
Записник од работниот состанок одржан на 21.05.2020 за избор на идејно-обликовни 
решенија за изработка на прототип на сувенири за Старата скопска чаршија, како дел 

од иницијативата „Нови сувенири за Старата скопска чаршија“ 
 

(во рамките на ROCK проектот што е дел од програмата Horizon 2020 и се 
реализира со финансиска поддршка од Европската унија) 

 
 
ЗА КОНКУРСОТ  
 
Конкурсот е распишан како дел од иницијативата „Нови сувенири за Старата скопска 
чаршија“ со цел зголемување свесноста за значењето на оваа културно-историска 
целина во градот Скопје, како и промоција на нејзините вредности. Во тој контекс, 
понудените решенија се очекува да ги истакнат вредностите на културното наследство, 
старите занаети, традицијата и културните, историските, материјалните и духовните 
вредности на Старата скопска чаршија како заштитена културна целина од особено 
значење со богато културно-историско наследство.  
Истовремено, преку овој конкурс се очекува да се овозможи идентификација, 
промоција и вклучување на креативниот дизајнерски потенцијал со цел истиот да даде 
свој директен придонес во креирањето на модерни и во духот на времето сувенири;  
 
Преку пристигнатите трудови се очекува да се зголеми понудата на сувенири за Град 
Скопје со иновативен пристап на креативните индустрии, односно да ја збогати 
туристичко-комерцијалната понуда на чаршијата како еден од најатрактивните градски 
простори.  
 
Наградниот фонд изнесува 900.000 денари и планирано е да се доделат најмногу 10 
награди за откуп на решенија кои ќе ги задоволат критериумите на конкурсот. 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИ  

 Конкурсот е јавен и анонимен. Право на учество имаат сите физички и правни 
лица кои се заинтересирани и сметаат дека можат да ги исполнат конкурсните 
услови.  

 Секој учесник на конкурсот е должен да достави конкурсен труд согласно 
конкурсните барања. Трудовите што нема да го исполнат овој услов нема да 
бидат разгледувани од Жири комисијата.  

 Конкурсните материјали и целата коресподенција поврзана со конкурсот треба 
да биде на македонски јазик. 

 
КРИТЕРИУМИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ  

 Почитување на основните начела на иницијативата „Нови сувенири за Старата 
скопска чаршија“;  

 Квалитет на предложениот дизајн и трајност на предложените материјали за 
изработка;  

 Иновативност, креативност и високо ниво на впечатливост на обликовниот 
израз;  

 Културолошка вредност на дизајнот;  

 Едноставна изведливост и умножување;  

 Одржлививост, економска и производствена поддржаност на решението;  

 Продажен потенцијал на призводот произлезен од решението;  

 Еколошка издржаност на решението.  



 
КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ  
 
Состав на Жири комисијата  
 
Александар Богоевски, член – Град Скопје 
Антонио Павловски, член – Град Скопје 
Професор Јован Ивановски, член - Архитектонски факултет 
Професор Бедир Ибрахим (Член) – Декан на ФЛУ 
Весна Аврамовска (Претседател на комисијата) – претседател на Здружение МАТА-
Скопје 
 
Пристигнати трудови: 15 
 

КОНКУРС НА НОВИ СУВЕНИРИ 
ПРИСТИГНАТИ ТРУДОВИ 

Работна 

шифра 
 

Име на 

трудот 
Автор 

(име презиме) адреса контакт маил 

1 Казанџија 
Оливер 

Илиески 
Ул .Ило Полутеска 

бр.30 Прилеп 070/395-399 Ilieski2@gmail.com 

2 
„Клупко“ 
Топка Мира Арсовска 

ул. Варшавска бр.46 
1000 Скопје   

3 
Skopje by 
me 

ДПТУ Казма 

Комерц ДОО, 

подруѓница 

Оро 

работилница 

ул.Франце Прешерн 

94а, 
1000 Скопје 

070/238-135 kazmakomerc@gmail.com 

4 

„Секогаш 

во дијалог“ 
Крст-
Џамија 

Марија 

Милошевска 

ул.Стоби 5Б 2/3 
1000 Скопје 

075/423-552 miloshevska.marija@gmail.com 

5 Пиперка 
Дијана 

Тодоровски 

Ул.Васко 

Карангелевски 23 

бр.46 Скопје   

6 
 Азбука 

Јасмина 

Главинчевска 

Ул.Митрополит Т. 

Гологанов 112/1-53 
Скопје   

7 Кукла 
Јасмина 

Главинчевска 

Ул.Митрополит Т. 

Гологанов 112/1-53 
Скопје   

8 Разгледница Сарита Конеска 
ул .Лазар Димитров 

23а 077-549-482 sara_koneska@yahoo.com 

9 Ѓердан 

-Василка 

Димитровска 
-Марија 

Дамбова 

-Бул.Јане Сандански 

бр.109/1-37 
Скопје 
-ул.Мите Богоевски 

бр.11-22  
Ресен 7310   

10 Двокеса Филип Конески 
Ул.Лазар Димитров 

23а, Скопје 078/308-738 fkoneski@hotmail.com 

11 Керамика 
Ведран 

Бојановски 
Ул.Стив Нумов 

бр.118, Скопје   

12 Сликовница 

Билјана 

Стевковска 

Свиќ 

ул.Симче  Настевски 

31 б 
1000 Скопје 075/211-388 bibisavic@yahoo.com 

13 Мапа Гоце Ул.Ѓорѓи Капчев 35   
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Стеваноски бр.6 

14 Футрола 
Гоце 

Стеваноски 
Ул.Ѓорѓи Капчев 35 

бр.6   

15  Џамчиња  
Ангела 

Спировска 
ул.Даме Груев 5/7-16 
1000 Скопје 078/458026 angelinaspirovska@gmail.com 

 
 
Реализацијата на конкурсот ги постигна очекуваните резултати со оглед на 
околностите во кои се реализираше истиот. Можеби одзивот на креативниот 
поренцијал на конкурсот ќе беше поголем, доколку реализацијата беше во друг 
временски период.  
 
Од пристигнатите трудови, ценејќи ги трудовите според зададените конкурсни 
критериуми, комисијата едногласно одлучи да награди 5 трудови (од 
предвидените 10). 
Наградените трудови, нудат конкретни видови на сувенири, но претставуваат и 
солидна основа за Градот за понатамошно развивање на предложените дизајни 
во нови видови на сувенири 
 
Наградени трудови: 
 

 КОНКУРС НА НОВИ СУВЕНИРИ 
НАГРАДЕНИ ТРУДОВИ 

Работна 
шифра Име на трудот 

Автор 
(име презиме) адреса контакт маил 

1 Казанџија Оливер Илиески 
Ул .Ило Полутеска 
бр.30 Прилеп 070/395-399 Ilieski2@gmail.com 

6 
 Азбука 

Јасмина 
Главинчевска 

Ул.Митрополит Т. 
Гологанов 112/1-53 
Скопје   

7 Кукла 
Јасмина 
Главинчевска 

Ул.Митрополит Т. 
Гологанов 112/1-53 
Скопје   

10 Двокеса Филип Конески 
Ул.Лазар Димитров 
23а, Скопје 078/308-738 fkoneski@hotmail.com 

11 Керамика 
Ведран 
Бојановски 

Ул.Стив Нумов 
бр.118, Скопје   

 
 
 

1.   Казанџија - Претставува минијатура на занаетчиски дуќан, казанџија, 
изработена многу прецизно и квалитетно, во манир на стара казанџиска 
работилница 
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      6.  Азбука – сет од картички, изработени од рачно направена хартија во која 
во процес на производство се вметнати семчиња од различни растенија. 

Доколку се засади во земја, семињата прортуваат во растение. На картичките 
има принтови од стилизирани мотиви од чаршијата ... 

 
       
 



7. Кукла – поврзува традиционални мотиви со современи техники на 
производство. Предлог сувенирот е изработен во дрво, ласерки сечен и рачно 
насликан. 

 
 
 
 
     10. Двокеса – едноставно и иновативно решение за сите оние што продаваат 
„апетисани“ (семки, костеми...) кои создаваат отпад кој најчесто се фрла на 
улица кога се консумира производот. Направена е „двокеса“, која се состои од 
две залепени кесички една за друга. Едната кесичка е за производот, а во 
другата се става отпадот. На „двокесата“ се испечатени мотиви од Стара 
Чаршија, кои претставуваат оригинални цртежи.  
Предлог на Комисијата е, Градот да ги избрендира овие „Двокеси“ и да ги 
подели на оние кои продаваат „апетисани“, со што ќе се допринесе кон почиста 
Чаршија и стварање на навика за грижата околу отпадот кој го создаваме 
 



 
   
  11. Керамика – сувенири кои се изработени од теракота, со аплицирани 
мотиви од Чаршијата. Ова е класичен сувенир за кој Комисијата предложи, во 
понатаамошното производство на истиот, да се користат апликации од 
покарактеристични мотиви од Чаршијата 

 




