани критериуми. Овие активности би требало да се
реализраат од страна на одредени струкови здруженија кои во изминатите години
имаат покажано интерес и резултати во промоција на занаети и рачна работа/
новогодишни,велигденски и др.вид саеми/,во едукација,во меѓународна
соработка (US AID, со комора од Кобленц и др).
Видот на поддршка од страна на јавниот сектор кон овој центар ќе треба
да се реализира преку негово учество на конкурси на годишните програми на
јавниот сектор (Министерство за култура, општините, град Скопје,меѓународни
фондови од различни области,но и со сопствени сретства на здруженијата).
Функции на центарот
-едукација во занаетите
-едукација на занаетчиите во областа на менаџмент
-создавање едукативен кадар
-промотивни активности на домашно и меѓународно ниво
-размена на искуства и кадри на меѓународно ниво
-креирање на национални, регионални,меѓународни
партнерства
-соработка со занаетчиските здруженија и друго

занаетчиски

2.5 ОСНOВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИЛНИЦИ
НАГЛЕДНА ПРОИЗВОДНА ТЕХНОЛОГИЈА

СО

По примерот на добрите искуства во многу земји ќе треба да се поддржат
занаетчиски работилници во кои технологијата на изработка на продуктите ке
биде видлива за посетителите.Ова е оттаму што вештината на занаетчиско рачно
производство претставува истоветна вредност како и самиот занаетчиски
производ.Старите производни технологии се сами по себе атрактивни и заради
автентичните алатки кои ги користат.Ваквите концепти на
занаетчиски
работилници,според
искуствата
акцептираат
повеќе
активностипрозводство,изложба на готовите производи и продажба пропратена со елементи
на традиционално гостопримство/послужување со традиционални освежителни
напивки,слатки,музика и сл./
2.6 ЕДУКАЦИЈА НА МЛАДИ
Во областа на образованието на училиштата во склоп на некои образовни
форми (факултативни, секции и сл.) треба да се вметнат и елементи за
запознавање со рачната работа почнувајќи од најраната возраст.Во таа смисла
треба да се формираат едукативни сервиси (атељеа, студија и сл.), во кои
практичната настава може да се изведува со помош на мајстори – занаетчии.
Педагошките активности можат да ги развиваат аниматори за
наследството.
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2.7
ТРГОВИЈА,
ДЕЛА,ОЛЕСНУВАЊА

ЗАШТИТА

НА

ОРИГИНАЛНИ

Во унапредувањето на трговијата пожелно би било да се поттикнува и
поддржува заедничкиот извоз и учество на занаетчиските претпријатија на
национални или меѓународни манифестации (салони, саеми, изложби и сл.)
што како на мали фирми би им било тешко поединечно да учествуваат.
Да се обезбеди заштита на оригиналните дела и контролата на
квалитетот на занаетчиските производи преку доделување заштитен знак за
квалитетот со потврда на потекло на производите, и да се практикува
наградување , (одликување) за занаетчија или производ.
Да се обезбедат даночни олеснувања за занаетчиите при остварување на
трговија со производите

Б. ОДРЖЛИВ КУЛТУРЕН ТУРИЗАМ
Современите пристапи за заштита на културно наследство во насока на
интегрирана и активна заштита отвараат нови можности за делување во правец на
инкорпорирање на културното наследство во туристичката понуда. Тоа значи
дека на заштитата на наследството освен како на средство за физичко зачувување
со цел за трансвер кон иднината се гледа и како на средство за ослободување на
неговата вредност која понатаму се искористува за остварување на
интеракциите межу наследството и луѓето.
Културниот туризам претставува signum temporis на денешницата. Тоа е
посебна гранка од туризамот и е еден од основните двигатели на економскиот
одржлив развој.
Добриот и ефективен менаџмент со чаршијата како културно наследство
ќе треба да донесе повеќеструки ефекти:
- економска корист за локалното население со што ќе се зголеми свеста и
грижата за наследството;
- економска корист за туристичките менаџери и фирми ;
- нови работни места;
- на посетителите да им помогне да откријат и спознаат нови културни
вредности и особености за Скопје и Република Македонија.
Со оглед на фактот дека културниот туризам во Македонија е во својата
почетна фаза ќе треба да се зацртаат низа на критериуми и мерки според кои ќе
мора да се раководат и да ги применуваат заинтересираните субјекти што ќе
сакаат да ја развиваат оваа форма на туризам. Тие критериуми и мерки ќе треба
да обезбедат сочувување на вредностите на чаршијата како споменик од една и
задоволување на туристичките потреби од друга страна.
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За таа цел ќе биде неопходно да се изработи Акционен план за одржлив
културен туризам на Чаршијата.

1. АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ОДРЖЛИВ ТУРИЗАМ
Овој план ќе треба да е сегмент од Планот за управувана промена на
Чаршијата.
Посебна група од експерти која ќе се формира во рамките на
управувачката структура (види во одделот Управување со процесот ) или
незвисен експертски тим во текот на 2009 – та година и 2010 година ќе треба да
го изработи акциониот план за одржлив туризам за Чаршијата за период од
2010 – 2015 година.
Финансиската поддршка треба да е од Министерството за култура,
економија, финансии и локалниот сектор.
план.

Акциониот план ќе треба да содржи Аналитичка студија и Менаџмент

1.1 АНАЛИТИЧКИ АСПЕКТИ
Програмата предочува одредени препораки што ќе треба да бидат
облигаторни во изработката на Аналитичката студија и нејзините составни
делови, а кои важат како начела во земјите со развиен културен туризам. Тоа се:
- да се изготват анализи за досегашната искористеност на Чаршијата во
функција на туризам со компаративна анализа за состојбите во околината
на Чаршијата ( град Скопје), околината на Скопје како што се манастири
на Скопска Црна Гора, Матка, Водно и т.н.
- да се издиференцираат главните туристички мотиви за доаѓање во
Чаршијата;
- да се одредат целни групи на потенцијални туристи (домашни и
странски) од аспект на културниот туризам ;
- да се идентификуваат добрата од култрното наследство во Чаршијата
што имаат потенцијали за развој на културниот туризам (недвижно,
духовно, вештини... ,);
- да се дефинираат културно историските гравитациони полови од интерес
за туризам (црквите, џамиите и верските обележја во чаршијата, како
тврдината, црквите и џамиите и другите христијански и исламски
споменици надвор од заштитеното подрачје (особено манастирски
комплекси во околината на Скопје и сл.)
- да се обезбедат услови за размена на информации помеѓу секторот за
наследство и секторот за туризам во двете министерства;
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- да се согледаат можностите за дистрибуција на туристите кон
дополнителни места со културно наследство (надвор од Чаршијата и кон
пошироката околина на Скопје);
- да се дефинира методологија за вреднување на наследството од аспект на
културниот туризам, неговите можности или ограничувања.
- да се оцени големината, природата, карактеристиките и капацитетот за
прифаќање на посетители (праг на толеранција)
- превенција во поглед на сообраќајна достапност и др.
- да се дефинираат индикатори за евалуација на економските добивки од
културното наследство;
- да се дефинира методолошка подлога за начинот за изработување
менаџмент планот;
- да се дефинираат механизмите за мониторинг врз туристичките
промотивни програми од областа на културното наледство, особено околу
создавњето на реална слика за наследството;
1.2. МЕНАЏМЕНТ ПЛАН
Менаџмент планот ќе мора да ги содржи следните сегменти:
А. Приоритетни подрачја и проекти за развој
Б. Инстутиционални структури што ќе го поддржуваат културниот
туризам
В. Инфраструктурни и сервисни подобрувања
Г. Улоги на заедницата
Д. Развој и едукација на човечките ресурси
Ѓ. Развој на културните и природните места и маршути ( дефинирање на
културни полови- Кале, манстири во околината,џамии и сл.)
Е. Маркетинг за привлекување локални, регионални и меѓународни
туристи
Ж. Туристичка опрема и услуги
З. Развој на мали туристички и услужно – угостителски претпријатија
Ѕ. Финансиски проекции
Императиви
- При изготвувањето на документот, изготвувачот ќе треба да ги обезбеди
неопходните дискусии со сите засегнати страни – застапници на секторот
култура, туризам, евентуално верските заедници, локални претставници,
граѓенски сектор и т.н.
- Менаџмент планот ќе треба да развие посебен програмски сегмент за
образование и обука на локалното население за да може да се справи со
конфликтните вредности што можат да се појават како резултат на
интереакцијата момеѓу културното наследтво и туризмот. Сегментот треба да ги
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дефинира и најниските нивои на инволвирање на локалното население и тоа
преку нивна едукација и обука за туристички водичи и интерпретатори на
културните содржаини како и за медијатори, подигајќи ја на тој начин нивната
свест за културните вредности и можностите за нивна заштита.
- Во проценките за можностите за туристичка валоризација на чаршијата
и околината треба да се зема во предвид интересите и на локалното население со
цел, тоа да не се чувствува исклучено од донесувањето на одлуките.
- Инволвирањето на овие структури треба да биде реализирано согласно со
маханизмите кои се предложени во оваа Програма ( види оддел Партиципација
на населението)
- Културниот туризам може да содржи спротивставени интереси помеѓу
туристичките потреби и заштитата на доброто. Во случај на конфликт на
интересите, заштитата ќе мора да има проритет.
- За секој објект или комплекс, пред да се дозволи негова туристичка
експлоатација ќе треба да се изготви и одобри план за управување со него, кој ќе
мора да е во неконфлктен однос со Акциониот план (неговите критериуми и
мерки).
2. КРЕИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПАРТНЕРСКИ ЗДРУЖЕНИЈА
Станува збор за добро проверени меѓународни искуства: туристичка
агенција поврзана со превозници до културните полови и дестинации, со
сопственици на ресторани, со сопственици на пансиони и сл.
Партнерските здруженија ќе треба да предложуваат и реализиаат помеѓу
другото и проекти за промоција на Чаршијата ( брошури, водичи, настанипанаѓури, фестивали на храна, музика, средновековни обичаи, како и календари
на настани на годишно, сезонско ниво и сл.).
Субјекти - приватен сектор
Финансиска поддршка: сопствени средства,поддршка од донации на
фирми (кои согласно законските рамки ќе можат да уживаат даночни
олеснувања), учество на годишни конкурси на Министерството за култура, во
програми на Министертсвото за економија и сл.
3. ФОРМИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР
Треба да се позиционира на лесно достапна и видлива локација блиску до
влезот во Чаршијата. Центарот ќе треба да менаџира сервис на туристи и други
видови корисници на Чаршијата
Основни функции: туристички водичи, медијатори за културно
наследство, публикации и продажба на книги, брошури и сл. Центарот ќе треба
да обезбедува информации и услуги за туристи не само во однос на Чаршијата,
туку и за др . културно – историски точки во Скопје и околината (манастирски
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комплекси, природни реткости – Матка....) со цел за зголемување на туристичката
понуда чија почетна точка ќе е Чаршијата.
Субјекти: Локален или приватен сектор (Туристички сојуз на Скопје, ТИЦ
(Туристичко-информативен центар) или др.
Финансии: Сопствени средства и локален сектор.
Реализација: 2010.

В. УГОСТИТЕТЛСТВО, ТРГОВИЈА
ДЕЈНОСТИ

И

УСЛУЖНИ

Овие развојни подрачја и дејности кои произлегуваат од нив, ќе треба да
се акцептираат во сите документи и актривнсоти кои ќе произлезат од ова
Програма, бидејќи ќе ја обезбедуваат, економската, стопанската и социјалната
ревитализација на Чаршијата. (ДУП, План за управувана пронмена на Чаршијата,
Акциони планови и сл. )
Проценка е дека ќе може уште со Пилот-проектите (види План за
реализација на Програмата) уште веднаш да се стимулираат и промовираат
ваков вид активности, особено во запуштените делови и простори на Чаршијата,
со што ефектите од тоа дека е отпочнат процесот на менување ќе добијат
димензија на видливост. Ваквите активности добро би било да ги отпочне
јавниот сектор кој поседува сопствен простор во Чаршијата (ЈПССДП,
Министерство за култура и сл, како би ги стимулирал и приватните субјекти).
1. УГОСТИТЕЛСТВО
-отворање на мали ресторани за традиционална храна,
-винарии,
-специјализирани слаткарници,
-мали барови,
-кафетерии,
-чајџијлници и др,
2.ТРГОВИЈА
-мали бренд продавници,
-книжарници за домашна и странска литратура,
-бутици за модни креатори ( изработка и продажба)
-дизајн продавници
-аутлети на брендови и сл.
-специјализирани продавници за чаеви,зачини и сл.
-трговија со ткаенини,
-малосериски индустриски производи.
3.СМЕСТУВАЊЕ
-мали пансиони,
-мини студентски резиденси заради близината на Ликовната академија и
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Универзитетот,
-апартман-атељеа за уметници со продажни галерии и др.

Г. КУЛТУРА
Културата, како развојно подрачје ќе има посебно значајно место.
Всушност во Чаршијата како историско јадро на старо Скопје се ткаеле и
останале вткаени творечките нишки на различни народи и нивните култури.
Оттаму аспектот на култура за ревитализацијата ќе претставува заложба за
врќање на културната димензија која со децении е во состојба на замреност.Со
цел да се генерира влијанието на културата врз профилот на живот во Чаршијата
,а кој ќе има силна моќ за привлекување на посетители ќе треба да се креира
посебна културна политика .Елементите за истата се дефинираат со оваа
Програма и дадени се подолу .
1. КУЛТУРНА РЕАНИМАЦИЈА

Постојна состојба-манифестации, институции,простори
Во поглед на сценско-музичката дејност,изминатите три децении како
упорен и доследен аниматор кој организираше бројни настани во
Чаршијата,особено во рамките на меѓународната манифестација Скопско лето,
претставува Дирекцијата за култура и уметност-Скопје. Таа редовно е во
соработка со културните институции чие седиште е во Чаршијата или блиску до
неа-Музеи на Македонија, Националната галерија во Даут пашин амам, Музеј на
современа уметност, Куршумли ан, Сули ан (Факултет за ликовни уметности),
Театарот на народностите (денес Албански театар) и т.н.
Оваа институција ги збогатуваше со нови содржини постојните објекти од
културата укажувајќи на нивните алтернативни потенцијали за искористување
кое истовремено нуди особено задоволство за публиката.
Покрај
оваа
институција
и
други,
главно
граѓански
здруженија/занаетчии,НВО и сл./,ги користат истите објекти за различни
промоции,новогодишни саеми ,изложби,конференции,работилници.........
Особено голем придонес во реоткривање на потенцијалите и промоција на
Чаршијата, во последните две години има ИМГ /која функционира со поддршка
на Р.Италија/
1.1 ПРЕДЛОГ ПРОГРАМСКИ ФОРМИ ЗА КУЛТУРНА
РЕАНИМАЦИЈА
- Воспоставување Ден на чаршијата/ден во кој целата чаршија свечано
би празнувала-во своја чест/
- Изложбени активности
- Адаптирање на постоен репертоар или креирање на специјални
театарски проекти за изведба во споменетите објекти и отворени простори
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Скопје

- Концерти на класична музика
- Фолклорни концерти/песни и танци/-да се направи обид за
востановување на меѓунроден фестивал кој би се одржувал во Чаршијата
- Неделни променадни концерти
- Рок концерти
- Променадни концерти на ученици и студенти од МБУЦ и ФМУ
- Проекти на студенти од Факултет за драмски уметности,Ликовни
уметности,Архитектура и сл.
- Отворени детски сликарски ателја
- Кулинарски улични фествали на различните културни заедници во
- Занаетчиски празници и фестивали
- Историски обичаи и празнувања.......
- Караѓоз театар,уличен театар
- Поетски читања,презентации на литературни изданија
- Летно кино
- Ликовна колонија/од типот на Монмартр/
- друго
1.2 ПОТРЕБНИ УСЛОВИ
-Отвореност на културните институции кои се сместени во Чаршијата за
прифаќање на програми од надвор
-Монтажно гледалиште и столчиња/околу 300/за претстави на отворено
Објекти
Чифте амам, Капан ан, Сули ан, Куршумли ан ,Плато пред Музеи на
Македонија,Плато пред Чифте амам,Плоштад пред св.Спас,Улици од
Чаршијата ...
Субјекти

- Град Скопје со воспоставената манифестација Звуците на Чаршијата
- Дирекција за култура и уметност-Скопје
- Постојните институции кои делуваат во Чаршијата/Музеи на
Македонија,НГ Чифте амам,Музеј на град Скопје,Музејот на Старата
чаршија во Сули ан.../
- Национален конзерваторски центар – Скопје
- НУ Конзерваторски центар - Скопје
- Театри, Опера, Балет, Филхармонија
- Културен центар ЦК
- Уметници поединци или групи
- Музичко балетски училишен центар,факултетите за музичка,драмска и
ликовна уметност
- Здруженија на граѓани,фондации, занаетчиски здруженија,НВО
- Здружене на занаетчиите Еснаф
- Дом на занаетчии
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- Детски театарски центар
- други.
Финансирање
- Министерството за култура, Градот Скопје и општините Центар и Чаир, да
предвидат посебни финансиски програми за поддршка на културните проекти
кои ќе се случуваат во Чаршијата,како и погодности за користење на просторот и
истите добро би било да влезат како приоритети во програмите на јавниот сектор
(Национален и локален). Поддршката на јавниот сектор ќе биде стимулација за
влез на приватна финансиска поддршка или спремност за склучување на
приватно-јавни партнерства за одредени проекти;
- Меѓународни средства
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VI. СРЕДСТВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
РЕВИТАЛИЗАЦИЈАТА
Со цел остварување на поставените цели, приоритети и програмските
интереси – просторниот и хуманиот аспект, Програмата акцептира осум
средства „алатки”. Тие истовремено ја дефинираат нужната рамка на јавната
интервенција за постигнување на успешна ревитализација.
Предложените осум средства (механизми) се во апсолутен склад со
претходно наведените принципи. Тие се:
1. Вклучување на програмските определби и Планот за управувана
промена на Чаршијата во урбаната политика на град Скопје и на
општините Центар и Чаир (во сите секвентни форми – ГУП и ДУП );
2. Дефинирање на степенот на вклученост на јавниот сектор во текот
на сите фази на ревитализацискиот процес (дијагностичко – аналитичка,
стратешко планирање, имплементација и постимплементација);
3. Поддршка на мултидисциплинарни стручни и оперативни тимови,
кои ќе креираат, реализираат и ќе управуваат со различни стручни
интервенции во различни домени (архитектура, урбанизам, инженерство,
економија, социологија, култура и сл.), а во сите 4 различни фази на
ревитализацискиот процес;
4. Вклученост и учество на граѓаните во процесот, за да се постигне
“копродукција” низ која граѓаните ќе бидат учесници, а не обични
набљудувачи во фазите на дијагностицирање, планирање, имплементација и
потоа;
5. Вклучување на соодветни и иновативни правни инструменти кои ќе ја
“олеснат” имплементацијата (особено во урбаната политика и во
дефинирањето на правен статус на Планот за управувана промена

на Чаршијата);

6. Вклучување на соодветни, ефикасни и иновативни финансиски
средства на база на партнерства и тоа на јавно-приватна или јавна
основа како и подршка од меѓународни извори;
7. Фазна реализација и евалуација на сите активности, со цел да се
постигне измерливост и видливост на резултатите во временска смисла –
разубавување на просторниот аспект на миљето на Чаршијата, напредок во
стопански поглед, како и јакнење на благосостојбата на поединците.
8. Едукација и сензибилизација – поддршка на занатечиските занимања од
областа на конзервација, поддршка на уметничките занаети и друг вид рачно
проозводство, подигање на свеста на граѓаните.
Овој избор на наведени политички, хумани, правни и финансиски средства
кои ја дефинираат рамката на јавната интервенција ќе мора да одговори на
специфичните потреби на Чаршијата.
При тоа програмска определба по однос на таа рамка е:
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-флексибилност на рамката – со цел да биде приспособлива на локалниот
контекст во различни периоди и за различни типови активности кои ќе се
спроведуваат.
Високото ниво на квалитет и ефикасност на рамката за јавна интервенција
ќе треба да претставува вистински општествен предизвик (особено бидејќи
ревитализацијата на Чаршијата ќе биде прво урбано искуство во Република
Макeдонија) и воопшто предуслов за успех на процесот на ревитализација и
урбана рехабилитација.
Сите овие осум средства се ускладени и произлегуваат од демократските
принципи утврдени од Советот на Европа и тоa:
а) Почитување на човековите права ,
б) демократски дијалог
в) развиток на институции и демократски постапки
Сите средства за интервенција ќе треба да се применуваат во сите три фази
на ревитализацискиот процес. Од клучно значење ќе биде управувачката улога на
јавниот сектор, подршка на стручни мултидисциплинарни тимови и
партиципацијата на граѓаните. Овие три средства ќе мора да дејствуваат во текот
на целиот ревитализациски процес и во основа ќа претставуваат три носечки
столбови на процесот.
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Средства за интервенција
•

•
•
•
•
•
•
•

Вклучување на Програмата за ревитализација
во урбаната политика
движечка улога на јавниот сектор
Учество на стручни мултидицплинарни
тимови
Партиципација на граѓаните
Правни инструменти
Финансирање
Фазна реализација и евалуација
Сензибилизација на јавноста

Анализа и дијагноза

Имплементација
- според приоритетите

-SWOT И PEST
-Перспективи

на сукцесивните фази

Стратешко планирање

- Интереси и цели
- стратешки развојни планови
и проекти

A. УРБАНА ПОЛИТИКА
Денес ниту еден проект за ревитализација на историски јадра, кој се
потпира на методот на урбана рехабилитација не се разгледува како независен
проект во кој и со кој ќе биде вреднувано и зачувано урбаното и архитектонско
наследство.
Секој проект за урабана рехабилитација нужно мора да биде вклучен во
урбаната политика која се спроведува преку урбанистичките планови на ниво
на градот и на деловите кон кои припаѓа јадрото Вклучувањето го обезбедува
дијалектичкиот однос на двонасочни бенефити:
- успешна ревитализација како резултат на заложбите на градот и
општините изразени преку вклучување на јадрото во нивната урбана
политика
- развој на градот и општините преку позитивните, најчесто стопанскоекономски ефекти што се резултат на ревитализацијата на јадрото.
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1. ПОСТОЈНА СОСТОЈБА НА ЧАРШИЈАТА - ИДЕНТИФИКАЦИЈА
НА ПРОБЛЕМИ И МОЖНОСТИ
1.1 СТЕПЕН НА СОЧУВАНОСТ НА АРХИТЕКТОНСКОТО И
УРБАНИСТИЧКОТО НАСЛЕДСТВО
1.1.1

Степен на автентична сочуваност на отворените површини

- Концептот на урбаната матрица во јадрото не претрпел значителни
промени. задржана е првобитната лонгитудинална концепција во насока
о д Каменио т мо ст кон сегашниот Бит-Пазар. Исто така задржан е и
саќестиот концепт на улична мрежа со што е задржан средновековниот
карактер на урбаната матрица.
- блоковите не претрпеле значајни промени во однос на габаритот и
сеуште опстојуваат во автентичните рамки. Кај нив нарушувањата се во
внатрешноста, односно кон атриумот со дивоградби но и во ликовен
изглед заради градежни интервенции по фасадите.
- Монументалните објекти се во голема мерка соодветно третирани и
доведени во добра градежна и архитектонска состојба.
1.1.2. Степен на оштетувања на отворените површини
- Партерот на уличната мрежа, плоштадите и другите отворени површини
се во исклучително деградирана состојба. Причините за тоа се постојаните
бесправни ископи за различни видови на интервенции кои ги преземаат
корисниците на единечни објекти во Чаршијата.
- Физичката состојба на блоковите (во кои доминираат дуќаните) е следна:
25 % - добра
65 % - незадоволителна
10 % - лоша
1.1.3. Степен на автентична сочуваност на блоковите:
- 70 % од блоковите се со делумна автентичн сочуваност, со бројни
извршени интервенции и новоизградени објекти во рамките на блокот
како и доградби во атриумот
- 20 % со делумна автентична сочуваност и реконстурирани објекти во
границите на блокот како и доградби во атриумот
- 10 %
се остатоци од автетнични објекти во комбинација со
новоизградени како и несоодветни времени објекти
- Во одредени делови од споменичката целина, со децении опстојуваат
времени градби кои посебно го деградираат општиот амбиент.
1.1.4 Други видови девастации
- изградени се нови блокови согласно постојниот ДУП
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- Не постои никаква дисциплина по однос на поставување реклами,
фирми, натстрешници и тенди. По фасадите се движат кабли од
инсталации, олуци и сл.
- Надлежните субјекти реализираат несоодветни проекти
- Сопствениците нестручно интервенираат во екстериерите, во
ентериерите, во употребата на градежни материјали и сл.
1.2. СООБРАКАЈ – ДОСТАПНОСТ, КВАЛИТЕТ И ПРОБЛЕМИ
1.2.1. Јаки страни
- согласно урбанистичкиот план површината на чаршијата е пешачка зона
(со пропишан режим на снабдување) каква што треба и да остане.
- различните нивои на пристап (пешачки, утилитарен, туристички,
официјален-протоколарен), постојниот распоред на пристапи и патеки
задоволува.
- Централното градско подрачје, односно зоната со најголемиот број
објекти со сместувачки капацитети, е поврзано преку плоштадот
Македонија, Камениот мост, до главниот влез во Чаршијата.
- Заобиколните мостови (Гоце Делчев и мостот кај хотелот Холидеј Ин)
овозможуваат добар пистап за моторен и за пешачки сообраќај.
- Сите пристапни патишта, и други сообраќајници (од различни категории)
кои се наоѓаат во непсоредната околина на споменичката целина и на
контактните зони на чаршијата, се наоѓаат во добра состојба.
1.2.2. Проблеми
- Недостаток на места за паркирање;
- Проблеми со непочитување на режимски сообраќај и дистрибуција во
споменичката целина.
- Пристап на моторен сообраќај по ул.Самоилова, од булеварот Гоце
Делчев (Стоковна куќа Илинден и црквата Св. Димитрие) и булеварот
Крсте Мисирков (кај Битпазар)
- Да се преиспита сообраќајното решение предвидено со ГУП-от со
пробивање на ул.Стив Наумов (можно нејзино подземно, а не надземно
водење).
1.3. ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОБЛЕМИ

-

ДОСТАПНОСТ,

КВАЛИТЕТ

И

1.3.1. Електрична мрежа
- Електричната мрежа, не ги задоволува потребите на корисниците на
различни видови на простор (и намена) во Чаршијата.
- Главен проблем, претставува фактот дека сегашната мрежа се развива
над земја.
- Масовна појава на диво приклучување кон постојната електрична мрежа
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-Чаршијата во голем дел е неосветлена; Фрагментарните зафати се
небезбедни, во естетско ликовна смисла неприфатливи и истите не се
резултат на институционално одобрен проект, туку се диви.

1.3.2 Водовод и канализација
- Водоводната инсталација, како и целокупната канализациона мрежа, се
целосно застарени и со мал капацитет заради зголемениот обем на изведба
на санитарни јазли во дуканите (законска обврска)
- Уличните шахти и инсталациите за атмосферска вода, во одредени
позиции се сериозно деградирани и пасивизирани во однос на
комплексното одводнување на улиците, која дисфункција резултира во
прелевање (ризик од инфекции и болести).
- Голем е обемот на изведба на санитарни јазли во склоп на деловните
простори од страна на корисниците, бидејќи истите согласно законската
регулатива претставуваат услов за добивање дозволи за работа.
- Старата изведена канализациона мрежа која е со ф100 мм и не може да
ги прифатио отпадните води.
1.3.3. Телефонија и интернет мрежа
- Телефонската инсталација е целосно спроведена на територијата на
чаршијата, но телефонските водови се надземни и се вкрстуваат со други,
со што се нагрдуваат фасадите
- Подрачјето на целата Чаршија е покриено со интернет пристап кој е
бесплатен за користење.
1.3.4. Топлификација
- Инсталација за топловодно греење имаат само одреден број објекти со
јавни функции - комлексот Св. Спас, комплексот Музеи на Македонија,
Националниот конзерваторски центар, Сули ан - Факултет за ликовни
уметности, Безистен, Даут пашин амам - Национална галерија, Капан ан,
Чифте амам и домот на занаетчиите.
- Најголем процент од просторот на Чаршијата нема топлотно греење и
ладење.
- Проблемот се решава индивидуално, со воведување на клима уреди кои
создаваат други проблеми:
- преоптеретеност на електричната мрежа
- поставување на уредите и инсталациите по фасадите и крововите
- висок ризик од пожари заради преоптеретеноста.
1.4. БЕЗБЕДНОСТ НА ДОБРОТО
Од бројните објекти кои се наоѓаат во гранците на јадрото, само неколку
објекти имаат своја чуварска служба: Комплексот Музеи на Македонија, (кое го
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вклучува и о бјекто т на Кур шумли Ан и НКЦ), Ко мплексо т Св. Спас (во чии
рамки влегува и НУ Конзерваторски центар-Скопје).
Останатите делови од Чаршијата, во последно време се парцијално
обезбедувани од приватни агенции за обезбедување, по основ на склучен договор
помеѓу дел од корисниците и сопствениците на простор во чаршијата и
Агенциите.
Во однос на техничкото обезбедување, неколку институции се опремени
со уреди за видео-надгледување: НУ Конзерваторски центар - Скопје
(комплекстот Св. Спас) и комплексот Музеи на Македонија.
Алармните уреди во последно време се честа појава, меѓутоа се работи за
индивидуално поставување на единечни објекти.
1.5
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ПРОСТОРОТ - СОСТОЈБА И
ПРОБЛЕМИ
Во чаршијата, во последните години е евидентна промената на
стопанските дејности и интензивна замена на производствените со трговските
функции, како и појавата на содржини од сосема поинаков вид какви досега не
биле забележани во чаршијата: туристички агенции, деловни простори,
менувачници, адвокатски канцеларии, клучари, трговија за бела техника,
обложувалници, трговија со кинески производи,
- Постојните функции се во најголема мера резултат на транзициониот период.
Занаетите се во исчезнување,дел од функциите се повеке адекватни за централен
градски простор; недостасува разновидност, ексклузивност и специфичност во
понудата во поглед на артикли и услуги со карактеристики на поднебјето.
1.5.1 Актуелни функции и степен на сочуваност на занаети
Занаетчиството е присутно меѓутоа во помал број и лимитирано на помал
број занаети.
Процентуалниот сооднос помеѓу фукциите во денешната состојба
изнесува
- Угостителство 30 %
- Образование 5 %
- Хотели 10 %
- Трговија 40 %
- Без функции 15 %
Во прилог се дадени оценките на постојната состојба на одредени
занаети во Старата скопска чаршија:
Златарскиот - доминантен, но не како дејност туку како трговија.
Златарите го држат централниот дел на главната улица (главно од двете
страни на ул. “Покриена чаршија”)
Филигранот - ко ј е во тесна спрега со златарскиот занает е во длабока
криза. Денеска има само еден изработувач на филигран со свој дуќан лоциран на
ул. “Покриена чаршија”;
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Ковачи - архаичен занает. Постојат неколку дуќани лоцирани главно на
ул. “Самарџиска”;
Јорганџии - Постојат неколку дуќани и тоа на ул. “Подграѓе”;
Шапкари - Постојат два дуќани
“Покриена чаршија”

на ул. “Подграѓе” и еден на ул.

Папучари - Загубена е концентрацијата како папуџиска чаршија,
Постојат расфрлани дуќани на повеќе локации низ чаршијата, но главно како
трговски а не како занаетчиски дуќани
Кондураџии - Како занает постои на две локации: еден дуќан ул.
Подграѓе и еден дуќан во Безистенот.
Кожарски - Кожарите/крзнари/ се останати во својата чаршија, односно,
еден дуќан на ул. Лазар Танев, а два дуќани се наоѓаат на ул. Дрварска.
Ташнарскиот занает- претворен е во трговија со малосериски фабрички
производи. Концентрацијата на овие дуќани е на ул. “Подграѓе”, но постојат и
дисперзирани трговски ташнарски дуќани низ целата чаршија.
Лимари - постојат и ја обавуваат својата дејност. Најстариот дуќан е на
ул. Битпазарска, (со занаетчија), но ги има и на ул. Самарџиска.
Казанџии - казанџиите постојат и ја обавуваат својата дејност во
чаршијата но во многу намален обем. Занаетот е на изумирање. Најстариот дуќан
е на ул. Битпазарска, (со занаетчија).
1.5.2.Функции на посебните споменични добра и други јавни објекти
Во чаршијата, има и друг вид на содржини: административни, културноуметнички, галериски, музејски, образовни, верски и мал дел домување како
основна функција (иако во многу мал обем). Тие се сместени во средновековните
анови, безистенот, објектот Музеи на Македонија, џамиите, комплексот Свети
Спас како и во поголем број јавни објекти изградени во 19 век.
Овие функции претставуваат јака страна по однос на просторот и животот
во него. Ова особено се однесува на музеите, галериите, Ликовната академија и
истите во идната ревитализација ќе бидат почетен функционален капитал и
фокусни точки.
1.5.3 Планска кохерентност на функциите на ниво на град и општини
- Во согласност со ГУП-от на град Скопје Старата скопска чаршија се
предвидува да стане еден од комерцијално поатрактивните делови на градот во
кој ќе се развијат бројни форми на активности кои имаат свои позитивни
трендови во развојот на стопанството, угостителството и занаетчиството. Во неа
се предвидува внесување на бројни содржини кои ги бара современиот живот.
- Во согласност со важечкиот ДУП за Старата скопска чаршија
предвидени се единаесет класи на намена во кои влегуваат: домување; мали
дуќани со витрини за трговија, угостителство, интелектуални услуги, занаетчиски
услуги и сл.; големи трговски продавници, стоковни куќи и трговски центри;
хотели и големи угостителски единици; администарција и деловни простори;
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култура и образование; репрезентативни државни институции; површинисо
специјална намена; спортски и рекреативни површини; зеленило и здравство и
социјала. За споменичката целина се предвидува да преовладуваат мали дуќани
со витрини за трговија, угостителство, интелектуални услуги, занаетчиство и сл.
Во контактните зони се предвидува да преовладува домувањето,
трговијата и деловно-административни објекти.
Заклучок: ваквата широка палета на функции не е конфликтна со
програмските визии за ревитализацијата
2. УРБАНА ПОЛИТИКА ВО НАСОКА НА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА
ПРЕДЛОГ - МЕРКИ
Императив на програмата
Програмата, ДУП и Планот за управувана промена на Чаршијата ке
мора да се вклучат во урбаната политика која се спроведува на ниво на град
Скопје и општините Центар и Чаир, бидејќи тие ке претставуваат една од
клучните насоки на идната урбана политика, покрај основниот факт дека
успешната ревитализација битно ке влијае на натамошниот развој на градот
Поради мноштвото нерешливи проблеми во актуелната урбана политика
кон Чаршијата која се реперкуира во урбанистичко планирање со тешки
последици по неа, во одделот правни инструменти, дадени се предлози за нов
приод и постапки при урбаното проектирање и планирање. (види оддел Правни
инструменти за регулирање на урбаната политика) Ќе биде неопходно истите да
се ефектуираат како единствен пат за запирање на просторните деструкции и
отворање пат кон успешна ревитализација .
2.1. МЕТОДОЛОГИЈА НА ИНТЕГРИРАНО УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ
Хиерархија и интегрираност во начинот на изработка на планската
документација ке мора да постои и тоа:
Облигација ќе е вклучување на заштитеното јадро на Чаршијата во
урбаната политика на градот. Тоа ќе подразбира изработка на посебна Студија
на постојната состојба која ќе претставува идентификација, оценка и според
значењето, распределба на основните карактеристики кои ќе треба да се
зачуваат и имплементираат во урбаното планирање. Исто така потребно е да
се идентификуваат и проблемите и начинот на кој ќе е потребно тие да се
решаваат.
Овие аспекти треба да се анализаираат на ниво на самото јадро, на
контактните зони на ниво на општини и најпосле на ниво на град Скопје:
а) Студија на постојна состојба на јадрото и контактните зони
Анализите треба да ги опфатат следните аспекти:
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- анализа на вредноста на наследство: се анализираат карактеристиките
на урбаната морфологија/идентитетот на улиците, плоштадките и
внатрешноста на блоковите, но и самите блокови/ како и архитектурата на
сите видови објекти.
- анализа на функциите
- анализа на општествениот живот/социо демографска (се
анализираат и дешифрираат сите општествени врски-староседелци и нови
жители/корисници и иматели места за собирање, хотели и факултетот...)
- анализа на јавни намени - овие во принцип претставуваат скелет на
јадрото. Во случајот тие ќе се еден од основните атрибути во
ревитализацијата (музеи, галерии, факултетот, хотелите...)
- анализа на достапност - можноста за лесен и удобен пристап до сите
градски сервиси ке треба да е еден од клучните елементи на политиката за
валоризација.Од друга страна употреба на автомобилски сообраќај ќе е во
директен конфликт со населението и со самата функционална
ревитализација. Оттаму ке биде нужно да на основа на анализа која ке ги
вклучи и граѓаните да се реализира контрола по пат на управување со
сообраќајот, како една од основните димензии на ревитализацијата.
- анализа на инфраструктура и др.
Субјекти - НУ КЦ Скопје (дел од Анализите на наследството се
изработени во оваа институција), Општина Центар, Општина Чаир.
б) Урбани анализи на ниво на општини и град
Пред да се дефинира Планот за управувана промена на Чаршијата
(цели, сретства, подрачја на интервенции) ќе треба да се спроведе анализа на
ниво на град Скопје, и на ниво на општините Центар и Чаир по однос на функции
(култура, образование, туризам, развојни визии, проблеми, сообраќај,
инфраструктура).
Ова ќе овозможи Планот за управувана промена на Чаршијата да се
интегрира во процесот на урбан развој на општините и град Скопје и тоа по пат
на усогласување на политиката за ревитализација со урбаната политика,
односно вклучување во градскиот урбан проект ГУП, и во ДУПовите на двете
општини.
в) Урбан развој и Планот за управувана промена на Чаршијата
Планот за управувана промена на Чаршијата (ревитализација) во
сегментот за урбана политика ќе треба да се проектира и планира во контекст на
општиот урбан развој на градот. Денес трансформациите во Скопје, било да се
спонтани или планирани, условени се од различни фактори кои се резултат на
транзиционите процеси. Тоа се процеси кои во значајна мера го менуваат
функционирањето на градот Скопје но и на двете општини на кои им припаѓа
Чаршијата.
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Паралелно со тоа, одат и други промени - значајни социјални промени,
промени на пазарот на недвижности, денационализацијата и сл.
Овие фактори ќе мора да бидат земени во предвид бидејќи од една страна
може да доведат до дополнителни отежнувања на бројните ревитализациски
активности во фазата на имплементација, а од друга да доведе до промена на
сопственичката структура што би било во спротивност со принципите на оваа
Програма.

г) Кохернтност на политиката за ревитализација со градската
урбаната политика
Планот за управувана промена на Чаршијата не ќе може успешно да се
спроведе доколку изостанат јасни ангажмани на ниво на градот/општини
изразени како јасен избор на локалните власти.
Тоа ќе обезбеди Планот за управувана промена на Чаршијата и
натамошниот Проект за ревитализација (ДУП) гарантирано да се условат со
глобалните општински ДУПови и градски проекции односно ГУПот. Особено
значење во оваа насока се проектите за инфраструктура, јавни функции,
сообраќај... Тие не смеат да се контрадикторни со Проектот за ревитализација.
д) Врз основа на Програмата, заштитно-конзерваторските основи и
Студија на постојна состојба на јадрото и контактните зони ќе се изработи
Детален урбанистички план (ДУП) за јадрото во кој недвижното наследство ќе
е главен фактор, а параметрите за намени ќе произлезат од него( ДУП).
ѓ) Согласно Програмата, од приоритетно значење е понатамошна
разработка на Проектот на ДУП-от преку изработка на архитектонскоурбанистички проект за целата Чаршија кој ќе се разработува до ниво на
архитектонски проект (особено по однос на уличните фронтови), со што ќе се
обезбеди заштитата на ликовниот аспект со тоа што проектите за секој објект ќе
се проценуваат како дел од уличната целина, а не поединечно како што беше
досегашната пракса. Со тоа ќе се овозможи воспоставување на системска
ко нтр о ла и ќе се избегне личнио т суд на о но ј ко ј ја дава до зво лата. Од друга
страна му се олеснува постапката на приватниот субјект во целата процедура.
е) Изработка на архитектонски проекти за поединечни објекти, кои немаат
статус на посебни заштитени добра ќе треба да е врз основа на посебен
подзаконски акт - Правилник за дозволени и рестриктивни градежни норми
на Старата Скопска Чаршија (види оддел Правни инструменти или врз
Законот за Старата скопска чаршија, кој ѓќе треба да се измени и дополни).
ж) Планот за управувана промена на Чаршијата ке мора исто така да се
интегрира во ГУП - Генералниот план на град Скопје, бидејки шансите за успех
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на ревитализација ќе се поголеми доколку политичкиот ангажман се поврзе за
општите долгорочни цели на градот во целина, а тоа е токму генералниот план,
бидејќи тој во основа претставува развоен план, односно стратегија за урбан
развој на Скопје.
Во предстојните измени на ГУП потребно ќе е да се земат предвид
повекезначајните процеси на ревитализацијата и развојот и тоа преку
усогласување на целите на културната политика, економски цели, социјалните
цели и заштитата на животната средина.
На овој начин се обезбедува интегративноста но и дијалектиката на
бенефитите.
2.2 ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ
ВРЕДНОСТИ КОИ ЌЕ ТРЕБА ДА СЕ СОЧУВААТ ВО ПЛАНСКИТЕ
ДОКУМЕНТИ
Сите компоненти кои следат претставуваат вредносни потенцијали кои ќе
мора да бидат вклучени како параметри во урбаното планирање и проектирање
кое ќе се случува на ниво на јадрото, односно општините (урбанистички проекти
и ДУП). Со оглед на тоа што Деталниот урбанистички план се донесува согласно
Програмата за ревитализацоија, наведените компонетнти ќе мора задолжително
да се почитуваат и соодветно да се вклучат во Деталниот урбанистички план.
2.2.1. Типолошко-морфолошки вредности
Една од најголемите вредности на Чаршијата која ќе мора да се соочува
претставува нејзиниот типолошки концепт на сложена чаршија од
средновековен карактер. Ваквите типологии се ретки на Балканот, а Чаршијата е
еден од најзначајните примери според сложеноста на функциите кои ги имала во
минатото, начинот на нивна организација, како и квалитетот на архитектонските
присутности од 15 до 19 век.
2.2.2 Вредности на отворените површини
а) улична мрежа
Морфолошкиот модел на улична мрежа ќе мора да остане интактен. Тој
подразбира две главни улици на кои се надоврзуваат сплетови од помали
специјализирани трговско-занаетчиски улици кои градат систем на “саќе”.
Едната е историски најстара сообраќајна оска околу која се развила Чаршијата во
предтурскиот период (дел од улица Подграѓе).
Другата главна улица е целосната должина на улица Подграѓе која
влевајќи се во улица Дрварска навлегува во една од најстарите стамбени маали на
градот Скопје (Дуќанџик маало).
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Двете најстари улици како и системот “саќе” ќе мора да бидат предмет на
посебен однос во урбанистичките и архитектонски проекти (во функционална и
во обликовна смисла).
б) Плоштади, проширувања
Овие отворени елементи имаат неправилна форма, која е историска
димензија и истите мора да се сочуваат како такви.

2.2.3. Типолошки вреднсти на архитектурата
а) Монументална средновековна архитектура - јавни и сакрални
објекти
Долж двете главни историски улици и околу нив, во 15, 16, 17 и 18 век се
подигнати повеќе јавни и сакрални објекти. Тие се атрактивни објекти, уживаат
посебен споменички статус. Во ревитализацијата, исто како денес ке треба да се
искористат како жижни функционални точки со развивање комплементарни
надополнувачи содржини околу нив.
б) Атриумски блокови - карактеристики и вредности
Една од битните типо-морфолошки вредности кои ќе треба да остане
интактен е блоковскиот систем, кој претставува атриумски тип - дуќаните се
протегаат по периферијата а центарот останувал празен и кон него дуќаните
имале посебен излез. Тука се одвивало заедничко дружење, одмор, забава на
дуќанџиите ( познат е животот во папуџиското одларе каде во атриумот имало
посебен чардак, фонтана и сл.).
Денес, овој систем од атриуми е нарушен бидејќи е исполнет со
дивоградби, и истиот ќе треба да се врати во првобитната состојба.
в) Дуќани
Во склоп на Чаршијата според сочуваниот фонд, хронолошки можат да
се издвојат три типа на дуќани кои ке мора да се сочуваат;
- средновековнидуќани - од XV - XVII век градени заедно со
монументалните објекти Градени се од камен и тула и покриени со
полуцилиндрични сводови. Сочувани се околу Сули ан, Чифте амам, околу
Безистенот и на ул. “Покриена чаршија”.
- Дуќани од XIX век- мали бондручни објекти градени во непрекинати
низови со една просторија во приземјето, со магацин во подрумот и низок
мезанин во поткровјето. Фасадите биле со мобилни ќепенци. Најголем дел од нив
имаат претрпено радикални измени.
- Магази - од втората половина на XIX и почетокот на XX век. Изградени
се од делкан камен и со примена на индустриски произведен материјал (челични
носачи, метални капаци, застаклени излози).
г) Археолошки остатоци
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Ги има неколку видови и на повеќе пунктови и укажуваат на сложен
конгломерат од различни хронолошки и културни артефакти (фрагмени од ѕидови,
со дебелина од 3 метри кои се остатоци од двоен одбрамбен систем на градот во
преттурско време, остатоци од подземни тунели како тајни комуникациски врски
со цитаделата, остатоци од турски гробови, Јигит пашина џамија, Араста џамија.

2.3. ВОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНА ЗАШТИТА
Една од двете цели на ревитализацијата на Чаршијата ќе биде
подобрувањето на квалитетот на физичката компонента со сите нејзини
структурни сегменти (архитектура, отворени простори, сообраќај инфраструктура
итн.)
Од таму четири мерки се проектираат како столбови на кои ќе почива
идната урбана политика и тоа:
- Интегрирана заштита на архитектонско-урбанисчикото наследство
- Функционализација на Чаршијата
- Просторна кохезија со останатите делови на градот
- Одржлив развиток
Трите конкретни цели на интегрираната заштита ќе се:
- обезбедување долговечност на градителското наследство по пат на негова
непосредна заштита (физичка)
- да се обезбеди негово одржување во соодветно опкружување - изградено
и природно
- да се обезбеди негова употреба, односно да се вклучи во современиот
живот.
2.3.1 Мерки за заштита на физичката структура
а) Мерки на непосредна заштита
Општите параметри и мерки на режимот на непсоредната заштита
произлегуваат од Елаборатот за ревалоризација и тие ќе мора да се почитуваат:
“Бидејќи состојбата со автентичната сочуваност на објектите е на
различно ниво, мерките за нивната заштита опфаќаат различни постапки и
методи:
- За најбројните објекти во Чаршијата -дуќаните, се предвидуваат методи
на статичко-конструктивна консолидација, со можна делумна обнова на
нивните историски делови, како и доградби или надградби меѓутоа само за
оној фонд на објекти
кои не се посебно означени во техничката
документација односно немаат особени вредности, и тоа само под јасно
определени услови.
Поголемиот дел од нив имаат пониска категорија на вредност или
едноставно претставуваат составен дел на општиот културно-историски
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амбиент. Кај о ов ј вид на о јекти
б
(дуќани), дозволени се послободни
интервенции во внатрешноста заради воведување нова намена, при што не
смее да се наруши општата структура;
- Во зависност од постојната физичка состојба, една од основните цели на
заштитата за големиот број дуќани градени во бондручен систем или од камен,
треба да претставува и зачувувањето на автентичниот конструктивен склоп, со
внимателни интервенции, кои ќе ги подобрат условите за нивно
функционирање.
- Согласно на претходно утврдената категоријата на објектите (поединечно),
се предвидува заштита на автентичната физичка состојба со презентација на сите
вредни културно-историски слоеви (фази на градење) и елиминација на сите
непотребни (додавани, безвредни) додатоци;
- При заштитните интервенции (конзервација, реставрација и
ревитализација), треба да се користат соодветни/претходно одобрени
градежни материјали согласно претходно направена студија и проект;
- Кај монументалните објекти со потврдени архитектонско стилски или
амбиентални и историски карактеристики, не се дозволуваат промени во
надворешноста (фасади, кровови и сл.) како и во внатрешноста на објектите,
кои можат да ги загрозат нивните културно-историски својства;
- Кај одредени објекти, кај кои се сочувани во целост или само делови од
автентични ентериери, конструктивни детали или одредедени елементи, (а за кои
се предвидвуаат нови функции), се дозволуваат ограничени и внимателни
интервенции
во внатрешноста (само во организациона смисла), заради
непречено одвивање на евентуалната нова функција, без да се наруши
интегритетот на објектот;” (Елаборат за ревалоризација)
б) Заштита на загрозени објекти со минимални интервенции
Бидејќи одреден број од објектите се наоѓаат во лоша или
незадоволителна состојба, со Програмата се предвидува овој нов механизам на
интервенции. Имено, во сите ситуации во кои средставата со кои ќе се
располага ќе се мали, се предвидува делување со метод на “минимални
интервенции” кои ќе имаат за цел превентивна и етапна заштита на загрозените
градби.
Минималната интервенција ќе подразбира:
- стабилизација, заштита од прокиснување, консолидација или поправка
на основната структура и конструкција како и кровната конструкција
- втората фаза ќе треба да биде воспоставување на минамлни стандарди
за хигиена и удобност (струја, вода...)
- трета фаза која ќе оди паралелно со зголемување на финансиски
средства ќе треба да се однсеува за завршни и евентуално декоративни
работи.
Минималната интервенција ќе овозможува градежните рабити да се
изведат по економска цена пониска од онаа за новоградба, со што
рехабилитацијата на старите градби станува конкурентна во однос на
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новоградбата особено во склучаите кога сопственикот е имател (корисник) на
повеќе градби бидејќи ќе има можност да работи на повеќе градби во исто
време токму заради економската исплатливост на оваа мерка.
в) Киретажа - Мерка за третман на урбанистичките блокови
Киретажата на атриумскиот дел во блоковите ќе претставува основна
мерка на интервенција.
Целите се:
- враќање на блокот во автентична состојба
- воспоставување на законски ред во узурпацијата на земјиштето
- овозможување на функционална намена на просторот во вид на мали
летни бавчи, што во суштина ќе претставува реконструкција на
некогашната состојба.
- достапност на граѓаните до овој изгубен дел од архитектонскоурбанистичкото наследство на чаршијата
- функционализација на внатрешните атриуми на блокот и негова
трансформација во достапен сегмент, покрај за обичните посетители,
позитивно ќе влијае на процесите на социјална кохезија и етничко
заедништво помеѓу сопствениците и корсиниците бидејќи тој простор ќе
им е најблизок пред се на нив, како место за куси одмори, дружење и сл.
(вредност која постоела во минатото).
г) Третман на уличните фронтови
“Неопходно е преземање на низа плански постапки со цел да се обноват
автентичните форми, материјали и средување на прифатливо ниво на оние
промени кои ги измениле или битно ги нарушиле основните својства на
поединжните мали објекти и на историскиот амбиент воопшто” (Елаборат....)
Согласно пропишаното, Програмата предвидува изработка и донесување
на посебен Правилиник за дозволени и рестриктивни градежни норми за Старата
Скопска Чаршија (види оддел Правни инструменти).
Донесувањето
на
ваков
Правилник
е
неопходно
заради
операционализација на
законски пропишаните норми во рамките на
урбанистичките и архитектонските проекти а со цел да се избегне стихијност и
апроксимативност во проектирањето.
д) Третман на отворените површини
Согласно пропишаното во Елаборатот за ревалоризација, третманот на
сите отворени простори ќе треба да се дефинира со Проект во поглед на
обработка на партерот, урбана опрема, воведување на зеленило и водени
површини. Почитувањето на овој аспект ќе биде неопходно а позитивниот ефект
ќе биде постигнување на естетско ликовна воедначеност во изгледот на сите
делови од Чаршијата. Воедначеноста ќе претставува истовремено и семантички
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елемент за распознавање на територијата на протегање на Чаршијата како
заштитено подрачје.
При изведбата на различните видови на зеленило, согласно Елаборатот, ќе
треба да се изработува Проект со кој ќе се третира уредувањето на плоштадите и
плоштадките, атриумите и дворовите на монументалните објекти, зеленило, вода
итн.
Програмата предвидува дека во фокусот на проектирањето за
хортикултурата ќе треба да влезат традиционалните начини на озеленување со
кои ќе се реализира “реконструкција” на некогашната зелена димензија на
Чаршијата како:
- Зелени перголи од ползавици над одредени улици (ул. Покриена чаршија
и други пунктови)
- цветни и зелени висечки аранжмани за фасадите, балконите, и
порзорците од објектите и тн.
Забелешка: Долж улиците во минатото немало озеленување, но постојат
записи за постоење еден вид перголи од зеленило на одредени улични потези кои
се реализирале со ползавични растенија засадени покрај дуќаните, чии гранки се
воделе со лесна конструкција (летви, жици) врз улицата со што се создавала
пријатна сенка.
Во Чаршијата постоеле поголем број чешми и фонтани кои создавале
звучна кулиса и служеле за пиење и освежување.
Оваа висока вредност која денес не постои ќе мора да биде акцептирана во
идните проекти.

ѓ) Почитување на визурите и топографијата
Чаршијата е организам составен од низа мали објекти распоредени по
должината на тесните улички и плоштатки. Како резултат се добива разновидност
од визури и урбани перспективи кои создаваат импресивна слика која им
останува во сеќавање на посетителите, па оттаму овој аспект е една од
најголемите вредности на јадрото. Урбанистичкото планирање ќе мора да
обезбеди почитување на таа димензија. Почитувањето не подразбира нужно
зачувување на градбите во целина, туку оживување на нивниот дух и идентитет.
Рехабилитираната Чаршија мора самата себеси да се препознава. Од таа причина,
во текот на ревитализацијата потребна ќе е флексибилност и креативност за да се
идентификува рамнотежата меѓу традиционалното и модерното, меѓу
зачувувањето и адаптацијата.
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2.3.2. Мерки за функционализација на Чаршијата и за урбана
просторна кохезија
Приоритет:
Бидејќи употребата на наследство претствува најдобар вид на заштита
Програмата се залага за планирана реконструкција, односно функционализација
која ќе ја врати традиционалната намена на Чаршијата како “бизнис јадро” на
некогашно Скопје.
Цели:
- создавање услови за заштита на ослабените функции на Чаршијата;
- поголема рамномерност и просторно-функционална поврзаност на
Чаршијата со централното градско подрачје, остатокот од градот и со
околината каде се наоѓаат други културно-историски точки од инетерс за
туризам;
- функционална зависност на централното градско подрачје од Чаршијата
- изнаоѓање на нови компатибилни функции
- создавање услови за рамномерна просторна достапност односно
подобрување на врските (сообраќај, паркинзи...)
Очекувани ефекти
Ќе се овозможи намалување на функционалниот притисок во центарот на
градот Скопје и трансфер на истиот кон старото јадро кое функционално
маргинализирано.
Во спрега со социјалната кохезија заради економските бенефите кои ќе
следат од рефункционализацијата на јадрото, оваа политика ќе доведе до
намалување на општествените тензии, ќе доведе до стабилизација на
демократските структури и создавање мирољубиви врски меѓу поединците и
урбаните заедници на градот Скопје.

а) Зачувување на традиционалниот концепт и традиционални вредни
функции.
Императив е да во реализацијата на идните урбанистички планови за
намена на територијата и земјиштето се задржи традиционалниот
мултифункционален карактер кој подразбира:
- трговија, занаетчиство, услужни дејности, времен престој, религиозни
функции, едукација, културни дејности итн.
Притоа, не треба да се инсистира кон исклучивост во однос на примена на
традиционалните видови на занаетчиски активности. Тоа нема да биде ниту
можно, ниту корисно. Во однос на нив ќе треба да се обезбедат посебни
стимулации за заштита и презентација, но само на посебно вредните
традиционални форми на занаети, услуги и друго и тоа за оние граѓани кои ќе
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сакаат да ги практикуваат и кои на новите генерации ќе им ги пренесуваат
пораките за традициите и идентитетот.
Урбанистичките планови ќе мора да ја обезбедат нужната контрола на
сигурни активности за да се избегне монофункционалноста или монополизација
на Чаршијата. Колку и да е една функција во почетокот на ревитализацискиот
процес рентабилна (пример, туризам,..... таа на крајот ќе ги задуши останатите
функции и дури ќе го забави развојот на јадрото).
По однос на сегашните монополистички зони (златарство, менувачници и
сл.) со процесот на урбанистичко планирање за спроведување на урбаната
рехабилитација да се настојува дел од нив да станат социјално, културно и
економски разновидни.
б) Планско промовирање на нови компатибилни функции
Разновидноста на функциите секогаш била основа, односно структурен
елемент на Чаршијата. Така би требало да остане и во иднина.Но потребно ќе
биде да се изнајдат нови компатибилни намени, приспособени на актуелните
потреби, а притоа корисни за функционирањето на Чаршијата што ќе претставува
основен елемент на ревитализацијата.
Тоа би требало да се профитабилни културни функции - МОТ, Скопско
лето, Центар за документарен филмски фестивал, Мали студенски резиденси
заради близината на ликовната академија и универзитетот, мали ликовни
продажни галерии тредиционално угостителство, В/В мини хотели, модни
креатори, мали бренд продавнички, барови, кулинарство и т.н.
Старите и новите урбани функции ќе мора да опстанат една покрај друга,
во склад со новите критериуми на компатибилност и во деликатна, но неопходна
рамнотежа.
в) Почитување на специфичната традиционална функционална
организација.
Урбанистичкото планирање и организацијата на функциите ќе мора да го
почитуваат императивот за задржување на традиционалната организација на
идентични или сродни активности во мини чаршии или мали урбани комплекси
со исти функционален карактер: улица на книга, сокак на зачини и чаеви, сокак
на уметноста, сокак на модни креатори и т.н.
Ќе мора да се свати дека оваа организација ќе се реализира низ долг
процес и без присила на сопствениците и корисниците туку во согласност со
нивните потреби и желби ( иако гореспоменатата организација ќе биде зацртана
во урбанистичките планови).
г) Обезбедување функционална кохезија (поврзаност) и зависност
помеѓу Чаршијата и град Скопје како целина
Јакнењето на историското јадро на Чаршијата во ревитализациска смисла
ќе треба да се темели на јакнење или урбанистичка преквалификација на
одредени централни градски функции и нивен трансфер во Чаршијата со што ќе
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настане наменско навлекување на граѓаните во неа. Оваа промена подразбира
спроведување низа акции во насока на наведените економски, социјални и
културни активности за на локалните сопственици и корисници да им се
обезбедат работни места во Чаршијата. Со тоа таа ќе стане поатрактивна за
градското население (било да се жители, вработени, студенти, инвеститори или
туристи).
д) Обезбедување функционална рамнотежа
Ревитализацијата на Чаршијата не смее да ја наруши природната
рамнотежа, односно да не го надмине капацитетот на апсорпција.
Прашањето на рамнотежата и поврзаноста на урбанистичките параметри
ќе мора да биде императивно вклучено во документите на урбаната политика:
- развоен план,
- план за намена на површините,
- урбани правилници и сл.
а особено облигациите за просторните, економски и културни врски со остатокот
на градот Скопје.
2.4 МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
2.4.1 Електрика
Потребно ќе е:
-преземање активности и реализација за спроведување на подземно или
друг вид невидливо и безбедно водење на електроинсталациите
-изработка и имплеменатциаја на сеопфатен интегрален проект за:
- улично осветлување на Чаршијата
- илуминација на споменици и споменички целини
- сите видови проекти ќе мора да бидат институционално одобрени на
локално и државно ниво и да се спроведуваат според динамичниот план на
оваа Програма и Планот за управувана промена на Чаршијата.

2.4.2 Водовод и канализација
- изработка и имплементација на сеопфатен интегрален проект за
реконструкција на старата и изведба на делумно нова водоводно канализациона
инфраструктура
- имплементацијата да се изведува според усвоен динамичен план на
Програмата и Планот за управувана промена на Чаршијата и притоа
активностите ќе мора да се синхронизираат со реставраторско конзерваторските
работи, партерните интервенции на отворените површини и другите
инфраструктурни зафати.
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2.4.3 Телефонија и интернет мрежа
- изработка и имплементација на проект за подземно водење на мрежата
- целосната реализација (проект и имплементација) да се изведува
според усвоен динамичен план на Програмата и Планот за управувана промена
на Чаршијата.
2.4.4 Топлификација и ладење
- изработка и имплементација на интегрален проект за системско
топлење и ладење на просторот во Чаршијата со цел да се избегнат ризиците од
преоптоварување на електричната мрежа, нагрдување на фасадите со
инсталациони уреди итн.
- целосната реализација (проект и имплементација) да се изведува според
усвоен динамичен план на Програмата и Планот за управувана промена на
Чаршијата.
2.4.5 Комунална хигиена и одржување
- примана на лесна механизација (мали цистерни) за чистење
- наводнување на зеленило со лесна механизација.
2.5
МЕРКИ
ДОСТАПНОСТ

ЗА

ПОДОБРУВАЊЕ

НА

СООБРАЌАЈНА

Императив
Ограничување на автомобилскиот сообраќај и воспоставување одржлива
мобилност со изработка на Планот за мобилност
Посебен план за мобилност ќе мора да се изработи и да се интегрира во
ДУП за Старата чаршија и контактните зони и тој ќе треба да ги дефинира:
- режиски сообраќај,
- јавен и индивидуален сообраќај,
- паркинзи (итна реализација на предвидени подземни паркинзи со
постоечкиот ДУП, кај Албанскиот Театар, Стоковна куќа Илинден и Музеј
на Македонија и дислоцирање на дивите тезги и дивото паркирање),
- пешачки сообраќај
- сатници за посебни сообраќајни видови

2.6 МЕРКИ ЗА ПОЛИТИКА НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Императив на урбаното планирање кој се акцептира како приоритет во
наслка на одржлив развој е приспособување на просторот за новите
ревитализаицски потреби со препознатлива функционализација која ќе заштити
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од надминување на капацитетот на “апсорпција” или нарушување на животната
средина. Приоритетни мерки во аваа насока ќе треба да се:
а) Заштеда на материјали, енергија и простор
Еден од главните императиви на интегрираната заштита е заштита
напостојните градбни со минимални зафати на рушење, повтрна рециклажа на
градежните материјали и употреба на автентични градежни материјали и техники
на градење при интервенциите.
Ваквата определба ќе создава позитивни ефекти на планот на екологијата.
Тоа ќе овозможи да се избегне трошење на материјали и енергија, како поради
намалување на отпадот, и непријатностите кои го придружуваат неговиот
транспорт и сместување, така и поради намалувжњето на потребата за нови
материјали и заштеда на енергија неопходна за негово издвојување,
прозиводство, транспорт и користење.
б) Создавање на наследство за иднината
Градителското наследство на Чаршијата е репрезент на урбаната меморија
и заветот на градот Скопје. Тоа е потпора на идентиотетот на граѓаните на
Скопје, бидејќи е видлив доказ за генерациското присуство на нивните претци на
тој простор.
Од таму, присутноста на физички заштитеното и функционално
активираното градителско наследство, поради својата мемориска енергија ќе
треба да ефектуира во стимулации за создавање на високи и трајни вреднсоти во
новите архитектонски градби кои ќе треба да се интерполираат меѓу старите
градби во Чаршијата, а што во крајна линија ќе треба да допринесе за создавање
на наследство за иднината.

Б. ДВИЖЕЧКА УЛОГА НА ЈАВНИОТ СЕКТОР
Концептот на современите модели за урбана рехабилитација и
ревитализација се фундира на воспоставување директни врски помеѓу:
а) приватните иницијативи, на населението кое е сопственик и
корисник на просторот, на оние кои го издаваат истиот, како и на институциите и
агенциите за недвижности.
б) јавниот сектор
Поаѓајќи од тоа дека приватно-јавното партнерство е можно само ако
јавниот сектор претставува движечка сила, Програмата нуди модел со кој јасно
се дефинираат и диференцираат различните нивои на политичко ангажирање и
видовите на интервенции кои што ќе бидат спроведувани од страна на јавниот
сектор (локална и државна власт) и тоа во сите фази од ревитализацискиот процес
на Чаршијата - аналитичко-дијагностичка фаза, стратешко планирање,
имплементација и постимплементација.
Моделот што го нуди програмата се состои од четири облигаторни аспекти:
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1. ЈАСЕН И ЦВРСТ ПОЛИТИЧКИ АНГАЖМАН НА ЈАВНИОТ
СЕКТОР ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕВИТАЛИЗАЦИЈАТА
Се предвидуваат три фундаменти врз кои ќе се гради овој аспект:
а) Истрајност на политичкиот ангажман
Првиот фактор за успех ќе е цврстиот, јасниот и истраен политички
ангажман на јавниот сектор без разлика на видот на конфликтите и тешкотиите
кои ќе се појавуваат во поединечните фази на ревитализацискиот процес.
Истрајниот политички ангажман на јавниот сектор директно ќе влијае на
тоа како населението (сопственици и корисници), ќе го прифати проектот за
ревитализација и колку менаџерските тела ќе бидат мотивирани и извршителни
во спроведувањето на проектните активности.
б) Флексибилност
Степенот и видот на политички ангажман на јавниот сектор ќе треба да
биде флексибилен. Флексибилноста ќе овозможи реформулирање и лесна
прилагодливост на националниот и локалниот сектор во степенот на нивниот
ангажман со условите и потребите на поединечните фази и проекти во
ревитализацискиот процес (аналитичко-дијагностичка, стратешко планирање...).
в) Политичка одговорност ex - ante
Институциите на јавниот сектор ќе учествуваат во изработката на оние
видови проекти кои ќе се од суштинска важност за иднината на просторот на
Чаршијата и луѓето во неа:
- Урбанистички проекти (општините Центар и Чаир, градот Скопје,
Министерството за транспорт и врски, Министерството за култура,
Министерството за економија)
- Заштита (правна и непосредна - конзервација, реставрација –
Министесртво за култура, Национален конзерваторски центар – Скопје,
НУ Конзерваторски центар - Скопје)
- Инфраструктура (град Скопје, општините Центар и Чаир)
- Финансиски проекти (Министерство за култура, економија, локална
самоуправа, транспорт и врски, финансии, единици на локалната
самоуправа и сл).
Учеството на јавниот сектор е зацртано со цел да се осигура:
- Изводливост на проектите
- Да се преземе и изрази политичката намера, одговорност и
ангажираност
Во целиот процес, учеството на јавниот сектор не смее да биде 100% туку
партиципативно.
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2.УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ СЕКТОР ВО ФАЗАТА НА АНАЛИЗА И
ДИЈАГНОЗА
Во оваа фаза јавниот сектор учествува на две нивоа:
a) Нарачката за изработка на студии на постојната состојба врз основа на
кои длабински ќе се дијагностицираат проблемите на Чаршијата, во однос на
сама себе, општините и на град Скопје ќе биде во надлежност на
долуспоменатите сектори и институции.
Студиите длабински ќе ги скенираат подрачјата:
- Анализа и дијагноза на причините за состојбите со недвижното
наследство (Министерство за култура);
- Анализа и дијагноза на причините за состојбите по однос на
функционалноста на Чаршијата (Министерство за култура, економија, град
Скопје, општините Центар и Чаир);
- Социјален биланс (познавање на локалниот живот, проблеми, потреби,
профил на населението и сл. – Министерство за труд и социјална политика и
општините Центар и Чаир користејќи податоци од Државниот завод за статистика
по нарачка/заложба на Владата на РМ)
- Урбанистичка, инфраструктурна и друг вид опслуженост (Градот Скопје,
општините Центар и Чаир, Министерство за транспорт и врски).
б) Усвојување
Преку процедура која ќе тргне од предложените тела на управувачката
структура со процесот на ревитализацијата на Старата скопска чаршија (види
Оддел 6 Управување со процесот на ревитализација), властите од јавниот сектор
ќе треба добро да се запознаат, да се согласат и да ја усвојат Анализата и
дијагнозата на постојната состојба како документ (Органите на државната управа,
единиците на локалната самоуправа, установите за заштита на културното
наследство.
3. УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ СЕКТОР ВО ФАЗАТА НА СТРАТЕШКО
ПЛАНИРАЊЕ
Преку процедура која ќе тргне од предложените тела на управувачката
структура со процесот на ревитализацијата на Старата скопска чаршија (види
Оддел 6 Управување со процесот на ревитализација), јавниот сектор е оној кој ќе
го прави финалниот избор во поглед на проектите во доменот на стратешкото
планирање. Дефинирањето на проблемите, целите и приоритетите од
стратешкото планирање ќе треба да се однесуваат првенствено на:
• Стратешки развојни подрачја,
• Одлуките за улогата на Чаршијата наспроти градот Скопје,
• Функции кои ќе треба да имаат привилегиран статус,
• Интервенции во областа на:
- Уредување на јавните површини
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- Конзевација, реставрација и друг вид интервенции врз недвижните
добра
- Инфраструктура
- Сообраќај и други урбанистички прашања
а) Методологија и динамика
Сите горни цели ќе мора да се утврдуваат со консензус на јавниот сектор.
Истите ќе мора да се вградат во планските документи и тоа:
- Урбанистички планови (ГУП, ДУП)
- Во плановите и проектите за заштита (каде ќе се прецизирани аспектите
на наследството и модалитетите за трансформација)
- Стратешките акциони планови (каде ќе се истакнати краткорочните
приоритети и модалитети на интервенциите)
4.УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ СЕКТОР ВО ФАЗАТА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА

НА

За да се надминат комплексните ситуации и за да се отпочне со процесот
на ревитализацијата, во фазата на имплементација јавниот сектор ќе ја има
улогата на двигател. Неговите надлежности ќе се манифестираат преку:
а) Интервенции во просторот
- Реализација на проектите за подобрување на јавните површини и
инфраструктура (општини Чаир и Центар, град Скопје)
- Овозможување на првенство во ревитализација на историските
монументални и јавни објекти кои се симболи на Чаршијата со цел да се
истакне нивната вредност (конзервација, реставрација, илуминација и сл.)
б) Контрола на пазарот на недвижности и креирање на социјална
политика
Креирање социјални акции насочени кон сиромашната структура на
сопственици, корисници и потенцијални заинтересирани за развој на мали
бизниси во Чаршијата со цел да им се обезбеди опстанок и задржување во неа
(Министерство за економија, Министерство за труд и социјална политика).
Оваа контрола ќе има за цел да се избегнат или корегираат евентуалните
негативни ефекти.
Програмата ги сугерира следните модалитети за интервенции:
- Обезбедување на финансиска помош како поддршка за ревитализација на
старите дуќани и други градби и за остварување на социјални цели
- Реализација на политика за градежно земјиште, работи со недвижности во
специфични ситуации и примена на мерки на непосредна заштита на културното
наследство (право на првенство во купување, концесии, определување на
старател на заштитено добро, определување на начин и цел на користење на
доброто, експропријација и сл.)
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- Креирање и спроведување на политики со агенциите за недвижности
(заради контрола на цени на пазарот на недвижности и почитување на правото на
првенствено купување).

В. ВКЛУЧУВАЊЕ НА СТРУЧНИ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ
ТИМОВИ
Јавниот сектор, врз основа на надлежност утврдена со закона е само
една страна која ќе учествува во процесите на ревитализацијата. Другата
неопходна страна за успешност на ревитализацијата ќе се стручните и
експертски тимови од различни проблемски подрачја кои ќе партиципираат од
почетокот па се до крајот на процесот.Истите се предложени со концепцијата за
управување со процесот на ревитализацијата ( види оддел VI управување со
процесот …).
Овие тимови ке треба да произлегуваат од различни
средини/академска,приватен сектор, НВО и сл./Во суштина склопот од стручно
експертски тимови ќе биде еден од трите столба на кои ќе се носи
ревитализацијата (покрај јавниот сектор и населението).
Програмски императиви
• Ревитализацијата на Чаршијата ќе подразбира партиципација на
стручни тимови во кои ќе се вклучени лица со мултидисциплинарен
профил и широки познавања, кои ќе ја креираат и операционализираат
ревитализацијата (ќе дијагностицираат, ќе ја планираат Планот за
управувана промена на Чаршијата, имплементацијата итн).Затоа тие
ќе мораат меѓусебно да се усогласуваат, без претензии за самостојно
пронаоѓање на решенија ,ќе треба да се во меѓусебна интеракција, во
меѓусебно дополнување и координирање.
• Тимовите ќе мора да се составени од архитекти, градежни инжењери,
урбанисти, историчари на уметност, социолози, електро и машински
инженери, туризмолози и сл. За да се воспостави рамнотежа меѓу
физичката и социјалната рехабилитација на Чаршијата и нејзиниот
економски развој, во работата на тимовите ќе мора да се вклучат и
експерти од комерцијалниот сектор и економијата воопшто
(занаетчиство, преработувачка, терцијален сектор).
• За да се обезбеди демократско учество и изводливост на Програмата за
ревитализација и Планот за управувана промена на Чаршијата
пожелно е тимовите да работаат директно на теренот каде што ќе
имаат директен контакт со граѓаните и ќе се запознаат со особеностите
и ограничувањата во просторот. Сите различни тимови ќе треба да
бидат подредени на Управувачката структура предложена во одделот
Управување со процесот и... , со цел да се обезбеди координација на
различните активности по различни нивоа и во различнитефази
(хоризонтална и вертикална координација).

55

1. НИВОА НА ИНТЕРВЕНЦИИ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИТЕ
СТРУЧНИ ТИМОВИ
На четири основни нивои ќе е неопходно вклучување на стручни и
мултидисциплинарни тимови. Тие се изложени подолу.
1.1 АНАЛИТИЧКО ДИЈАГНОСТИЧКО НИВО
Врз основа на насоките кои ќе ги донесе јавниот сектор (општините,
град Скопје, национални институции за заштита на наледството, Министерство за
транспорт и врски и економија итн) стручно експертски мултидисциплинарен
тим ќе треба да го изготви сегментотАнализа и дијагноза на постојната
состојба
Тој ќе е почетен круцијалнен документ за ревитализацијата и во него
стручните и експертски тимови неопходно ќе биде да на конкретен и реален
начин за заштитата на градителското наследството и за секој развоен
стратешки сегмент прецизно ги проценат сите интервенции кои ќе треба да се
спроведат.
По однос на градителското наследство тоа ќе подразбира
внимателна анализа на урбаното ткиво, неговите основни компоненти и
евалуација (парцелација, типологија на градбите, морфологија итн). Пред
определување на видот на интервенции кои ќе се спроведат (уривање, делумна
или целосна реконструкција, реставрација) потребно ќе е да се изврши анализа на
секоја градба при што како крајна цел ќе треба да се добие биланс за сите
аспекти.
Забелешка - Дел од аспектите поврзани со градителското наследство
делумно се документирани и изработени во рамките на НУ Конзерваторски
центар – Скопје но тие не се систематски и затоа ќе е потребно да се изработат и
изведат
поголем број активности кои се опфатени во одделот Правни
инструменти/пододдел 2.2.1, 2.3, 2.3.1,2.3.2 и др/.
Од друга страна анлизата на социјалниот состав на сопствениците и
корисниците ќе овозможи стручните интервенциите да се приспособат на
различните околности, односно таму каде што е потребно да се применат мерки
за помош и олеснувања (види оддел за финансии)
Контекстот во доменот на секундарниот и терцијалниот сектор
исто така ќе треба внимателно да се процени.
1.2 ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАНА ПРОМЕНА
НА ЧАРШИЈАТА И СТРУЧНИ СИМУЛАЦИИ (ФИЗИБИЛИТИ
СТУДИИ )
За активностите на ревитализацијата неопходни ќе бидат исклучително
сложени правни и финансиски подготовки. За да се поттикнат сопствениците да
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преземат неопходни
интервенции врз градбите или други проектни
интервенции/ бизнис и сл/, а со цел да им се помогне на најдобар начин, потребно
ќе е да се подготват поединечни симулации кои ќе овозможат реална
согледливост за ангажманите.
Врз основа на првите проценки за работите кои ќе е потребно да се
спроведат, симулациите ќе овозможат да се доведат до заемен однос сите
достапни финансиски средтва (позајмици, субвенции, банкарски гаранции,
намалени даноци ...) да се состави програма за финансирање и административно
да се формулираат сите потребни документи.
Истовремено, оваа постапка ќе биде можност да се поттикнуваат
различни проекти и програми кои ќе ја генерираат социјалната разновидност,
неопходна за урамнотежен развој на Чаршијата.
1.3 СТРУЧНА ЗАШТИТА НА ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО
(ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА)
За изведување на работите во однос на градителското наследство
неопходни ќе се специфични познавања и квалификувани професионалци –
одговорни изведувачи на работите (стручни лица во установи за заштита на
културното наследство, како лица од надвор архитекти, предприемачи, мајстори
и тн).
За да бидат вклучени изведувачи на конзерваторските работи и
воопшто на заштитните интервенции потребно ќе е добро познавање на
локалното наследство и техниките на неговата изградба што особено се однесува
на референците за изведувачите мајстори.
Реалната состојба со стручни и искусни мајстори за конзерваторско
реставраторко работи е неповолна. Оттаму, меѓу средствата за успешна
ревитализација на чаршијата со Програмата се предвидуваат посебни видови на
поддршка за занаетчиските занимања од областа на конзервација (види оддел за
Стратешки развојни подрачја)
1.4 СТРУЧНИ
ИНТЕРВЕНЦИИ
ОПШТЕСТВЕНИ АСПЕКТИ

ВО

ГРАЃАНСКИТЕ

И

Улогата на стручните и оперативните тимови ќе се темели на нивните
стручни компетенции, нивната способност да ги идентификуваат сите видови на
проблеми на населението /социјални, економски, културни../,институциите,
секторите и да предложат соодветни проектни решенија. Нивниот пристап не ќе
смее да биде апсолутистички или темелен на компликувани процедури или
поединечни решенија. Нивната улога ќе е повеќезначна:
• „добар слух“ - што ќе овозможува секој да го изнесе своето мислење
растеретено од претходен суд. Тоа ќе го поттикнува презентирањето
нови идеи и ќе отвори дијалог со јавноста.
• Разбирање – тоа ќе овозможува да се идентификуваат субјектите
кои ќе се појавуваат во различни фази, да се сфати начинот на
финкционирање на институциите и локалниот сектор, со што ќе се
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•

•

доаѓа до решенија кои ќе бидат приспособени на локалниот
контекст.
Информирање – во текот на целиот процес на ревитализација
стручните тимови ќе мора на населението да му овозможат
претставување и информирање на сите аспекти што се од негов
интерес/ не високо стручен./
Социјална поддршка – стручните тимови ке мора да најдат проектни
решенија да им се помогне на сите сопственици и коринсици кои се
наоѓаат во лоша материјална состојба, односно да се активираат
расположливите механизми за социјална помош.,со што ќе се
обезбеди задржување на постојните граѓани во Чаршијата.

Г. ПАРТИЦИПАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ
Ревитализацијата односно урбаната рехабилитација нема да има изгледи за
успех само со стручно, експертско и политичко ангажирање на јавниот сектор.
Ова е одтаму што ревитализацијата во принцип се грижи за сите аспекти од
секојдневниот живот на граѓаните - работа, услуги, јавни површини, јавни
објекти, јавен сервис, економски аспект, култура и т.н.
Затоа ревитализациското планирање за Чаршијата не може и не смее да
биде во спротивност со целите на самата граѓанска средина.
Согласно ова Програмата за ревитализација предлага оперативен модел
преку кој ревитализацијата ќе се спроведува во договор со граѓаните кое е
директно или индиректно опфатено со неа. Основна задача на моделот ќе е да
обезбедува постојана комуникација со граѓаните и цивилниот сектор воопшто.
Цел:
• Да се отпочне со процес на „копродукција“ низ кој граѓаните ќе
бидат учесници во процесот на ревитализација, а не обичен
набљудувач;
• Вклучување на граѓаните во активностите на јавниот сектор
(општински, државен) заради стекнување увид и активна
партиципација во донесувањето на одлуки во различните фази од
ревитализацискиот процес.
1.

ДЕМОКРАТСКИ
ГРАЃАНИТЕ

МЕХАНИЗМИ

ЗА

ПАРТИЦИПАЦИЈА

НА

Императиви
• Демократските механизми ќе мора да бидат воспоставени од самиот
почеток за процесот да стане колективен и осуден на успех;
• Ќе треба да се вложи напор во процесот да се вклучат сите етнички,
социјални, културни и верски заедници, во склад со принципот на
недискриминација;
• Механизмите не ќе смеат да се ограничат само на партиципација на
широко и ad-hoc граѓанство, туку ќе мора да ги опфатат оние кои
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•

•
•

•

делуваат во Чаршијата – сопственици, корисници, трговци,
угостители, НВО и сл. – други економски актери кои што би можеле
да учествуваат во инвестирањето или друг вид истакнување и
унапредување на вредностите на Чаршијата;
Учеството на граѓаните ќе мора да биде организирано во сите фази
од процесот на ревитализација (аналитичко – дијагностичка,
стратешко планирање, имплементација). Ова ќе подразбира
континуирана комуникација со граѓаните и цивилниот сектор.
За обезбедување на позитивни резултати од примената на
механизмите за партиципација Програмата предложува воведување
на специфични правила на игра
Механизмите за партиципација ќе мора да се проектираат така што
да обезбедуваат континуирани и релевантни комуникации во две
насоки (население кон стручно – оперативни тимови и стручно –
оперативни тимови кон население) преку јавни дискусии,
консултации, усогласување на ставови, договори, анкети, интервјуа,
Со Програмата се предвидува формирање на стручно – оперативни
тимови и тела кои ќе се ангажираат со овој аспект во сите фази на
ревитализацискиот процес.

Очекувани ефекти:
• Зголемување на способноста и надлежностите на граѓанскиот,
цивилен сектор;
• Промена на менталитетот на граѓаните;
• Можност за обезбедување на дополнителни финансиски
средства,особено од приватни извори (од партнерите кои ќе се
идентификуваат
и
самоидентификуваат
во
фазите
на
ревитализацискиот процес);
• Можност во секоја фаза од ревитализацискиот процес да се оценува
степенот на прифаќање на поедини проекти од страна на граѓаните
како и нивната способност да партиципираат во истите.
1.1 МОДЕЛИ НА КОМУНИКАЦИЈА СО ГРАЃАНИТЕ И ЦЕЛНИ
ГРУПИ
Моделите преку кои ќе се обезбедува партиципација на граѓаните ќе се
следни:
- работилници;
- анкети;
- дискусии со фокусни групи;
- јавни дебати;
- класични состаноци;
- изложби, билтени и сл.
Целни групи
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Целните групи и нивниот состав ќе зависат од избраниот модел за
комуникација со кој ќе се мери мислењето на граѓаните (анкети, работилници и
сл.) како и целта заради која тој се спроведува.
1.2 УЧЕСТВО НА
ДИЈАГНОСТИЧКА ФАЗА

ГРАЃАНИТЕ

ВО

АНАЛИТИЧКО

–

Цели
Во оваа фаза, размената на мислења помеѓу стручно оперативните,
експертските тимови и граѓаните треба да овозможи анализа по однос на неколку
проблемски равништа, и тоа:
а) проценка на ставовите на граѓаните кон постојната состојба на Чаршијата:
-проблеми поврзани со физичката состојба на чаршијата, заштитата,
урбанизмот;
- функционални проблеми;
- социјални проблеми;
- инфраструктурни;
- професионални;
- сигурност, криминалитет и т.н.
б) Перцепции по однос на Чаршијата како фактор за социо – економски
развој (недвижно наследство и бизнис, занаети, креативни вештини и бизнис,
угостителство, туризам, професии и сл.)
в) Потреби
г) Приоритети за интервенции и др.
Резултатите по однос на прашањата за состојбата на недвижното
наследство, на дел од општиот градежен фонд, отворени простори, функции и
дисфункции, сообраќај, паркинзи и пристап, земјишен потенцијал, треба да бидат
еден од битните параметри во креирањето на урбаната политика при
донесувањето на ДУП-от (види оддел Урбана политика).
Заемното дејство меѓу ставовите на стручна анализа и искуството на
граѓаните ќе овозможи формирање на заедничка слика за постојната состојба во
Чаршијата, која ќе биде основа во креирањето на акционите планови во
ревитализацискиот процес.
Очекувани ефекти
Ваквиот начин на соработка ќе е корисен за сите партнери (граѓани,
експерти и избраните локални претставници), затоа што :
• ќе им овозможи на стручно – експертските тимови да го збогатат
својот пристап запознавајќи го локалниот живот и проблеми со
вклучување на населението;
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•
•

На населението ќе му се овозможи да согледа некои запоставени или
потценети аспекти и можности на Чаршијата;
на локалниот сектор ќе му се понуди повластена можност политички
да се позиционира и да предложува прифатливи програми и проекти
кои ќе се во согласност со оваа Програма, а ќе се со конкретно
значење за стратешкото планирање како следна фаза .

1.3 УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО ФАЗАТА НА
СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ-СТРАТЕГИЈА
Креирањето и прифаќањето на документот за стратешките определби во
принцип претставува еден од најважните моменти од ревитализацискиот процес
бидејќи во таа фаза се проценуваат влијанијата што секоја поединечна стратешка
определба ќе може да го има врз даден простор (политика за обнова на градбите,
урбана политика, култура, поддршка на мали бизниси, занаети, туризам
сообраќај, инфраструктура, , и т.н.).
Токму затоа јавната дебата покрај другите модели ќе претставува еден
од најважните моменти во носењето на одлуки во оваа фаза. Таа ќе овозможи
вкрстување на различните логики на граѓаните, јавниот и стручно
професионалниот сектор, по однос и во склад со идентификуваните проблеми и
очекувањата на граѓаните.
Ќе треба да се детектираат и акцептираат граѓанските проекции по однос
на:
а) сопствени (граѓански) ресурси, и спремност за партиципација во
физичките заштитни интервенции и адаптација на сопствените објекти (или
кориснички);
б) спремност за инвестирање во насока на отворање на нови или
зајакнување на стар бизнис (активност);
в) посакувани подрачја за бизнис инвестирања;
г) потреби од едукација;
д) маркетинг;
ѓ) менаџмент.
Цели
Партиципативното вклучување на граѓаните во оваа фаза се предвидува
како механизам кој ќе овозможи:
• граѓаните да се позиционираат во однос на трансформацијата што
ќе ја предвиди Стратегијата за ревитализација;
• граѓаните да понудуваат свои предлози
Очекувани ефекти
1. Врз основа на учеството на граѓанскиот сектор во оваа стратешка фаза
ќе може доста прецизно да се процени степенот на прифаќање на стратешкиот
документ од страна на граѓаните како и нивната способност да партиципираат во
неговата реализација.
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2. Да се овозможи мобилизација на средства од приватни извори како
дополна на средствата кои ќе ги вложува јавниот сектор.
3. Градење и реализација на вистинска „копродукција“ помеѓу јавниот и
граѓанскиот сектор.
Процесуирање
Тоа ќе се реализира согласно предложеното во делот 1.6 од од оваа глава (
Механизам....„од долу кон горе“) и врз основа на сите одржани дебати со што ќе
се одереди конечната верзија на стратешкиот документ.
По то а истио т ќе мо р а да се вклучи во о пштио т план на активности на
јавниот сектор – во програмите на град Скопје, општините Чаир и Центар, и оние
на Владата и органите на државната управа (Министертсво за култура, економија,
финансии, локална самопуправа).
1.4. ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО ФАЗАТА НА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
Постојаното следење на проектот е неопходно со цел успешно справување
со појавата на нови можности во имплементацијата, нови социјални ситуации или
непредвидени проблеми.
Програмата предвидува повеќе начини како населението да биде вклучено
во оваа фаза и во ваквите ситуации. Тие првенствено опфаќаат:
• редовно информирање за општиот напредок на проектите и
процесот воопшто;
• приспособување на одредени проекти кои би можеле да влијаат врз
животот на чаршијата, како што се проекти за уредување на јавните
површини, урбана опрема, пренамена или ставање во функција на
запуштени објекти итн.;
• размена на информации за проектите кои ги реализирале или ќе ги
реализираат сопствениците како и други приватни структури (во
партнерство со јавниот сектор или без него).
1.5 МЕХАНИЗАМ НА ПАРТНЕРСКО
ОДЛУКИ „ОД ДОЛУ КОН ГОРЕ“

ПРОЦЕСУИРАЊЕ

НА

Со цел да се реализира демократска партиципација на граѓаните и да се
создаде почва за отпочнување на вистински копродукциски процес Програмата
дефинира и „правила на игра“ кои како модел се усогласени со европските
современи модели кои се практикуваат при урбана рехабилитација на историски
јадра.
Имено во секоја поединечна фаза на ревитализацискиот процес или важна
проектна ситуација, партиципирањето на граѓаните, на телата за менаџирање со
процесот (дефинирано во одделот Управување...) и на јавниот сектор (локално и
државно ниво) ќе мора да имаат дефинирани улоги и цврст механизам на
делување.
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Стручно – експертски и оперативни тимови ќе истражуваат и ќе
креираат фазни проектни предлози. Во таа истражувачка фаза голем
дел информации ќе се црпат преку вклучување на граѓаните според
моделите дефинирани во 1.2 (Модели на комуникација)
• Стручно – експертски тимови ќе ги презентираат фазните
ревитализациски проекти пред граѓанскиот сектор;
• Граѓаните коментираат додаваат,дополнуваат и предложуваат преку
јавни дебати, работилници, фокусни групи и сл.
• Телата за менаџирање со процесот ( види оддел Управување...),
дополнуваат и обезбедуваат „олеснувачки механизми“ за
реализација на предложеното и ги поднесуваат (презентираат) до
јавниот сектор (локално и државно ниво);
• Јавниот сектор селектира и прифаќа;
• Селектираните верзии повратно се презентираат пред граѓаните со
можност за дополнување;
• Јавниот скетор ја прифаќа конечната верзија и донесува одлуки кои
се обврзувачки (обезбедува финансиски средства, технички
средства и сл.)
На овој начин проектите од трите главни фази на ревитализацискиот процес
(аналитичка дијагностика, Стратегија и имплементирање) ќе се носат со
консензус на сите клучни структури и партнери кои ќе ги операционализираат
истите (вклучително и сопствениците и корисниците на просторот во Чаршијата,
поединци, стручни здруженија, МПЦ, ИВЗ, НВО и др.)
Процесот на донесување на одлуки исто така ќе добива една демократска
но пред се „копродукциска“ и „партнерска“ димензија, а насоката е „од долу кон
горе“ односно од ниво на граѓани кон ниво на јавен сектор и Влада.
За да се обезбеди комплетна транспарентност кон граѓаните и
континуирана дебата во однос на активностите во фазите на ревитализацискиот
процес (различни етапи од одредени проекти, нови проекти, динамични планови
и сл.) нужно ќе биде да се формира специјален простор кој ќе биде континуирано
отворен. Истиот ќе треба да биде на добра позиција во Чаршијата. Се предвидува
формирање на “Информативен бутик” (види оддел Управување со процесот на
ревитализација...)
•

Функција /ингеренции /
• Издавање и понуда на брошури, билтени, проспекти;
• Обезбедување простор за одржување на јавни состаноци или друг
вид информации или комуникација со јавноста;
• Обезбедување изложбен простор за трајна презентација на ДУП за
Чаршијата и архитектонско-урбанистичкиот проект;
• Обезбедување простор за времени презентации од разни видиви на
проекти;
• Електронски информативен пулт;
• Оваа канцеларија ќе треба да е со целосната финансиска подршка на
локална власт (градот Скопје и двете општини), согласно зацртаниот
63

•

императив за. ПРОСТОРНА КОХЕЗИЈА (види во дел за урбана
политика);
Истата треба да се наоѓа во Чаршијата на лесно достапно место, по
можност на влезот на Чаршијата.

Д. ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ
Интервенцијата на јавниот сектор како движечка сила не се исцрпува само
со различните политички средства (кои се елаборирани во поедини поглавја на
оваа Програма) туку и со примена на одреден број нови средства кои ќе треба да
се дизајнираат за потребите на ревитализацијата на Чаршијата но и со
максимална функционализација на можностите од постојната законска
регулатива (Закон за заштита на културното наследство, Закон за градење, Закон
за прогласување на Старата скопска чаршија за културно наследство од особено
значење, Закон за јавно-приватно партнерство и концесии, Закон за
експропријацијам како и други прописи и подзаконски акти.).
Оваа потреба е од круцијално значење бидејќи согласно оваа Програма се
предвидува партнерско и копродукциско умрежување на јавниот со приватниот
сектор .
Според тоа, за спроведување на успешна соработка меѓу јавниот сектор
(државно и локално ниво) и приватниот (сопственици, инвеститори), јавниот
сектор ќе треба во кус рок да ги дефинира правните инструменти кои се
идентификувани во Програмата, а по потреба да ги прошири или да
идентифицира нови .
Флексибилност ќе мора да постои бидејќи и самиот процес на
ревитализација е непредвидлив во проблемските ситуации кои ќе се создаваат.
Области во кои ќе треба цврсто користење на правните инструменти
(согласно постојната состојба) се:
1. Политика за имотно правните односи и јавна употреба на
земјиштето;
2. Политиката на непосредна заштита;
3. Урбана политика;
4. Даночна политика,
5. Економска политика
Правните инструменти (законските, подзаконски акти и актите на
општините) се однесуваат на горенаведените политики како на национално така
и на локално ниво.
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1. ПОСТОЈНА СОСТОЈБА ВО ПРАВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
1.1 ИМОТНО ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ - ПРОБЛЕМИ
Имотно правниот аспект на споменичката целина ги има следните
категории:
• Имот на РМ со кој стопанисува ЈПССДП – 262 објекти
• Имот на Македонската православна црква – 7 објекти и 1 верски
комплекс
• Имот на Исламска верска заедница 4 верски објекти и 66 деловни
објекти
• Имот во приватна сопственост
• Основен проблем од кој произлегуваат низа проблеми, потешкотии
и недостатоци во стопанисувањето со деловните единици во Старата
скопска чаршија, е во најголем дел немање докази за сопственост за тој
деловен простор, или непостоење на имотни листови за истите.
• Проблемот со најавената (претпоставената) сопственост на голем
дел од деловните простори од страна на Исламска верска заедница (за која
до ден денес нема докази – имотни листови)
• Еден дел од деловните единици се во групта на ,, национализирани
имоти,, за кои од страна на Министерството за финансии парцијално и
повремено – но не во голем број се добиваат информации за враќање на
деловен простор на старите сопственици, но за голем број ЈПССДП нема
информации дали воопшто е покрената постапка за денационализација.
• ЈПССДП на РМ од 2008 година активно почна со постапката за
изложување на деловниот простор во Старата скопска чаршија (таму каде
беа создадени услови). Од тогаш во голем број на изложени деловни
единици од Агенцијата за катастар на недвижности се добиени решенија –
потврди , за упис на истите како сопственост на РМ, но се уште нема
имотни листови.
• Во врска со најавената сопственост на голем дел деловни простори
од страна на Исламската верска заедница, нема информации дали воопшто
се води некаква постапка за докажување.
• За национализираните имоти во Министерството за финансии
сеуште се водат постапки за враќање на имотите, но дали се завршени и за
кои деловни единици во чаршијата се водат не е познато.
1.2 ПОСТОЈНА СОСТОЈБА – ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКИ АКТИ И
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ КОИ ГО РЕГУЛИРААТ УРЕДУВАЊЕТО
(ПЛАНИРАЊЕТО) НА ПРОСТОРОТ НА ЧАРШИЈАТА
- Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ
бр.24/08);
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- Закон за заштита на културното наследство (Службен весник на РМ
бр.20/04 и 115/07);
- Закон за културата (“Службен весник на РМ“ бр.31/98, 66/03,-пречистен
проект, 82/05 и 24/07)
- Закон за прогласување на Старата скопска чаршија за културно наследство
од особено значење (Службен весник на РМ бр.130/08);
- Закон за користење и располагање со стварите на државните органи
(“Службен весник на РМ“бр.8/05 и 150/07),
- Закон за експропријација (“Службен весник на РМ“бр.33/95, 20/98, 40/99,
31/03 и 46/05),
- Закон за спроведување на Просторниот план на Република Македонија
(“Службен весник на РМ“39/04)
- Закон за градење (“Службен весник на РМ“бр.51/05, 44/06 и 82/08),
- Закон за рамномерен регионален развој (“Службен весник на РМ“бр.63/07)
- Закон за заштита и спасување (“Службен весник на РМ“36/04, 49/04 и
86/08)
- Генерален урбанистички план на град Скопје (усвоен 2002 година);
- Детален урбанистички план за Старата чаршија (усвоен 2000 год.);
- Урбанистички проекти кои произлегуваат како обврска од Деталниот
урбанистички план за Старата чаршија (постои ли сеуште)
Покрај наведените прописи релевантни се и повеќе подзаконски акти од
областа на заштитата на културното наследство и тоа:
- Уредба за посебните мерки на заштита на културното наследство во воена и
вондредна состојба (“Службен весник на РМ“бр.56/08)
- Правилник за конзерваторски истражувања (“Службен весник на
РМ“бр.115/05),
- Правилник за валоризација, категоризација и ревалоризација на културното
наследство (“Службен весник на РМ“бр.115/05)
- Правилник за содржината и методологијата за изработка на заштитноконзерваторски основи за културното наследство (“Службен весник на
РМ“бр115/05)
- Правилник за конзерваторските проекти (“Службен весник на
РМ“бр.44/06).
- Правилник за археолошките истражувања (“Службен весник на
РМ“бр.115/05).
- Правилник за употреба на знаци за културното наследство определени со
меѓународен договор (“Службен весник на РМ“бр.25/05).
Од ратификуваните меѓународни конвенцииод областа на заштитата на
културното наследство, за недвижното културно наследство, предметни се
следниве конвенции:
- Конвенција за заштита на светското културно и природно наследство
(Париз, 1972)
- Ревидирана европска конвенција за заштита на археолошкото наследство
(Валета, Малта 1992)
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- Конвенција за заштита на архитектонското наследство на Европа (Гранада,
1985)
- Конвенција за заштита на културните добра во случај на вооружен судир
(Хаг, 1954)
- Вториот протокол на Хашката конвенција од 1954 година за заштита на
културните добра во случај на вооружен судир (Хаг, 1999)
1.2.1 Постојни важечки урбанистички планови – ДУП –ови и ГУП
- Детален урбанистички план за Стара чаршија (усвоен 2000 год.), за
споменичката целина и дел од нејзината контактна зона;
- Детален урбанистички план локалитет Рубин (донесен 2006), за дел од
споменичката целина;
- Детален урбанистички план Мавровка (донесен 2006) , за контактна зона
Мавровка, за парцијални измени кои се во процедура;
- Детален урбанистички план Мал ринг (измени и дополнувања во 2007,
2008 и 2009 година), за контактна зона Мост;
- Детален урбанистички план за Дуќанџик (донесен 2004), за контактна зона
Дуќанџик. Во фаза на донесување е нов план.
- Генерален урбанистички план на град Скопје (усвоен 2002 год.)
иницирано е донесување на нов Генерален урбанистички план на град
Скопје.
1.2.2 Проблеми кои произлегуваат од законската регулатива и планските
документи
- Неусогласеност на одредбите од чл.50 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање со одредбите од член 73 од Законот за заштита
на културното наследство и обврската од деталниот урбанистички план за
старата чаршија за задолжителна изработка на архитектонскоурбанистички проект.
- Непостоење на конзистентен систем на урбанистичко планирање (чести
промени на законите и правилониците за планирање).
- Централизирано водење на урбаната политика,
- Централизирана институционална поставеност на заштита на недвижното
културно наследство,
- Непостоење на координација во работата на општинските служби
(меѓусебна и со градот).
- Неусогласена административно – територијална поделба од 2005 година со
ГУП за град Скопје од 2002 година.
- Неусогласеност на решенијата во Генералниот урбанистички план на град
Скопје и Деталниот урбанистички план за Старата чаршија со
пропишаните граници на Старата скопска чаршија во Закон за
прогласување на Старата скопска чаршија за културно наследство од
особено значење.
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- Донесување на повеќе планови за територијата на заштитеното подрачје
(за споменичката целина треба да постои еден единствен детален
урбанистички план);
- Непостоење на континуитет и синхронизираност помеѓу различни нивоа
на изработка на урбанистичка документација (Генерален план, Детален
урбанистички план, Урбанистички проект).
- Непостоење на финансиска основа за реализација на урбанистички
планови.
- Се уште не изработени заштитно-конзерваторски основи од страна на
надлежната установа-Конзерваторски центар-Скопје
1.3 ПРАВНИ ПРАЗНИНИ
За управувањето со споменичката целина на Старата Скопска
чаршија предметни се уште неколку подзаконски акти, кои се предвидени
со Законот за заштита на културното наследство, кои до сега не се
донесени.Тоа се следните акти:
- Правилник за видот, содржината, стандардите, нормативите и начинот на
документирање на културното наследство (член 36 став 2 од Законот)
- Правилник за националниот знак за заштита и начинот на означување , како
и за поставување други ознаки на културното наследство (член 48 став 4
од Законот)
- Правилник за непосредна заштита на културното наследство (член 88 став
10 од Законот)
- Посебна методологија за процена на штетата на културното наследство во
случај на вооружен судир и природни непогоди (член 109 од Законот)
- Правилник за методологијата и начинот на вршење на конзерваторскиот
мониторинг (член 11 став 3 од Законот)
- Правилник за критериумите за разграничување на редовните и вондредните
трошоци и за начинот на остварување на правото на вондредни трошоци
за културното наследство (член 124 став 5)
Од нератификуваните меѓународни конвенции, предметна за заштитата на
Старата Скопска чаршија е Рамковната конвенција за значењето на
културното наследство за општеството (Фаро, Португалија, 2005).
1.3.1 Проблеми кои произлегуваат од непримена на законски мерки
- Нередовно и во недоволен обем врешење на инспекциски надзор од
страна на надлежните субјекти по однос на контрола за придржување
кон добиените плански дозволи и услови на функционирање;
- Не примена на санкции на рушење или отстранување на недозволени
интервенции иако истите како законска можност се содржани во
Законот за заштита на културното наследство (Оддел 2 – должности на
имателите).
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2.
ПРАВНИ
ИНСТРУМЕНТИ
РЕВИТАЛИЗАЦИЈАТА

ВО

НАСОКА

НА

2.1 ПОТРЕБНИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ВО ПОЛИТИКАТА НА
ИМОТНО ПРАВНИ ОДНОСИ И ЈАВНА УПОТРЕБА НА ДОБРА
(ЗЕМЈИШТЕ)
За да се отпочне со процесот на ревитализација, како и за навремено да
се предвидат сложените ситуации, неопходно ќе е локалните и националните
власти директно да учествуваат во активностите поврзани со недвижностите, но
притоа почитувајќи ги социјалните цели на Програмата.
2.1.1 Правни мерки во „чекори“ кај приватните добра без посебен
заштитен режим.
Еден од клучните аспекти кој мора да се има во предвид е фактот дека
како и секаде во светот така и во Чаршијата, која е простор предвиден за
ревитализација и урбана рехабилитација, СОПСТВЕНИЧКИТЕ ПРАВА СЕ
ОГРАНИЧЕНИ, односно со Законот за заштита на културното наследство се
утврдени посебни права и должности за имателите на заштитени добра.
Со цел зачувување на сопствениците во просторот на Чаршијата и
реализација на социјалната димензија на ревитализацијата, со Програмата се
предвидуваат „мерки во чекор“, со кои ќе се избегне или одложи законската
ригидност по однос на должностите и посебните ограничувања на имателите на
добрата.
• ЧЕКОР 1
Примена на механизмите за „финансиски олеснувања“, со предимство на
примена особено за сиромашните иматели . Овие олеснувања, во вид на
фискални олеснувања, субвенции, посебни банкарски или друг вид
кредити и сл. се објаснети во одделот „финансирање.
Во примената на истите, со имателите на добрата јавниот сектор како и
другите даватели на „олеснувањата“ ќе треба да водат преговори кои ќе
резултираат со правни документи за:
– Партнерство
– Договори
– Спогодби и др.
•

ЧЕКОР 2
Во колку имателите не ги исполнат обврските и после добивањето и
„искористување“ на средствата од „олеснувачките“ правни инструменти
(партнерски и друг вид договори, спогодби и сл.) ќе треба да се постапи во
согласност со Законот за заштита на културното наследство , што ќе значи
законско определување на старател на доброто (член 136), враќање во
поранешна состојба (член 139), право на првенство на купување (член 140,
141) и др.што ќе треба прецизно да се регулира во Стратегијата која ќе
произлезе од Програмата.
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•

ЧЕКОР 3 - ПРЕСЕЛБА
Во случај кога не постојат други можности во остварувањето на
сопственост над објектите кои ќе служат за потребите на ревитализацијата
ќе треба да се осмислат механизми за преселба на сопствениците со
можност за замена со друг простор и сл.

•

ЧЕКОР 4
Во колку имателите не ги исполнат обврските и после здобивањето со
,„олеснувачки“ или друг вид бенефиции и помош од буџетот на РМ ќе
треба да се постапува согласно Законот за заштита на културното
наследство (заложно право, експропријација, хипотека).
2.1.2 Правни мерки за објектите со посебен заштитен режим

Заради потребите на ревитализација од една страна и заради посебната
историска вредност на средновековните профани градби кои согласно
категоризацијата претставуваат културно наследство од јавен интерес, како и
долгогодишните вложувања на државата во нивната непосредна заштита, ќе треба
истите да се експроприраат согласно важечката законска регулатива.
Овој аспект е многу важен бидејќи најголемиот број од овие градби денес
се во функција (музеи, галерии академско образование – ликовна академија) и
истите се двигатели на културниот живот во просторот со што го претставуваат
почетниот ревитализациски капитал во функционална смисла.
2.1.3. Катастарска идентификација на споменичката целина
Субјекти - Катастар
Во оваа насока неопходно е спроведување следното:
-дополна на картирање на споменичката целина,односно нанесување на
границите на споменичката целина на геодетска подлога во Р 1:1000,
-впишување на забелешка за заштитниот статус во катастарска евиденција
и документација, односно ставање забелешка во имотните
листови на
поединечните недвижни добра, дека истите се наоѓаат во состав на заштитена
целина прогласена како културно наследство.
2.1.4. Идентификација на имателите
- Основни податоци за идентификација,
- Прибавување на имотни листови,
- Прибавување на правна документација (купопродажни договори и сл.).
2.1.5. Користење на добрата по пат на концесии
Ќе треба да се искористи законската можност за користење на недвижно
наследство од особено значење во вид на концесија, во форма и вид кои се
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пропишани со постојната законска регулатива (Закон за заштита на културното
наследство, Закон за јавно-приватно партнерство и концесии), а која во посебните
договори ќе биде допрецизирана. Согласно законите можно е концесијта да се
даде на домашно но и на странско правно или физичко лице.
2.1.6. Денационализација
Министерството за финансии (Комисија за денационализација) ургентно
да го заврши процесот на денационалзација на добрата со Старата скопска
чаршија,со цел непречена операционализација на процесот на ревитализација. За
таа цел нужно е итно спроведување на ревалоризација на поединечните објекти
кои се со отпочнат процес за денационализација.
Субјекти - Министерство за култура

2.2

МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
РЕГУЛАТИВА

НА

ПОСТОЈНАТА

УРБАНА

Императиви
•
•
•

•

•

•

Да се промени старата и нефункционална форма на урбанистичко
планирање за Чаршијата и да се воведе нов „интерактивен“
инструмент како и формата архитекноско-урбанистички проект
Да се воведе форма архитекноско-урбанистички проект во урбанистичкото
планирање на Чаршијата
При урбанистичкото планирање ќе мора да се почитуваат усвоените
заштитно конзерваторски основи кои се однесуваат на заштита на
архитектонското и на постојното археолошко наследство како и во однос
на она кое може да се појави при градежни интервенции.
Наспроти горното, проектите за ревитализација ќе мора да ја почитуваат
правната рамка во урбанистичките планови (ГУП – ови и ДУП – ови)
особено онаа која се однесува на намена (функции) во просторот (општи
или посебни).
Стручните тимови задолжени за ревитализација (обработени во глава
мултидисциплинарно управување) ќе треба да бидат вклучени при
изработката на програмите за новиот ГУП (или негова корекција), а
особено во ДУП овите за Чаршијата, но и на оние за контактните зони.
Ова е потребно за да се обезбеди вистинско вклучување и вообличување
на целите и приоритетите на оваа Програма.
Урбаната политиката и заштитната политика ќе мора да бидат во можност
да ги насочуваат урбанистичките активности на различни начини:
- Издавање на одобренија за градба;
- Рушење на дивоградбите или друг вид непропишани
интервенции (за што условите мора да бидат многу строги)
- Друго.
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•

Новите пристапи во планирањето треба да се базираат на следниве
принципи: Партиципација (активно учество на граѓаните во сите фази на
развојот), транспарентност (процесот мора да биде отворен и секој да има
пристап до информациите и одлуките), флексибилност (барање на
креативни и оригинални решенија).
2.2.1 Изготвување на нова урбанистичка документација и корекција
на акти
- Итно усогласување на решенијата на генералниот урбанистички план на
град Скопје со одредбите и границите пропишани во законот за
прогласување на Старата скопска чаршија за културно наследство од
особено значење.
- Да се исклучи примената на одредбите од член 17 став 6 од Законот за
просторно и урабанистичко планирање за финансирање на детални
урбанистички планови од заинтересирани правни и физички лица за
територијата на Старата скопска чаршија;
- При изработка на плановите да се користат софистицирани методи и
софтвери , примена на GIS.
- Итно да се функционализираат постојните законски мерки (согласно
Законот за заштита на културното наследство и Законот за Чаршијата) со
цел да се спречат натамошни деструкции на архитектонските градби и во
отворениот простор (мерки на рушење, казни и сл.);
- Донесување на детални урбанистички планови за контактните зони
Дуќанџик, Мавровка и Мост во рамките на границите и динамиката на
донесување пропишани со Законот за прогласување на Старата скопска
чаршија за културно наследство од особено значење;
- Донесување на детален урбанистички план за споменичката целина во
рамките на границите и динамиката на донесување пропишани со Законот
за прогласување на Старата скопска чаршија за културно наследство од
особено значење и со оваа Програма
Субјекти - (Види табела)
2.3

ИЗГОТВУВАЊЕ
НА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

НЕОПХОДНА

ЗАШТИТНА

-Уште во текот на 2009 и 2010 - та година согласно Законот за Старата
чаршија ќе треба да се донесе и изработати следната документација:
- заштитно конзерваторски основи (2009 – та година)
- Студија на постојната состојба на јадрото (2009 – та година)
- довршување на Инвентаризацијата на Старата скопска чаршија
(2009 – 2010 година).
- изработка на архитектонска документација на интегрални улични фасади
(по блокови 2009 – 2010 за потребите на архитектонско урбанистичкиот
проект)
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- изработка и довршување на дефицитарна архитектонска документација
за поединечни објекти (2009 – 2012 за потребите на архитектонско
урбанистичкиот проект)
- изработка на конзерваторски проект за интегрални улични фасади (2009
– 2010 за потребите на архитектонско урбанистичкиот проект)
- конзерваторско реставраторски проекти за поединечни загрозени
објекти: Фенерли ан, Турски ан, Ан хотел Шар, Вакувски ан, Ќурчиски ан,
Араста џамија, Ѓулшен амам, Коњушница на Кушумли ан (2010 – 2014).
- козерваторско реставраторски проект за презентирање на остатоците од
средновековни зидови и кули (Подградие 2009 - 2011)
Субјекти - (Види табела)
2.3.1 Валоризација, ревалоризација
- Итна ревалоризација на поединечни добра во состав на Споменичката
целина со цел да се донесат соодветни акти за заштита на културното
наследство согласно Законот за заштита на културното наследство.
- Приоритет во вршењето на валоризација и ревалоризација и во
донесувањето соодветни акти за заштита треба да имаат недвижните
добра кои се предмет на постапки на денационализација.
- донесување на акти за прогласување на поединечните добра во состав
на споменичката целина за културно наследство во постапка пропишана со
закон, за објектите во државна сопственост кои се предмет на
денационализација
Субјекти - Министерсто за култура
Реализација: 2009/ 2010
2.3.2 Инвентаризација и документирање
За потребите за управување со заштитеното добро потребно е формирање
на дата база за архивска документација за старата чаршија(2009 – 2011) во која
освен основната документација која мора да се систематизира ќе треба да
содржи:
- аеро снимки за чаршијата
-фотограметриска документација
-Картографски приказ
-видео записи
-Фотодокументација и сл.
Субјекти - (Министерство за култура, Министерство за транспорт и
врски, Катастар, Општините Центар и Чаир и др.)
Реализација: почнувајќи од 2009
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2.4 ДОНЕСУВАЊЕ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
2.4.1 Донесување правилник за урбанистичкото планирање на
Старата чаршија
Постојните правни инструменти во урбанистичките активности нема да
бидат ниту доволни ниту доволно ефикасни во насока на комплексниот
ревитализациски процес, дотолку повеќе што денешната состојба во Чаршијата е
резултат на самите тие, што може да се согледа од прелиминарната проценка на
постојната состојба на овој оддел. Покрај воведување на мерка
“УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ” нужно ќе е и донесување на посебен Правилник
бидејќи со постојниот општ правилник не ќе може да се делува позитвно.
Цели:
•

Измена на законската неефикасна за Чаршијата регулатива
(Закон за просторно и урбанистичко планирање и неговите
подазконски акти) во однос на содржината и обработката на
деталниот урбанистички план за споменичката целина, кој би
требало да се разработи до ниво на урбанистички проект;
• Обезбедување конкретни за Чаршијата механизми кои ќе ја
„олеснат“ и позитивно ќе ја ефектуираат релацијата на
приватните субјекти и јавниот сектор во доменот на
градењето;
• Обезбедување ефикасност и координираност на големиот број
правни аспекти во регулирањето и имплементацијата на
планските документи за Чаршијата како специфичен
историски простор;
• Дефинирање на механизми за олеснување на контролата за
проверка на законски ефикасно градење и санкционирање на
недозволени дејствувања, а се со цел да се сочуваат сите
елементи на просторот од трајно оштетување.
• Дефинирање на постапките, правата и обврските меѓу сите
партнери од различни ресори и сектори кои ќе мора да се
вклучат
во
креирањето
и
имплементирањето
на
урбанистичкото планирање и воопшто политика.
Правилникот ќе треба да ги дефинира сите норми за ДУП и
урбанистичкиот проект. Изработката на Архитектонско-конзерваторски проект за
секој објект (во кој проект информациите ќе се користат од „правниот арсенал“,
картончиња, пропишани фасадни елементи градежни материјали и т.н.;
сопственикот сам си го изработува при што тој мора да е вклопен во
пропишаната урбанистичка визија за блоковската целина).
Субјекти - (Министерство за култура, Министерство за транспорт и врски)
Реализација: 2009 / 2010
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2.4.2 Правилник за дозволени и рестриктивни градежни норми за
Старата скопска чаршија
Гранадската конвенција бара од земјите потписнички да воведат правни
процедури за „спречување на обезличувањето, оштетувањето или демолирањето
на заштитените имоти“ (член 4 точка 2). За таа цел потребно е да се воведат
обврски за сопствениците на споменици заштитени со законите. Покрај тоа
согласно со конвенцијата, за да се избегне потребата од реставраторски дејства од
голем обем, кои можат да бидат скапи и штетни за историската структура, би
требало да се поттикнува редовното одржување.
Согласно тоа, регулирањето на видовите интервенции врз градбите и
отворените простори од Чаршијата ќе треба да се дефинираат со посебен
подзаконски документ Правилник со кој ќе се дефинираат дозволени,
недозволени односно рестриктивни мерки. Правилникот ќе треба да се базира на
постојните закони – Законот за заштита на културното наследство, Законот за
Чаршијата, подзаконски акти како и Законот за градба.
Забелешка - Во колку се оцени дека ваков акт не треба да се изработи,
Програмата сугерира измена и дополна на Законот за Старата скопска
чаршија.
Цели на Правилникот (или измените во Законот)
1.

2.

3.

4.
5.

Формулирање на сите дозволени и рестриктивни интервенции кои ќе
се применуваат врз секој поединечен објект, блок и отворените
простори со цел да се избегнат било какви девастации.
Да се овозможи секој заинересиран субјект (сопственик, корисник или
инвеститор) да може во секој момент да добие релевантни податоци за
објектот на својот интерес.
Дефинираноста на видовите интервенции ќе овозможи брза и лесна
проценка за потребните финансиски , технички средства, исплатливост
и временски опсег за во случај на одлуки за интервенции што ќе е од
големо значење за заинтересираните субјекти.
Да се обезбеди јасно позиционирње на двете основни страни кои имаат
интерес во Чаршијата – јавниот и приватниот сектор.
Да се сочуваат есенцијалните карактеристики на архитектонскиот и
урбанистичкиот идентитет на Чаршијата.

Аспектите кои ќе се регулираат со Правилникот ќе треба да се однесуваат
за поединечни објекти, блоковите и отворените површини.
Поединечни објекти
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а) систем од норми за видови на дозволени постапки кои ќе треба да се
спроведуваат за да се сочува историскиот идентитет но истовремено земајќи ги
во предвид оние фактори кои ќе го зајакнат развојот на Чаршијата (ќе ја помогнат
ревитализацијата).
б) систем од рестриктивни норми кои попрецизно ќе го дефинираат
зацртаното во законот за Чаршијата.
Правилникот ќе треба да ги дефинира одвоено прашањата за интервенциите
врз дуќаните и за оние врз монументалните објекти кои уживаат посебна заштита.
Бидејќи дуќаните се доминантен содржај кој во голема мера го дефинира
архитектонско урбанистичкиот лик на Чаршијата, со правилникот ќе треба да се
дефинира и регулира следното:
- конструкции, градежни материјали и градежни техники
- примена на горното на фасади и латералните меѓусоседски
страни, приземје, катови
- волумени и висини (минимална и максимална во случај на
висински ресекции на волумените во длабочината)
- фасади, бои, отвори (врати, прозорци, витрини), материјали,
големини и сл.
- покриви и покривни детаљи (оџаци, одводи и т.н.)
- знаци и реклами
- инсталации (осветлување, ПТТ и сл.)
- балкони, чардаци
- тенди и друг вид заштитни механизми
- норми за ентериерите
Отворени површини
Прашањата за отворените површини ќе треба нормативно да регулираат:
- Начин на поплочување
- Урбана опрема
- Инфраструктура (осветлување, телефон, канализација,вода и
т.н.)
- Илуминација
- Хортикултура
Посебен сегмент на Правилникот ќе треба да претставува Листата за
модификации.
Цели на Листата
Овој правен документ ќе ги опфати интервенциите кои ќе треба да доведат
до „поправка“ на нарушените изгледи на објектите кои се во добра физича
состојба, а кое нарушување е резултат на невнимателно проектирање, изведување
или друг вид „унапредување“ настанато во последните децении.
Очекувани ефекти
1.Со овој сегмент ќе се обезбеди генерален увид за интервенциите со помал
обем, лесна проценка на потребните финансиски средства и сл.
2.Давање конкретни информации на сопствениците, корисниците и
инвеститорите за таквите интервенции
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3. Увидот во генералниот обем на работи и нужни средства ќе можат да се
подведат под „минимални интервенции“; и нивното спроведување ќе има
можност да се реализира со „механизмите за олеснување“, (оддел финансии).
На овој начин или со приватно јавна поткрепа ќе се обезбеди брза и
видлива трансформација на амбиентот во Чаршијата, а можностите за
финансиски олеснувања ќе ги мотивираат сопствениците, корисниците и
инвеститорите.
6.
Видливите трансформации ќе имаат едукативен карактер и ќе
предизвикуваат натамошна самоиницијатива на сопствениците и корисниците за
правилно унапредување на просторот.
Прашањата по однос на монументалните објекти кои уживаат посебен
статус, се регулирани со Законот за заштита на културното наследство.
Субјекти - Министерство за култура
2.4.3 Акт за користење на јавните површини
Правилникот треба да содржи нормативни аспекти за поставување на
летни бавчи, хортикултурно уредување на уличните фронтови, подвижни
реклами, мобилни чадори, маси, столици, мобилни излози.
Актот треба да го изготви Градот Скопје на предлог на НУ
Конзерваторски центар – Скопје.
2.5 БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ
Да се донесат како официјален документ за заштита од незаконски дејствија
и да се подготват планови на безбедносна заштита и тоа:
-План за заштита од пожари
-План за посебни мерки за заштита во воена и вонредна состојба
2.6 ОЗНАЧУВАЊЕ НА ЗАШТИТЕНОТО ПОДРАЧЈЕ
НАЦИОНАЛЕН И МЕЃУНАРОДЕН ЗНАК ЗА ЗАШТИТА
Означувањето е во насока на информирање
заштитениот статус на Старата Скопска чаршија.
2.7

ПЛАН
ЗА
УПРАВУВАЊЕ
РЕВИТАЛИЗАЦИЈАТА

СО

СО

и предупредување за
ПРОЦЕСОТ

НА

Согласно европските референтни документи во областа на урбаната
рехабилитација односно ревитализација, правниот статус на ревитализацијата на
Чаршијата, покрај со Програмата ќе треба да се утврди со уште еден правен
инструмент, а тоа ќе е Планот за управувана промена на Чаршијата.
Планот за управување е потребно да се донесе до крајот на 2010.
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Овој правен инструмент кој ќе треба да произлезе од Програмата ќе биде
главна интервенција на јавниот сектор што ќе треба веднаш да се донесе по
прифаќањето на Програмата.
Планот за управувана промена на Чаршијата ќе треба да ги содржи
следните клучни сегменти:
А) Анализа на постојната состојба (SWOT и PEST) со неизоставен пресек
кон сите аспекти кои се третирани со оваа Програма
Б) Стратешки подрачја за интервенции
(заштита, култура, занаети, мали бизниси, угостителство, туризам и т.н.)
В) Имплементациони проекти
Г) Динамичен план
Д) Финансиски план
Ѓ) Учесници,субјекти,целни групи
Е) Очекувани резултати
Ж) Механизми за евалуација
Конкретно, ќе треба да се дефинираат проблемите и нивните извори,
цели, подрачја и опфатот на интервенции, проритетните места, планот на
активности (имплементација), човековите ресурси и финансиските средства
неопходни за реализација.
Со Планот ќе треба да се дефинираат и управувачките механизми кои ќе
треба да бидат вклучени како и партнерите од јавниот и приватниот сектор што
ќе учествуваат во рехабилитацијата.
Ќе треба да се дефинира институцијата која ќе ја контролира физичката
состојба на јадрото односно над целокупниот јавен и приватен имот по пат на
мали интервенции и годишно одржување, и ќе го спречува посериозното
пропаѓање на Чаршијата и сл.
Субјекти - Мултидисциплинарен експертски тим
Реализација: до крајот на 2010.
2.8 ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ИНСПЕКЦИСКА СЛУЖБА И
УРБАНА ПОЛИЦИЈА ЗА СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА
Со цел ефикасно следење на секојдневните промени во чаршијата и
навремено санкционирање на бесправните градежни интервенции неопходно е во
рамките на инспекцијата за заштита на културното наследство во состав на
Управата за заштита на културното наследство, да се формира посебна
организациона единица за Чаршијата, што е дефинирано со Законот за Старата
Скопска чаршија.
Исто така е потребно во општините Центар и Чаир кадровски да ги зајкнат
службите за надзор во општината со цел за навремено санкционирање на
бесправните градежни интервенции.
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2.9 МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРАВНАТА РАМКА ВО
УПРАВУВАЊЕТО
-Создавање на посебна правна основа во Законот за заштита на културното
наследствопреку вградување на нови одредби кои ќе се регулираат
отворените
Прашања кои се однесуваат за плановите за управување со заштитени
подрачја од културно и историско значење.
- Донесување
на подзаконските акти кои недостатуваат, а кои
произлегуваат од законот за заштита на културното наследство.
- Од приоритетно значење е иницирање постапка во Министерството за
транспорт и врски за измена на прописите за просторно и урбанистичко
планирање со цел создавање на правна основа за заштитените подрачја кои
претставуваат една целина а припаѓаат на две или повеќе општини да с
донесува еден детален урбанистички план.

Ѓ. ФИНАНСИРАЊЕ
1. ПОСТОЈНА СОСТОЈБА ВО ФИНАНСИСРАЊЕТО
1.1 ФИНАНСИРАЊЕ ВО ФИЗИЧКИОТ ПРОСТОР ВО ЧАРШИЈАТА
а) Стални извори на финансии за активности во чаршијата се четири:
- Буџет на Република Македонија
- Буџет на град Скопје
- Буџет на општините Чаир и Центар
- Јавно претпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор
- Приватни средства од сопственици и корисници на просторот во
Чаршијата
Од страна на Општината Центар, во текот на 2005 година реализиран е
проект под наслов Ревитализација на Старата скопска чаршија, на иницијатива
на Владата на РМ во соработка со УНДП и Општината Центар. Вкупниот буџет
на проектот изнесувал 3.900.000 денари од кои УНДП, партиципирал со 3.000.000
денари, а остатокот од средствата биле донирани од страна на Општината и
Агенцијата за вработување.
б) меѓународни средства
Влезот на меѓународните средства на основа на заеднички проекти е
минимален. Неколку проекти за конзервација, реставрација и уредување на
поединечни објекти и простори во Чаршијата од 2004 година до 2008 година беа
финансирани од странски донации ( на пр.проектот Арт Базар кој беше помогнат
од страна на амбасадата на Кралството Холандија, санацијата на кровот и
фасадата на црквата Св. Спас помогнато од страна на амбасадата на САД,
конзрваторско-реставраторските интервенции на Мустафа пашината џамија,
финансирани од страна на ТИКА , Република Турција, и сл );
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в) Активности кои се финансираат и извори на средства
• Од буџетот на Република Македонија:
- Активностите поврзани со истражување, документирање и правна
заштита на Старата скопска чаршија се спроведува од Буџетот на
Република Македонија (преку годишна програма на Министерството
за култура). Надлежна институција за овие активности е НУ
Конзерваторски центар – Скопје;
- Финансирањето на непосредната заштита на поединечните
заштитени добра (монументалните споменици) во Старата скопска
чаршија се спроведува од Буџетот на Република Македонија (преку
годишна програма на Министерството за култура);
•

Од буџетот на општините Чаир и Центар и град Скопје:
- Активностите од урбанистичкото планирање се финансираат од
буџетите на општините Чаир и Центар;
- Уредувањето на јавните отворени простори, уличното
поплочување, урбаната опрема се финансира од буџетите на
општините Чаир и Центар;
- Финансирањето на инфраструктурата е од општинските буџети.

•

Од средства на иматели:
- Конзервацијата и реставрацијата на објектите во приватна
сопственост се финансираат од имателите на објектите;
- Од УПССДП

г) Проблеми во финансирањето
- Лимитирани буџетски средства за конзерваторско – реставраторски
работи и за уредување на јавниот простор во чаршијата;
- Лоша финансиска состојба во приватниот сектор;
- Недоволна заинтересираност кај ИВЗ и МПЦ за вложување во
објекти во состав на споменичката целина;
-

Слаби страни – проблеми на ЈПССДП:
• ЈПССДП на РМ располага со мали средства за вложување во
просторот со кој управува (16% од закупнината за издавање под
наем);
• ЈППСДП на РМ според условите во кои денес се наоѓа има по
договор фактурирана закупнина за 143 деловни простори, додека
за 117 воопшто не се фактурира. Средствата што го добива од
Чаршијата по однос на закупнина за досега издаден деловен
простор (143 дел.пр.) се 1.295.091,40 денари или 21.096,00 (евра).
Според Одлука за распределба на средствата од закупнината по
основ на користење на деловен простор само 16 % или 3.375,40
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-

•
•

•

евра можат да се искористат за одржување на истиот. Но во
нивното искористување се појавуваат други проблеми како што
се:
Постои проблем на сопственост, така да малите издвоени
средства ЈПССДП на РМ ги вложува само во ургентни ситуации
(најчесто поправки од типот на комунални интервенции, или по
пријави на големи протекувања кои настануваат од старите
дотраени кровови);
ЈПССДП не спроведува вложувања од типот на пообемно
реновирање на и онака веќе старите деловни простори (менување
на цели кровни конструкции, дотраени излози, фасади и сл.)
Вложувања во национализиран имот ја зголемува неговата
вредност. Оттаму за објекти за кои има такви индикации не се
земаат во предвид вложувањата за одржување иако нема
званична документација за истите.
Кај монументалните објекти, комплексите кои се под посебна
споменичка заштита на културното наследство на државата,
инвестирањето во одржување бара задоволување на сите
законски услови и норми на реализација на истото (изготвување
на потребна техничка документација за секој предмет
поединечно, обезбедување дозволи од соодветните општини и
дозволи од Министерството за култура, Управа за заштита на
културното наследство).

2. ПОЛИТИКА
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА

ВО

НАСОКА

НА

Постоењето на финансиски средства е предуслов за изводливост на секој
проект за ревитализација.
Со цел ревитализацијата на Чаршијата да биде реална и спроведлива ќе
мора да постои склад помеѓу достапните финансиски средства и и активностите
кои ќе бидат планирани со Планот за управувана промена, кој ќе треба да се
изработи во согласност со оваа Програма.
Императиви
Императиви кои ќе треба да се почитуваат со цел успешно реализирање на
ревитализациските процеси се:
1. Веднаш по фазата Анализа и дијагностика, јавниот сектор и неговите
надлежни органи да ја утврдат висината на достапните средства што ќе
можат да се обезбедат за ревитализацијата
2. Од пресудно значење за обезбедување на регулација на пазарот на
имот и остварување на социјалните цели на оваа Програма ќе биде
одржувањето на значајно ниво на учество на јавниот сектор како во
финансирањето така и во сите активности на ревитализацијата.
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3. Средствата од јавните фондови ќе треба значајно да се зголемуваат со
финансиска подршка од приватниот сектор бидејќи согласно со
целокупната концепција и методологија која се проектира во оваа
Програма ревитализацискиот процес ќе се спроведува во партнерство
меѓу јавниот и приватниот сектор.
4. Да се активираат нови досега некористени механизми за вложување
преку јавно-приватно партнерство и концесии,
5. Средствата не смее да се дозволи да се обезбедуваат само од
национални, локални и приватни извори туку и од трансгранични (
регионални), европски и други меѓународни програми.
6. При вложувањето ќе мора да постои паралелна и рамноправна
подршка за физичкото унапредување на просторот и хуманите (социо –
економски) аспекти.
2.1ФИНАНСИРАЊЕ СО ПАРТНЕРСТВО МЕЃУ ЈАВНИОТ И
ПРИВАТНИОТ СЕКТОР
Фактор со есенцијално влијание врз успехот на активностите во
ревитализацијата треба да се заснова на ефикасно партнерство меѓу јавните
институции и приватните претпријатија, НВО и (или) меѓународни партнери кои
поддржуваат ваков тип проекти.
Цел:
Преку партнерството на овие сектори да се овозможи зголемување на :
- Финансиските средства
- Човекови ресурси
- Да се обезбедат подобри резултати (врз основа на
копродукциски односи).
2.1.1 Предлог модалитети за јавни приватни партнерства
За различни компоненти од проектите во процесот на ревитализацијата ќе
треба да се креираат различни партнерски модели , а особено
Договорна форма на партнерство. Овој вид на партнерство ќе има
особено значење бидејќи од него може да се очекува развиток на идни
институционални аранжмани.
Паралелно со ова ќе се овозможи воведување и 3 вида нови
функции како што се:
- Посредување
- Поврзување
- Копродукција.
2.1.2 Приватно јавен сектор и финансиски извори
Партнерскиот пристап ќе мора да подразбира нови модалитети на
„управување“ (менаџирање) кои ќе се засновуваат на ad – hoc координирано
уредување, а кое ќе подразбира опфаќање на различни компоненти од проектот
(актери и средства).
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2.2 ФИНАНСИРАЊЕ СО ПОДРШКА ОД НАЦИОНАЛНИ,
ТРАНСГРАНИЧНИ (РЕГИОНАЛНИ) И ЕВРОПСКИ ИЗВОРИ
2.2.1 Национални извори (државен буџет)
а) Бидејќи ревитализацијата (урбана рехабилитација) согласно оваа
Програма е концепирана како политика за локален развој кој ќе го стимулира
економскиот потенцијал во Чаршијата оправдани се можностите за финансиска
поддршка од одредени национални развојни програми и тоа од:
- Министерството за економија
- Министерството за локална самоуправа
- Министерство за финансии
- Министерство за животна средина и просторно планирање
б) проектни активности од областа на културното наследство и натаму
ќе имаат финансиска подршка од Министерството за култура преку годишните
програми за програмско финансирање на институциите и одредени
вонпрограмски активности.
в) Финансирање на ,,минимални интервенции“ (види оддел урбана
политика)
Дел од овие акттивности ќе треба да ги финансира ЈПССДП, друг дел
да се одвојува според предлозите во оддел правни инструменти.
Според почетните цени на лицитација на ЈПССДП пресметано по
Методологија за 117 деловни простории за кои оваа институција нема
фактурирани закупнини би се добило дополнително уште 1.44146.879,05 денари
или 18.682,00 евра од кои 16 % изнесуваат 2.989,00 евра. што значи во колку во
моментов за цела чаршија би се фактурирало, би се собирала вкупна закупнина
од 39.778,00 евра или би можеле да се движат 16% од нив односно 6.364,00 невра
наместо сегашните 3.375,40 евра.
Со цел за надминување на ваквите состојби, а имајќи го предвид
значењето и вредностите на Старата Скопска чаршија, потребно е Јавното
претпријатие да направи соодветни измени во Методологијата во насока на
зголемувањње на висината на закупнината, како и да развива форми за користење
на просторот по пат на јавно приватно партнерство.
2.2.2Финансирање со помош на регионални и европски извори
а) Финансиска и техничка помош која произлегуваат од поголем број
европски, регионални, меѓународно – глобални програми за културно наследство,
култура, локален и социјален развој, ќе треба да се користат како значајна
подршка за дел од проектите кои ќе се спроведуваат во различни фази на
ревитализацискиот процес.
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Банка за развој на Советот на Европа (банка со исклучиво
социјална определба) – освен во статутарните приоритетни
области, оваа банка развива проекти и во областа на заштита и
рехабилитација на историско наследство, но ако проектите се со
социјален предзнак . Овој аспект како „хуман“ е еден од двата на
кои се фокусира Програмата за ревитализација на Старата скопска
чаршија.
Светска банка – разојни програми.
Џаика – Програма за развој на јапонската влада
USAID – Програма Помош на занаетчии – програма за развој на
Владата на САД.
Француска асоцијација на градови со културно наследство и
градови со законски утвредна заштита – проект сигналитика ,
градежна реконструкција (обука), консалтинг за културно
наследство.
FORMEZ – програма на Владата на Италија, дел за културно
наследство и локален развој и културен туризам.
ФИООМ – Фондација Крал Бодуен (Белгија) – програми за
културно наследство во функција на локален развој и културен
туризам.
UNDP
UNESCO
EU – Европска комисија
Совет на Европа/Evropska Komisija
Амбасади – фондови и фондации на странски земји или на самите
амбасади (Норвешка, Холандија, Швајцарија, Велика Британија/
Британски совет во Скопје).
И други извори

б) Исцрпување на финансиските средства и друг вид на помош од
тековни меѓународни проекти и програми во кои Р.Македонија е вклучена.
2.2.3 Донаторски конференции (средби)
Ова е еден вид на проверена форма за обезбедување на финансиски извори
.
Пред потенцијалните донатори (амбасади и други дипломатски
претставништва) ќе треба да се презентира Програмата за ревитализација и
Планот за управувана промена на Чаршијата како правни и законски документи
кои ќе ја објаснат координираноста на проектите за кои се лицитира со
политиката на тие два документи (покрај експликациите за содржината на
проектот, средствата, очекуваните резултати).
Овој механизам на донаторски конференции препорачливо е да се
спроведува како во почетокот така и во двете круцијални фази од процесот –
стратешко планирање и имплементација).
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Корисно би било на овој вид средби да се презентираат и постигнатите
резултати од ревитализацискиот процес како и изведувањето проекти со
поддршка од претходните донации.

2.3 ПРИВАТНИ ИЗВОРИ – СТОПАНСКИ СУБЈЕКТИ
Меѓународните искуства покажуваат дека се е поголемото учество на
приватниот сектор во урбаната рехабилитација (во активности поврзани со
физичка заштита, функционализација или со хуманиот аспект за социо –
економско јакнење) денес е неизбежно.
Следејќи ги ваквите искуства, а врз основа на можностите од
домашната законска регулатива (да се набројат закони). Програмата го акцептира
приватното учество, било да е преку спонзорство и донации, било да е преку
инвестирање во развој на сопствени бизниси како исклучително важен фактор за
успешност на ревитализацијата бидејќи на тој начин на приватните субјекти им
се овозможува:
• Да се соживеат со ревитализацијата (проекти, активности) и да се
позиционираат визави јавниот сектор и на крајот директно да
учествуваат. На овој начин се обезбедува „копродукциско“
позиционирање на приватниот сектор.
• Инвестирање во догледен период може да покаже ексклузивни
ефекти и ќе претставува престиж за фирмите и поединци – инвеститори.
• Донации и спонзорства на одредени зафати (културно – историски
споменици, значајни збирки, атрактивни мали простори во Чаршијата или
одделени делови на урбаната опрема), може да даде големи ефекти врз
содржината и атрактивноста на Чаршијата, а соодветна сатисфакција за
компаниите, кои на овој начин би го манифестирале својот однос кон
јавниот интерес и осет за културното наследство.
• Приватните субјекти ќе го чуствуваат за „свој“ проектниот процес за
ревитализација, подеднакво како и јавниот сектор.
2.3.1 Мерки за рамнотежа во приватното вложување
обезбедување на социјалната димензија на ревитализацијата

–

а) Јавниот сектор ќе биде секогаш оној кој ќе ги иницира
фазните проекти, додека приватниот сектор ќе се вклучува подоцна кога
ќе се оцени дека проектите ќе може да бидат остварени.
Ова значи дека програмата сугерира концепт според кој во
почетокот учеството и улогата на јавниот сектор ќе биде поголема, а
подоцна особено на крајот, она на приватниот сектор ќе е поголемо но
никогаш целосно!
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б) Јавниот сектор ќе мора да биде присутен во текот на целиот
процес на ревитализацијата со цел остварување на социјалните цели
императивно зацртани во оваа Програма.
в) Јавниот сектор ќе мора да биде активно присутен
континуирано и заради остварување и контрола на квалитетот во
заштитните аспекти и цели.
г) Истовремено, јавниот сектор ќе мора континуирано да ги
контролира пазарните законитости и правила за да не дојде до соочување
на дива либерализација, која на брутален начин би можела да го измени
идентитетот на Чаршијата и да ги зголеми социјалните разлики, и со тоа
да се изгуби една од најголемите историски вредности на Чаршијата
зацртани за зачувување со оваа Програма:
Еднаквост на сите во Чаршијата без оглед на религија, етникум,
општествено – економски статус, а што во минатото се изразувало со
право на поседување простор, и работа во Чаршијата за сите.
д) Одржување или јакнење на јавната политика за употреба на
земјиштето и одредени недвижни добра ќе мора да биде приоритетна
активност за да се избегне дисфункција на просторот но во обратна
насока од онаа која е денес присутна.
2.4 ФОРМИРАЊЕ НА “ФОНД ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА
СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА“

Фондот треба да претставува механизам со помош на кој ќе се создава
„алтернативен“ буџет. Истиот ќе треба да се полни од повеќе извори:
- од парите за градежни дозволи на град Скопје (не само од
Чаршијата); од лотарија и други игри на среќа; од приватни
даноци и др.
За оваа активност ќе треба да се проучат правните и финансиските
претпоставки, за основање на Фондот.Основањето на Фондот ќе претпоставува и
измена на одредени законски прописи.
Со Програмата се сугерира да се формира Борд кој ќе управува со средствата во
фондот.
2.5 ВОВЕДУВАЊЕ
НА
ОЛЕСНУВАЧКИ
ФИНАНСИСКИ
МЕХАНИЗМИ ЗА СОПСТВЕНИЦИТЕ И КОРИСНИЦИТЕ
Согласно зацртаните социо – економски и други приоритети и
принципи, Програмата се залага за максимално задржување на постојните
сопственици (корисници) како и враќање на повлечените, назад во просторот на
Чаршијата.
Исто така во согласност со приоритетите во однос на заштитата и
зачувувањето на идентитетот на Чаршијата, а со цел да се стимулира одговорно
однесување на сопственичко – корисничката структура, Програмата предвидува
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широка палета на олеснувања во поглед на политиката за финансирање, а која
опфаќа поголем дел на инволвирани субјекти.
(предлози)
Вид на олеснувања
Да
се
востанови
„Специјален
ценовен
систем“ со пониски цени
за струја (потрошувачка,
илуминација,осветлување
и т.н.)
„Специјален
ценовен
систем“
за
вода
и
комунална
хигиена,
телефон
Дел од буџетот создаден
од градежни дозволи на
ниво на град Скопје и
двете општини, да се
употреби
за
востановување на „Буџет
за
минимални
интервенции“
(види
поглавје ____)
Бесплатни или минимално
финансиско учество за
сезонско хортикултурно
(пред
се
цветно)
уредување на градбите
(дуќани и сл.)
Востановување на награди
(за најдобра адаптација,
квалитетни
производи,
оживеани
традиции,
услуги и сл.)
Воведување на субвенции
за градежни интервенции

Целни групи

Инволвирани
партнери

Приватни сопственици и
други корисници на простор
во Чаршијата

Приватни компании
за електрична
енергија

Приватни сопственици и
други корисници на простор
во Чаршијата

Приватни и јавни
компании за вода и
комунална хигиена

Приватни сопственици и
други корисници на простор

Град Скопје,
општина Центар и
Чаир

Приватни сопственици и
други корисници на простор

Приватни
претпријатија за
хортикултура

Приватни сопственици,
занаетчии,угостители и
корисници на простор во
Чаршијата
Приватни сопственици и
други корисници на простор

Град Скопје,
Министерство за
култура и
Министерство за
економија
Министерство
за
финансии,
Министерство
за
култура,
Министерство
за
транспорт и врски
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Воведување на посебно
поволни кредитни и линии
за градежни интервенции
Приватни сопственици,
или мали специфични занаетчии,трговци,угостители
бизниси компатибилни за
и сл.
ревитализација,за занаети

Банки

2.6 ОДРЖЛИВО ФИНАНСИРАЊЕ – СОПСТВЕН БУЏЕТ
Ревитализацијата ќе е успешна само ако уште на почетокот се дефинираат
механизмите на взаемни обврски помеѓу субјектите кои ќе ги даваат
финансиските услуги и субјектите кои ќе ги примаат истите. Тоа ќе биде
единствен начин за да се обезбеди одржливо финансирање, што ќе подразбира со
тек на време да се намали буџетското финансирање од страна на јавниот сектор, а
да се зголемуваат сопствените средства на поединците и воопшто на цалата
Чаршија како посебен субјект.
За оваа цел нужно ќе се да се дефинира механизмот според кој ќе се
создава сопствениот буџет на Чаршијата, но и начинот на кој ќе се обезбеди
повраток на средства кон националниот и локалниот буџет, односно зголемување
на тие буџети. Истио т ќе мо ра да се по лни со дел о д дано ците на до бивка на
сопствениците и корисниците (од туризам, такси од музејски карти, од концерти
и сл.).
Од овој буџет во иднина ќе се финансираат најголем дел активности
поврзани со конзерваторско реставраторско, конструктивно одржување на
градителскиот фонд, отворените површини како и друг вид проекти поврзани со
занаети, современи или модифицирани традиционални уметнички вештини,
културни манифестации, панаѓури, паради и сл.
Бидејќи висината на сопствениот буџет на Чаршијата ќе зависи од самите
корисници (приватен сектор, локално општинско и градско ниво) тоа ќе биде
стимулација за самоорганизираност, добро планирање и добра реализација на
планираното.
Дефинирањето на инструментите за „Буџет на Чаршијата“ ќе треба да е
предмет на Планот за управувана промена на Чаршијата.
Предлог
-Сопствениот буџет ќе може да се формира пред крајот на првиот
петогодишен циклус,односно најрано во 2014/ 2015.
-Значаен механизам кој ќе треба да се дефинира е Борд за управување со
фондовите за финансирање на Чаршијата.
2.7 ЕДУКАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Со цел да се олеснат пристапите кон меѓународните фондови, грантови и
други видови финансиски извори, неопходно е да се обезбеди посебна едукација
за аплицирање.
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VII УПРАВУВАЊЕ (МЕНАЏМЕНТ) СО ПРОЦЕСОТ
НА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И СО ПРОСТОРОТ НА
ЧАРШИЈАТА
1. ПОСТОЈНА СОСТОЈБА – УПРАВУВАЧКИ СУБЈЕКТИ И
ПРОБЛЕМИ
Денес управувањето со чаршијата е во директна зависност од видот на
сопственоста и од начинот на кој е регулирано користењето на просторот и
објектите.
Овие субјекти кои управуваат и стопанисуваат се многубројни:
1. Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор
на РМ;
2. Надлежните институции: НУ Конзерваторски центар Скопје,
Национален конзерваторски центар, Министерство за култура- Управа
за заштита на културното наследство;
3. Културни и образовни институции: Музеј на Македонија, Музеј на
Старата скопска чаршија, Ликовна академија, Детски театарски центар
и сл.
4. Невладини и други организации
5. Приватни сопственици
6. Корисници
7. Македонска православна црква, Исламската верска заедница,
Еврејска заедница
8. Други субјекти.
Проблеми
Досегашното управување со чаршијата од страна на ЈПССДП имаше низа
недостатоци особено во однос на соодветно и ефективно вклучување на
културното наследство во јасно изразена стратегија за развој и ревитализација.
Улогата на овој управувачки субјект, по природа на неговиот основен
предмет на интерес, се сведуваше на задоволување на одредени економски и
инфраструктурни потреби за одвивање на секојдневниот живот во просторот што
ни оддалеку не ги опфаќа комплексните потреби и можности за опстанок,
афирмација и ревитализација на содржините на културното наследство.
Од друга страна спроведувањето на заштитата на Старата скопска чаршија
од страна на институциите од културата – НКЦ и НУКЦ – Скопје надлежен за
територијата на која се наоѓа чаршијата. Соочени со незадоволителна кадровска
екипираност и ограничени финансиски средства во спроведувањето на
заштитно конзерваторски интервенции, овие институции, во врска со потребите
на заштитата на споменичкта целина делуваат повеќе стихијно, без јасно
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утврдена програма и приоритет на активности во нивните годишни програми
финансирани од буџетот или пак инцидентно – по барање на корисниците
(имателите).
Урбаното планирање исто така претставува посебен проблем кој
произлегува од деталните урбанистички планови кои порано беа донесувани од
општините, а спроведувани од подрачните единици на Министерството за
транспорт и врски, а денес се донесуваат и спроведуваат само од општините.
Досегашното искуство говори за многу слаба координација на
институциите за заштита и изготвувачите на плановите што како последица
има континуирано нарушување на доброто.
На ова се надоврзува и усложнетата состојба прдизвикана со новата
територијална поделба на РМ, при што и површината на чаршијата е поделена
односно е во надлежност на две општини – Чаир и Центар. Во ваква ситуација
основана е претпоставката дека планираните активности на секоја од овие
општини, зависно од различниот интерес може да предизвика последици кои ќе
влијае на разградувањето на структирата и потиснување на сите други
елементи кои го сочинуваат интегритетот на споменичкиот фонд, на менување
на амбиенталниот лик и губење на општествениот живот.
Приватните сопственици од друга страна соочени се со комплициран и
неефикасен административно – правен систем (одобренија за градби, заштита
и сл.); најчесто не ги почитуваат прописите што резулира со примена на
недозволени градежни дејствија и измени како и внесување нови содржини.
Значајната улога на општината Чаир на која и припаѓа најголемта
територија на чаршијата, донекаде го ублажува недостатокот од стратешки
насоки и управување со чаршијата. Меѓутоа недоволнта транспарентност за
предложените или реализираните проекти зацртани во нејзините програми,
предизвикуваат проблеми кои ги чуствуваат сите инволвирани чинители во
животот на чаршијата а најмногу заштитените објекти.
Уште полоша е состојбата со општината Центар, надлежна за мал дел на
територијата на доброто, од каде не се добиваат никакви конкретно зацртани
планови и програми по однос на чаршијата.
2. НОВ МОДЕЛ - ИНТЕГРИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСОТ
Многудецениското искуство покажува дека сите наведени субјекти,
надлежни за различни, со закон определени активности објективно не се во
состојба интегрално да ги согледаат, копмлексно да ги анализираат и решаваат
проблемите но и да ги задоволата потребите на заштитата и ревитализацијата.
Ревитализацијата на Чаршијта како и секоја друга во светот во техничка
смисла ќе е крајно комплексна бидејќи за нејзина реализација е потребно стручно
знаење
од
различни
области
(мултидисциплинарни).
Но
покрај
мултидисциплинарни знаења, ревитализацијата императивно подразбира и
сеопфатен пристап во обединувањето на комплексните проблеми во врска со
функционирање на јадрото.
Програмата предвидува напуштање на досегашнта проста и формална
комуникација на секторски политики на поединечните управувачки субјекти.
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Се предлага нова концепција на раководење која ги зема во предвид
следните објективности на ревитализацијата сфатена како процес:
- потреба од мултисекторски но партнерски координиран пристап;
- потреба од континуирано мултидисциплинарно раководење во сите
три фази на процесот;
- потреба од квалитетно раководење во сите три фази на процесот.
Се предлага еволутивен премин кон интегративно управување кое ќе се
темели на управувачки механизми со помош на кои ќе се реализира обединување
и координација на различни структури и сектори во сите фази од процесот на
ревитализација, но преку иновативен структурен пристап кој ќе се создава на
теренот – управување со промените според концептот од долу кон горе.
Предложените механизми на управување со процесот на ревитализација се
засниваат на современите европски и глобални методологии.
2.1 УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА – СОСТАВ, ИНГЕРЕНЦИИ И
ДЕЛУВАЊА
Се предвидува управувачкта структура да се состои од три тела кои ќе
делуваат според следниот концепт:
• По вертикала: – Меѓуресорска комисија/МК/ -координирање на
активностите кои ќе се спроведуваат на различни нивоа на управување
(национално, локално) и меѓусебно надополнување на овие нивоа на
упраување;
• По хоризонтала- Комитет за управување/КУ/ и Одбор за
имплементација/ОИ/ со цел координирање на различни надлежности
и активности на локално ниво;
• Според територија- Мултидисциплинарни стручни тимови
(работни групи/ територијалниот пристап ќе овозможи продуктивно
взаемно дејство внатре во Чаршијата но и помеѓу Чаршијата и
соседните територојални заедници (соседни општини) или во
подалечната околина (општина од Скопска Црна Гора – манастири,
Водно, Матка, како работни тела на Одборот за имплементација).
Овој концепт на раководење ќе подразбира и овозможува:
- поттикнување и секојдневно следење на активностите;
- воспоставување на механизми за координација на активностите и
методите што ќе ги користат различните учесници и тоа на подолг
временски период а во склад со секоја поединечна ситуација;
- да ги мобилизира ресурсите (просторни и човечкиот ресурс)
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ПРЕТСЕДАТЕЛ
МЕЃУРЕСОРСКА
КОМИСИЈА (МК)

СЕКРЕТАР - ПРОЕКТ
КООРДИНАТОР

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ГРАДОНАЧАЛНИК НА
СКОПЈЕ

КОМИТЕТ ЗА
УПРАВУВАЊЕ (КУ)
(МАНАЏИРАЊЕ)

СЕКРЕТАР - ПРОЕКТ
ЛИДЕР

ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОЕКТ ЛИДЕР ОД КУ

КОМИТЕТ ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
(КИ)

СТУЧНО
ЕКСПЕРТСКИ
ТИМОВИ

СТУЧНО
ЕКСПЕРТСКИ
ТИМОВИ

СТУЧНО
ЕКСПЕРТСКИ
ТИМОВИ

ОПЕРАТИВНИ
ТИМОВИ

ОПЕРАТИВНИ
ТИМОВИ

ОПЕРАТИВНИ
ТИМОВИ
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2.1.1 Меѓуресорска комисија (МК)
а) Улога
- овозможува и реализира дијалог помеѓу различните субјекти кои се
инволвирани во просторот;
- ја потврдува усогласеноста на стратешките проекти во сите три фази
со националните закони и други документи;
- иницира промени на одредени законски практики во корист на
ревитализацискиот процес и обезбедува нивна имплементација;
- обезбедува трансверзална итерферентност на национално и локално
ниво.
- координација и следење на приливот и одливот на средстата добиени од
различни извори во сите фази на ревитализацијата
б) Состав
Членовите мора да се со способности и познавање во повеќе полиња и со
мандат кој ќе им овозможува да донесуваат одлуки со Владата.
Во составот треба да членуваат:
- Министерство за култура (од апект на културно наследство)
- Министерство за транспорт и врски (од аспект за урбано
планирање)
- Министерство за економија (од аспект за мали бизниси)
- Министерство за финансии
- Министерство за локална самоуправа
- Градоначалник на град Скопје
- Градоначалници на општини Центар и Чаир
- Претседателот од комитетот за управување
- Национален совет за ревитализација на Старата скопска чаршија
Претседател на комисијата – еден од членовите според одлука
Секретар – проект коодинатор (овој човек е главен за целиот Проект за
ревитализација); Освен секретар на ова тело тој координира со Комитетот за
управување и со Комитетот за имплементација (Одбор за имплементација –ОИ )
в) Делување
Комисијата делува во моменти кога:
- се носат одлуки за прифаќање на процесите (фаза по фаза, дел по
дел);
- кога се носат одлуки по однос на резултатите од процесите во
фазите и тоа по однос на локално и национално ниво, поединечно;
- се носат одлуки за можни опции и предлози кои тежнеат кон
унапредување на практиките на национално ниво;
2.1.2 Комитет за управување (КУ)
а) Состав - градоначалници (Скопје, Чаир и Центар)
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-Претставници од институции од оперативно ниво (Конзерваторски
центар Скопје, НКЦ, Управа, општински сектори и др. )
- Национален совет за ревитализација на Старата скопска чаршија
- Претставници од цивилниот сектор (комора на занаетчии, приватен
сектор, НВО и др.) како и влијателни неполитички структури за да се
оневозможи политизација на одредени проекти и идеи, МПЦ и ИВЗ.
Претседателот на Комитетот за управување се избира од редот на
претставниците на цивилниот сектор.
Членовите ќе треба да се номинираат на демократски начин (преку
совети на општините, НВО и сл.)
б) Раководење
- Претседател: градоначалник на Скопје или друг избран од членовите на
Комитетот;
- Потпретседател;
- Секретар: Проект лидер
в) Ингеренции
. Овој комитет треба да ги контролира сите преземени активности во
процесот на ревитализацијата претставувајќи главен двигател на идниот развој на
јадрото. Неговата улога е клучна во врска со обезбедување сигурност на
спроведувањето и мониторинг на ревитализацискиот процес:
- обединува и синтетизира идеи на локално ниво бидејќи има
локална контрола;
- спроведува мониторинг и ги потврдува фазните програмски
сегменти;
- усвојува акциони планови
- преговара за буџет и други нужни политички одлуки со МК
- поднесува извештај за резултати до МК
- ја покренува дијагностичкта , стратешкта и имплементационата
фаза и ја потврдува синтезата од истите
- го номинира Проект лидерот и членовите на Одборот за
имплементација (ОИ)
- го формира и поставува професионално лице во Бутикот
Меѓуминистерската комисија ќе треба да биде запознаена со ингеренциите
и ангажманот на Комитетот за менаџмент.
2.1.3 Одбор за имплементација (ОИ)
а) Ингеренции
Ова тело претставува техничка точка за контакт.
Тоа треба да е перманентно тело со минимум еден запослен.
Телото е одговорно за организација на целиот процес:
- имплементација на одлуките на МК и КУ;
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- ги припрема работните годишни програми за активности согласно
динамичниот план на оваа програма и Стратегијата – План за
управување (активности, динамика на работа и тн.)
- подготвува и преговара за предлог буџети со одговорни субјекти
- подготвува договори за изведување на одредени активности
- доставува предлози до КУ
- ги организира и предложува Работните групи (РГ)
Ова тело претставува секретаријат на МК и КУ и РГ.
б) Состав
- Мултидисциплинарни специјалисти и претставници од повеќе сектори и
претставници од Национален совет за ревитализација на Старата скопска
чаршија
Составот на членовите на ова тело зависи од потребите наведени во
шемата на активности и од ресурсите наведени од инволвираните
партнери, така што може и треба да се менливи.
в) Раководење
Со телото раководи Проект лидерот – Секретарот од КУ. Ова е зацртано
така за да се обезбеди тесна координација и соработка со Проект
кооринаторот од МК кој таму има улога на секретар.
Еден од членовите треба да има улога на проект координатор кој ќе ги
координира зададените задачи.
2.1.4 Работни групи – стручно оперативни и стручно експертски
Комитетот за имплементација формира т.н. Работни групи –
мултидисциплинарни тимови. Тие ќе ги операционализираат зацртаните проекти
од комитетот. За реализација на механизмот „од долу кон горе“ треба да се
предвидат два типа на тимови кои ќе работат согласно следните норми:
• Оперативни тимови кои ќе работат на терен;
• Стручно – експертски тимови ќе мора да го демонстрираат својот
капацитет да го слушаат, вреднуваат и систематизираат мислењето на
граѓаните (испитаници, учесници во работилници и сл.);
• Стручно – експертски тимови ќе мора да докажат спремност за
прифаќање на сугестиите од граѓаните и да изнаоѓаат одговори за бројните
прашања.
• Стручно – експертски тимови ќе мора да поседуваат капацитет за
стручна обработка на податоците и нивна презентација (статистичка и др.)
Составот на овие тимови ќе биде во зависност од проектите но секогаш
мултидисциплинарен.
a) Стручно – експертски тимови
Заради прашањата од социо – економски карактер, со кои ќе се покрива
хуманиот (човечки) аспект во ревитализацијата, а кои се основен предуслов за
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успешност на процесот неопходно е формирање на стручно – експертски тим кој
ќе креира и операционализира механизми за релевантна граѓанска партиципација,
а во согласност со Програмата. Во стручно – експертските тимови ќе мора да
бидат вклучени и неколку стручно – експертски профили како – економист,
социолог, архитект, конзерватор – реставратор и учесник од локалниот сектор.
Составот мора да биде мешавина на одговорни лица од институции и
други средини. Треба да се рефлектира на различност на партнери кои во
реалноста ќе бидат вклучени во ревитализацијата:
- експертски претставници на централна власт и на нејзини различни
сектори и служби;
- претставници од локални и национални тела релевантни за проектот;
- експерти за економски социјален културен и друг вид развој;
- претставници од НВО;
- неинституционални групи и др;
- претставници од соседни општини па дури и меѓународни
претставници.
б) Оперативни тимови
Ќе треба да спроведуваат серија активности кои ќе произлезат од
програмско – методолошки проекции на стручно – експертските тимови.
Составот на оперативните тимови ќе претставува еден од чекорите со кои ќе се
реализира граѓанската партиципација, бидејќи составот ќе треба да ги опфати
следните постулациски сегменти:
- студенти (треба да се вклучат особено оние кои во иднина ќе може да
имаат интерес во Чаршијата: студенти по архитектура, од Ликовната
академија, историја на уметност, економија, туризам, социологија и др);
- млади кои актуелно се вработени во Чаршијата;
- членови на НВО, Комора на занаетчии, угостители и сл.
в) Избор на членови и функционирање на работни групи ( РГ )
Комитетот за управување ќе претствува телото кое ќе ги специфицира
критериумите и механизмите за избор на членови за РГ.
Стручните и оперативни мултидисциплионарни тимови работат
самостојно, но повремено мора да имаат заеднички состаноци со цел да се зајакне
меѓусебнта проверка и трансверзалните приоди помеѓу приоритетните теми и
проекти.
Модератори во ваквата заедничка работа на РГ ќе треба да се членови од
Комитетот за имплементација (КИ).
Надворешни членови може да бидат поканувани повремено заради
евентуална експертиза по однос на одредени прашања.
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3. ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА „ИНФОРМАТИВЕН БУТИК“
За да се обезбеди комплетна транспарентност кон граѓаните и
континуирана дебата во однос на активностите во фазите на ревитализацискиот
процес (различни етапи од одредени проекти, нови проекти, динамични планови
и сл.) нужно ќе биде да се формира специјален простор кој ќе биде континуирано
отворен. Истиот ќе треба да биде на добра позиција во Чаршијата. Вработени од
НВО, професионалци од областа на архитектура, урбанизам, туризам,
конзервација итн.
Со Информативниот бутик раководи лице кое е член на Одборот за
имплементација.
4. КРЕИРАЊЕ НА „АРСЕНАЛ ЗА СТАРАТА ЧАРШИЈА“
Aрсеналот ќе треба да претставува посебен сектор во рамките на НУ
Конзерваторски центар Скопје, кој исклу~иво ќе се бави со старата скопкс
ачаршија. Тој ќе претставува инструмент кој ќе е приспособен на потребите за
ревитализација и како дел од јавниот сектор ќе го гарантира успехот на
ревитализаицјата не само во рамкитре на заштитата туку и во однос на соработка
и олеснета комуникација со приватниот сектор (сопственици и инвеститори).
Треба да ги има следните функции:
Физичкта заштита ќе треба да остане во ингеренции НУ КОнзерваторки
центар –Скопје во кој ќе треба да се формира посебен сектор коj исклучиво ќе се
бави со Старата скопска чаршија.
Ингеренции на секторот:
-Изработка и раководење со конзерваторско реаставраторски проекти;
креирање на посебен ИНДОК центар за Чаршијата (банка на податоци)
-Да претставува „FRONT OFFICE“ за добивање информации за
заинтересираните субјекти (инвентаризација, картончиња, конзерваторски
реставраторски норми и рестрикции за објект, за блок...., урбанистичка и
функционална развојна визија согласно важечките планови, постојна законска
регулатива за заштита на културно наследство и т.н.)
-Да води политика на локално и национално ниво во доменот на:
-Интегрирана заштита;
-Урбанизам и политика на користење на земјиште;
-Идентификација на имтелите на заштитените добра во состав на ССЧ.
Забелешка
Во неговите рамки да функционира Дата-базата за Старата скопска
чаршија
На овој начин, Арсеналот ќе треба да претставува еден сегмент од
структурата за управување.
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5. МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ
ФИНАНСИСКИ ПОЛИТИКИ И ИЗВОРИ

СО

СЕКТОРСКИТЕ

а) Јавен сектор и финансиски извори
Менаџирањето на разните политики и извори на финансирање
ќе биде потребно уште на почетокот на процесот за да се врами во
единствен механизам преку Меѓуресорсаката комисија.

-

Ингеренции:
Координација на секторските финансиски политики кои ќе се
спроведуваат на различни нивоа на власт:
Министерства за култура, економија, финансии, локална самопуправа,
животна средина;
Локална власт : град Скопје општина центар и оштина Чаир;
Планирање на приливот и одливот на средствата во сите фази на
ревитализацијата.

6. УПРАВУВАЊЕ СО ПРОСТОРОТ НА СТАРАТА СКОПСКА
ЧАРШИЈА – АГЕНЦИЈА
Врз основа на искуствата од петгодишното спроведување на оваа
Програма за ревитализација на ССЧ како и согледаните ефекти од управувањето
на процесот на управување преку управувачките тела предвидени во Програмата
ќе се преиспита потребата од основање на посебна институција - Агенција за
управување со Старата скопска чаршија.
Во структурата на ова тело ќе треба да бидата вработени лица кои ќе
остваруваат контакти со сите надлежни и заинтересирани страни, а за својата
работа да одговараат пред национални и локални (политички субјекти) и од
истите да бидат финансирани.
Субјекти: Да се одредат во Планот за управувана промена за Чаршијата.
Реализација: 2013.
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VIIl. ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
Ревитализацијата ќе претставува сложен процес кој ќе се реализира
најмалку како среднорочен петогодишен проект и ќе продол`\\и во континуиотет
од петогодишни проектни циклуси.
Врз основа на Програмата за ревитализација, Владата на Република
Македонија ќе треба да го донесе Планот за управувана промена на
Чаршијата. Во Планот за управувана промена на Чаршиајта ќе се опфатени
проектните ревитализациски активности опфатени со оваа Програма, а кои ќе се
одвиваат во одделни фази како:
1. Аналитичко дијагностичка,
2. Стратешко планирање,
3. Имплементација
Пред да се започне со изработка на Планот за управувана промена на
Чаршијата ќе се спроведе сенизбилизација на јавноста за значењето и
ефектите од донесувањето на Програмата
1.ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАНА ПРОМЕНА НА
ЧАРШИЈАТА
1.1 АНАЛИТИЧКО ДИЈАГНОСТИЧКА ФАЗА
Времетраење: 8 месеци
За утврдување на постојните проблеми и изнаоѓање на потенцијални
решенија потребно ќе биде да се реализираат обемни истражувања кои
често ќе треба да одат до ниво на детални анализи . Истите ќе треба да се
спроведат како SWOT и PEST анализи и тематски ќе треба да се
опфатат :
-аспектите на просторот ;
-аспектите
поврзани
со
човешкиот
фактор
односно
економскиот,културниот и социјалниотразвој;
SWOT и PEST анализите ќе претставуваат најефикасен инструмент за
идентификација
на реалниот контекст со неговите јаки и слаби
страни/закони,финансии, градителско
наследство,институции,занаети
економски,социјални,културни аспекти и т.н. и да се испитаат
можностите и ризиците.
Бидејќи проблемските подрачја но и самиот партнерско, копродукциски и
интегративен пристап во кој ќе се вклучуваат многу субјекти,ги
надминува обичните технички истражувачки приоди ќе мора да се
почитуваат следните:
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Императиви и премиси
-Вклученост на граѓаните,стручно оперативните и експертски
мултидисциплинарни тимови како фактори без кои не ќе се може
-За да можат граѓаните да го сватат потфатот за ревитализација и да
созреат ќе треба да им се даде одредено време.Тоа од друга страна ќе
им овозможи на експертските и стручно оперативните тимови да
соберат многу поголем број информации.
-проектите од оваа фаза ќе мора да влезат во рамките на програмите
на јавниот сектор и ќе мора да се реализираат во договор со
населението./види оддел: Вклучување на населението…/
1.2.ФАЗА НА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
Времетраење: 12 месеци
Стратешкото планирање ќе треба да се раководи од:
-Резултатите и зацртаното во Студијата на постојната
состојба/SWOT,PEST/;
-зацртаното во Програмата и тоа по однос на сите предложени
сретства и мерки за постигнување успешна ревитализација;
-Резултатите од комуникацијата со граѓаните ,јавниот и приватниот
сектор;
1.3 ФАЗА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
Времетраење: 5 (пет) години
1.3.1 Годишни програми
Ревитализацијата ќе мора да се дефинира како изводлив потфат за
да може со него лесно да се раководи во сите фази.
Затоа се предвидува активностите да се планираат со годишни
програми, кои вообичаено гарантираат добар сооднос меѓу активностите,
времето потребно за нивна реализација и буџетските сретства кои ќе може
да се обезбедат.
Годишните програми ги донесува Комитетот за управување.
Императиви и премиси
-Флексибилност на годишните програми - ќе треба да се има
предвид дека и покрај прецизноста во дефинирањето на проектите ,во тек
на реализацијата ќе мора да се применуваат одредени промени и
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пренесочувања.Промените ќе се резултат на непредвидени нови можности
или препреки .
-Не би требало пред проектот да стојат премногу препреки за
реализација,како ни да се пробиваат роковите и буџетите;
-Со цел да се одржува добар имиџ на ревитализацијата како
проектен потфат ,ќе треба да се предвидат само оние активности кои ќе
биде реално да се финансираат.
-Мерливи ефекти -При изборот на проекти за имплементација
,приоритет ќе треба да имаат оние кои ќе резултираат со брзи мерливи и
видливи ефекти.Тоа ќе е со цел граѓаните веднаш да ги почуствуваат
предностите;
-Непредвидени интервенции -Во колку се појави
ненадна
опасност по некоја градба ,потребно ќе е итно интервенирање,без да се
чека интервенцијата да е влезена во годишната програма.Тоа значи дека во
годишните буџети ќе мора секогаш да се предвиди ставка за непредвидени
интервенции врз објектите.
-Проценка на ризици –о во ј мно гу важен аспект ќе мо р ада е
составен дел на проектите од сите фази, со цел да се обезбеди
предвидливост на изводливоста .
2.ЕВАЛУАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
-Внатрешна и надворешна проценка -Исклучително значајна ќе биде
внатрешна и надворешна проценка на резултатите за да може ревитализацијата,
по потреба, во било која од фазите да се пренасочи.
-Критериуми за проценка- Истите ќе треба да бидат дефинирани пред
отпочнувањето на имплементацијата на секоја фаза и на секој поединечен проект
во рамките на тие фази.Ова ќе е потребно за да се овозможи податоците да се
споредуваат пред,за време и по реализазијата на фазите на ревитализацијата
воопшто.
-Евалуација на немерливи ефекти- ќе треба да се земе во предвид дека
некои аспекти не се мерливи/социјални,културни и сл./но тие ќе мора да се
назначуваат со цел проценката да биде целосна.
3. ПИЛОТ АКТИВНОСТИ ВО ПРВАТА И ВТОРАТА ФАЗА
Во текот на првата/ аналитичко дијагностичка/ и втората /стратешко
планерска/фаза ќе треба да се отпочне со пилот активности.
Пилот активностите треба да ја промовираат ревитализацијата.
Пилот активностите треба да послужат како доказ дека нешто организирано
почнува да се случува, мобилизирајќи ги граѓаните за процесот на
ревитализацијата.
Пилот активностите во суштина треба да и дадат видливост, опипливост на
ревитализацијата уште на почетокот.
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За таа цел тие ќе треба да произлезат од она што е предвидено со
Програмата како и со Стратегијата ,илустрирајќи каков тип активности ќе треба
ултимативно да бидат имплементирани во насока на долгорочниот развој на
Чаршијата, а што ќе треба да има директно,едукативно влијание на граѓаните кои
и сами ќе учествуваат во предлагањето на проекти .
3.1 КАТЕГОРИИ НА ПИЛОТ АКТИВНОСТИ
Пилот активностите треба да се занимаваат со ургентните проблеми и да
иницираат нови акции.
За време на дијагностичката фаза, Пилот активностите треба да целат кон
консолидација на сознанијата на граѓаните за проектот ревитализација - преку
поканување на сите инволвирани во Чаршијата.
Активностите треба да се
- Категории кои нудат визија за долготрајни активности.
-Категории кои се занимаваат со мобилизирање на партнерите за
ревитализација како и со мобилизација нови потенцијални учесници. Во оваа
насока пилот активностите треба да се реализираат преку акции на бодрење и
преку реализација на комуникации.
-Категории пилот активности кои ќе се бават со развивање на работни
методи.
Пилот активностите треба да се едноставни за спроведување и да ја
истакнуваат вредноста на ваквиот приод.
Пилот активностите треба да се краткотрајни како би можеле да се
завршуваат во периодот од поединечните фази.
Пилот активностите треба да се особено застапени во периодот на првата
аналитичка фаза.
3.1.1 Критериуми за избор на пилот активности
- Мултисекторски приод – една активност да покрие неколку сектори (како
што е туризам и угостителство, некаков фестивал, саем ....)
- Приод поврзан со локалитетот – но да е поврзан со ревитализацијата;
- Воспоставување на партнерство, вклучувајќи учесници кои заеднички ќе
развиваат и имплементираат активности; ова може да бара формирање на проект
група која ќе ја води активноста;
- Самоодржливи развојни аспекти кои ќе треба да се проверуваат на секое
ниво за да се осигура дека економско социјално и енвироменталните аспекти
навистина се имплементираат.
- Локално финансирање- за да се осигура дека локалните партнери
претставуваат СТОЛБ на проектот.
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