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Апстракт 

 

 Македонија е земја која е богата со културно историски добра. Таа изобилува 

со културно наследство кое треба да се заштити. Културното наследство претставува 

збир на материјални и нематеријални (духовни) добра кој човекот ги создавал во 

својата повеќе вековна историја, кои манифестираат различни култури и 

пренесувајќи се од генерација на генерација ја отсликува историјата на една земја. 

Знаејќи дека на културното наследство му се закануваат голем број на ризици 

потребно е управување со тие ризици и заштита од тие ризици. Со цел да се разбере 

главната цел на овој магистерски труд најпрво треба да се разберат основните 

карактеристики на осигурувањето, ризикот и културното наследство, за да се може 

да се истакне зошто осигурувањето е една од најважните техники за заштита од 

ризиците кај културното наследство. Бидејќи скоро секоја техника на управување со 

ризик има цена, така и осигурувањето на културното наследство си има своја цена 

т.н. премија на осигурувување која има многу специфичности при нејзино 

одредување. 

 

Клучни зборови: осигурување, културно наследство, заштитено добро, движно 

културно наследство, недвижно културно наследство, ризик, управување со ризик, 

видови осигурувања, осигурување на културното наследство, заштита на културно 

наследство. 
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Вовед 

 Поимот културно наследство е од голема важност заради неговата 

повеќекратна улога која ја поседува на повеќе нивоа. Прво, го носи идентитетот на 

одредена човечка заедница, а тоа во исто време го докажува историското постоење 

на одредени човечки заедници на одреден простор; најчесто има и политичка 

димензија, така што карактеристиките на одредени културни добра се употребуваат 

како елементи на политичко дејствување и е израз на уметнички дострел. 

 Културното наследство не само што ги носи карактеристиките на минатите 

времиња, туку исто така носи карактеристики на современоста. Културните и 

природните целини на секоја држава се од непроценлива вредност за целото 

човештво. Луѓето се стремат што подобро да ги заштитат, да ги зачуваат за иден 

генерации и да ја презентираат и промовираат нивната вредност. За жал, ваквите 

места отсекогаш биле изложени на различни катастрофи, поради кои многу од нив 

засекогаш исчезнале. Тогаш УНЕСКО се појавува како големо меѓународно 

здружение, кое под мотото на мирот и културата започнува со мисија за зачувување 

и заштита места кои поради нивните природни карактеристики, историско значење 

или духовно значење ги надминуваат сите граници и со тоа стануваат заедничко 

наследство на целото човештво.  

Основни поделби на културното наследство според неколку критериуми се на: 

1) Според својствава кои ги поседува, може да биде: недвижно, движно и 

духовно културно наследство. 

2) Според  неговото значење, може да биде: културно наследство од особено и 

од друго културно и историско значење. 

3) Според степенот на загрозеност, може да биде: незагрозено и загрозено 

културно наследство. 

Свесноста дека на културното наследство му се закануваат голем број ризици кои 

можат да бидат од самото влијание на човек како што се ризиците од присвојување, 

кражба, уништување и сл., но и ризици кои не зависат од човекот како што се 

поплави, земјотрес, изложеност на температурни разлики и сл. наметнува потреба  

да се донесат правилни методи за заштита на културното наследство.  
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Како една од техниките која се употребува за справувањето со ризиците кои му се 

закануваат на културното наследство и моментално зазема место како најважна 

техника за  справување со ризици претставува осигурувањето. Осигурувањето како 

техника на справување со ризици претставува заштита од штетни последици. 

Основната идеја на осигурувањето е поврзана сопостоењето на категорија ризик.  

Осигурувањето е економска активност која го штити човекот и неговиот имот од 

последиците кои можат да настана од голем број на опасности. Тоа претставува еден 

форма/техника на управување со ризик, која е насочена кон намалување на 

финансиските загуби. Тоа претставува трансфер на ризикот од осигуреното лице или 

осигурениот имот на осигурителна компанија, со плаќање на премија за 

осигурување. 

Осигурувањето може да се гледа од три гледишта и тоа: 

 Економско гледиште - ги истакнува целите на осигурувањето кои се состојат 

од заштита на осигуреното лице и заштита на имот од штетите кои 

настануваат од реализацијата на некој штетен настан (кој може да предизвика 

оштетување или уништената). Оваа гледиште во себе содржи финансиски, 

социјални и други задачи.  

 Правно гледиште - вклучува регулирање на бројни и многу сложени правни 

односи, почнувајќи од фактот дека осигурителните односи настануваат врз 

основа на договор за осигурување во кој една страна, осигурителна компанија 

(осигурител) се обврзува на другата страна (осигуреник) или на трето лице во 

чија корист е склучен договорот за осигурување (корисник на осигурување) 

да му ја испати штетата која е претпрена поради реализација на осигурениот 

случај и тоа под услов осигуреникот навремено да ја плаќа премијата за 

осигурување. 

 Техничко гледиште е оној дел уредувањето на осигурувањето се гледа како 

посебен начин за изедначување на ризикот со користење на најсовремени 

статистички и математички методи. 

Осигурувањето во своето покритие ги покрива само чистите ризици. Чисти ризици  

се оние кои поради нивно реализирање можат да доведат до загуба, но истите не 
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можат да доведат до добивка. Со еден збор може да се каже дека може да има или да 

нема загуба, трето нема. 

Осигурителните компании развиваат и на пазарот на осигурување понудуваат 

покритија кои ги опфаќаат ризиците кои можат да бидат потенцијална закана 

закултурното наследство. За тоа покритие одговорните за заштита на културното 

наследство плаќаат одредена сума (премија на осигурување) за да ја купат таа 

заштита. Со цел подобро да се запознаеме со техниката осигурување во овој 

магистерски труд најпрво се разработува осигурувањето со сите негови 

карактеристики и основните сознанија за ризикот. Потоа се обрнува внимание на 

основните карактеристики на ризикот за потоа да може да се даде претстава што 

всушност претставува осигурувањето на културното наследство како и заштитата на 

културното наследство. 

На крај на овој магистерски труд се става акцент на културното наследство на 

Република Македонија како и истражувачкиот дел кој е спроведен на културното 

наследство на територијата на Република Македонија. Врз база на истражувањата е 

изработен модел за пресметка на премија на осигурување на културно наследство и 

изнесени се заклучоци од целосната содржина на магистерскиот труд. 
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Предмет, цели, хипотеза и методи на истражување  

 

При процесот на истражување одредувањето на предметот на истражување е 

првиот чекот na процесот, бидејќи од него произлегуваат и целите на 

истражувањето, задачите, очекувањата и оправданоста на истражувањето од страна 

на општеството. Територијата на нашата држава е богата со културно наследство. 

Поради таа причина како предмет на истражување на овој магистерски труд е 

осигурувањето на културното наследство во Република Македонија од ризици кои 

постојано им се закануваат на културните добра и кои доколку настанат можат да 

предизвикуваат нивно целосно уништување, а со тоа и загуба на културното 

богатство на земјата. Бидејќи Македонија изобилува со богатство на културно 

наследство предметот на истражување ќе се днесува на четири цркви од Охридскиот 

регион и тоа: Св. Софија, Св. Јован Канео, Св. Климент и Св. Наум. Посебно акцент 

се става на тоа дека за разлика од развиените земји каде заштитата на културното 

наследство е на највисоко ниво, во Македонија е на сам почеток. 

Основната цел е заштита на културното наследство во Македонија преку 

примената на осигурувањето и тоа по следниов редослед: 

 Најпрво е потребна идентификација на ризиците кои постојано му се 

закануваат на културните добра; 

 Одредување на последиците доколку дојде до реализирање на некој од 

ризиците кои претставуваат значајна опасност; 

 Да се утврди кои се ризици можат да бидат предмет на осигурување; 

 Да се утврдат колкав е бројот на штети кои до сега биле реализирани и 

предизвикале оштетување и уништување на културното наследство во 

Македонија; 

Да се изнајде модел за пресметка на премија за осигурување на културното 

наследство во Македонија. 

Во рамките на оваа истражување е поставена една основна хипотези која гласи: 

„Културното наследство во Македонија е изложено на ризици кои постојано го 

загрозуваат“. 

Покрај основната хипотеза се поставени и две помошни хипотези, а тоа се: 
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 Македонија е земја која што изобилува со културно наследство. 

 Осигурувањето е добар механизам на заштита од ризици, а неосигурувањето 

на културното наследство и остварување на некој од ризиците кои што му се 

закануваат предизвикува штети од висок размер. 

Во однос на хипотезите се формулира прашањето за истражување, а тоа е да се 

изнајде соодветен модел за пресметка на премија на осигурување на културно 

наследство. 

 Методи кои се користат при истажувањето се следините: 

 Компаративен метод на истажување; 

 Примарно истажување; 

 Квантитативно истражување. 
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I Осигурување и ризик 

 

1.   Основни карактеристики на осигурувањетето 

Луѓето и нивните материјални добра, но и други вредности кои ги поседуваат 

можат да бидат погодени од различни штетни настани. Тоа е причината која ги 

привлекла луѓето да почнат да размислуваат за тоа што тие можат да превземаат со 

цел да спречат настанување на некој штетен настан или доколку настане што е 

можно повеќе да се намали неговата финансиска загуба. Најчесто се започнува да се 

оди по следните насоки и тоа: 

 Превентивни работи и постапки се со цел можностите за настанување на 

некој штетен настан да се сведат на што помала мера; 

 Доколку настане штетниот настан и покрај сите мерки што се превземени за 

да се спречи неговото настанување, големината на штетата да се намали што 

е можно повеќе, односно да се сведе на минимум; 

 Предвремено да се обезбедат парични средства кои ќе се потребни за да се 

отстранат финансиските загуби кои ќе настанат со реализација на штетното 

случување. 

Искуствата покажуваат дека и покрај сите мерки кои се превземаат за да се спречи 

настанувањето и намалување на можноста за настанување на некој штетен настан, 

штети сепак настануваат и потребата за обезбедување на парични средства за 

отстранување на тие штети сепак останува. Според тоа, осигурувањето најчесто 

обезбедува средствава за отстранување на штетните последици. 

 

1.1   Поим и дефинирање 

 Осигурувањето во текот на својот историски развој се детерминира како 

одбранбен механизам од последиците од штетните настани. Зборот осигурување во 

различни јазици пред се во зависност од неговото економско, правно и техничко 

значење има широко и општо значење кое и во својата етнмолошка смисла означува 

поим за сигурност, верба во нешто, заштита, безбедност, гаранција. Ова општо 
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значење на зборот ја означува целта на осигурувањето која пред се состои од давање 

на некоја сигурност. 

 Во современи економски услови, осигурувањето има значајна функција во 

смисла на одржување на производниот капацитет на деловните субјекти и физички 

лица. Неговата главна улога е во случај на настанување на одреден штетен настан 

целосно или делумно да ги надомести економските последици од тој штетен настан 

и на тој начин да се овозможи продолжување со процесот на работа. 

 Осигурувањето е услужна економска активност која го заштитува човекот и 

неговиот имот од последиците од бројни опасности. Тоа претставува форма на 

управување со ризик, првенствено насочена кон намалување на финансиските 

загуби. 

Врз основа на склучен договор за осигурување, осигуреното лице има право на 

обесштетување или исплата на осигурената сума. Основна обврска на осигурениот е 

да ја плати премијата за осигурување, а осигурителот да го обесштети или плати 

осигурениот износ во случај на настанување на осигурениот настан. Така, можеме да 

заклучиме дека осигурувањето врши важна социјална функција за зачувување на 

имотот и лицата. 

 Со текот на развојот осигурувањето се појавуваат многу дефиниции, но сите 

на крај се сведуваат на неговата основна улога за заштитата на имотот и лицата. 

Така, значаен број на автори од областа на осигурувањето сметаат дека тоа 

претставува заштита на материјалните и нематеријалните добра на поединци и 

деловните субјекти. 

 Во својата основна смисла, осигурувањето е економска, услужна активност 

што го штити лицето и неговиот имот од последиците од појава на бројни 

опасности. На тој начин обезбедува неопходната безбедност во економијата и 

општеството како целина. Правните и физичките лица се изложени во континуитет 

на можни опасни појави кои што можат да предизвикаат штета. Осигурувањето е 

една од најважните форми на обезбедување од такви настани и претставува 

економска потреба за секој што се грижи за безбедноста во деловниот и во 

секојдневниот живот. 
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 Најчесто гледано осигурувањето има три составни дела (или три аспекти), а 

тоа се: 

 Економски (Економскиот аспект се изразува преку целта која што сакаме да 

ја постигне, а која се однесува на задачите на осигурувањето: директна и 

индиректна заштита на осигурениот т.е. неговиот имот како основна цел, 

потоа следи развојна, социјална и др.); 

 Правен (Правен аспект вклучува регулирање на исклучително бројни правни 

односи кои произлегуваат од самото склучување на осигурувањето, па се до 

исплаќање на отштета); 

 Технички (Техничкиот аспект е делот што го регулира функционирањето на 

осигурувањето, како посебен механизам за проценка на сериозноста на 

ризиците, нивно изедначување во просторот и времето, пресметката на 

премиите, со користење на најсовремени статистички - математички и други 

методи. Тоа е делот што го регулира осигурувањето како посебен начин за 

изедначување на ризикот со користење на најновите статистички и 

математички методи.). 

Деловниот свет во современата пазарна економија, без да се потпира на заштитните 

фондови на осигурувањето, не може да се замисли. Надоместокот на штета 

направена во текот на деловниот процес со помош на осигурувањето се обезбедува, 

а на тој начин се обезбедува враќање на работниот капацитет на деловната единица, 

овозможувајќи му да се справи со економските последици од неповолните настани. 

Кај поединците со плаќањето на надоместоците од осигурување исто така се решава 

прашањето за нивната загриженост. 

 Осигурувањето денес, поминувајќи низ долг период на развој и поминувајќи 

низ неколку фази постана високо развиена општествена активност и економска 

институција која ја надоместува штетата која е настаната поради некои 

деструктивни сили и многу други настани. Имено, тоа обезбедува економска 

заштита на осигурените лица (правни и физички лица) од штетни настани кои можат 

да настанат со реализација на осигурениот случај и остварување на осигурениот 

ризик. Поимите како што се опасност, ризик, штета, обесштетување се директно 

поврзани со поимот осигурување кој што во себе ја носи идејата за сигурност. Со 

оглед на тоа што ова општо значење е совршено за да се прикажи основата на 
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осигурувањето, во современи услови не станува збор само за сигурност, туку и за 

некои многу важни фактори како што е на пример, придонесот за одржливоста на 

економскиот и социјалниот процес во целина. 

 Во суштина, осигурувањето претставува здружување на лица изложени на 

иста опасност се со цел заеднички да ја поднесат штетата за која однапред се знае 

според теоријата на веројатност дека ќе се случат само на неколку од нив. Преку 

осигурување, ризиците се изедначуваат и се израмнуваат на прифатливо и лесно 

подносливо ниво. Атомизирањето на ризиците, односно распределувањето на повеќе 

осигуреници, односно поделувањето на големи штети на безброј мали ја претставува 

техничката суштина на осигурувањето. 

 Дефинирањето на осигурувањето е различни во зависност од тоа дали тоа се 

дефинира од страна на економистите, адвокатите, техничарите за осигурување 

(актуари и инженери), но и во зависност од карактеристиките на социо - 

политичкиот систем во кој што осигурувањето се применува.  

Без наведување на голем број на дефиниции на осигурувањето доволно е да се 

презентира една синтетичка дефиниција каде се земени во предвид сите економски, 

правни и технички аспекти на осигурувањето. Така гледано,  осигурувањето може да 

се дефинира како економска институција која има за задача врз основа на взаемност 

и солидарност да ги организира средствата за  спречување и ублажување на 

материјалните последици на некој штетен настан, кој може да настане со дејство на 

различни сили, стихии и несреќни случаи на кои се изложени луѓето и нивните 

материјални вредности. Од правен аспект осигурувањетето претставува уредување 

на голем број на правни односи кои настануваат со самото осигурување преку 

здружување на средства кои влегуваат во осигурителниот фонд како премии и кои се 

користат за обесштетување на сите осигуреници кои што претрпеле штета. Од 

технички аспект осигурувањето претставува математичко – статистичка категорија 

која се исполнува со атомизација на ризикот, односно распоредување на ризикот на 

голем број на осигуреници и намалување на значително ниско ниво. 

 Постојат различни дефиниции во зависност кој автор како го дефинира 

осигурувањето. 

Осигурувањето од гледна точка на индивидуата претставува економски инструмент 

каде што индивидуата менува одредена мала сума пари (премија) за голема 
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несигурна финансиска загуба (можен настан од кој се осигуруваме), која би се 

случила  доколку не се осигури.
1
 

Според друг автор осигурувањето се дефинира на следен начин: „Осигурувањето 

претставува  институција за надомест на штета, што се јавува со остварување на 

стихијни или други вонредни случаи, исто и со незгодни случаи , несреќни случаи со 

кои се изложени општеството или поединецот“.
2
 

Од различните дефиниции кои што ги дава општеството за осигурувањето  може да 

извлечеме една дефиниција според која тоа претставува економски инструмент со 

чија помош може да го намалиме и/или целосно да го елиминираме ризикот со 

комбинирање на поголем број хомогени настани кои се доволни да се формира група 

за да може загубата да биде предвидлива за групата како целина. 

Осигурувањето е комплетен и комплексен механизам и е тешко да се дефинира. 

Како и да е, гледано од наједноставен аспект има две основни карактеристики: 

 Пренесување на ризикот од поединец на група; 

 Поделба на загубите врз еднаква основа меѓу сите членови на групата.
3
 

Од сите претходни дефиниции може да заклучиме дека еден ризик за да може да 

биде пренесен во осигурувањето треба да поседува неколку карактеристики:
4
 

 За загубата да биде разумно предвидлива треба да има доволен број хомогени 

изложени единици; 

 Загубата која настанува со реализирање на ризикот треба да биде мерлива и 

определива; 

 Загубата треба да биде неочекувана и случајна; 

 Загубата не смее да биде катастрофална. 

За осигурувањето може да се каже е сигурност и заштита на личноста и неговиот 

имот од големи финансиски загуби. 

 

                                                 
1
 Emmett Voughan, Therese Voughan: „Основе осигурања и управљањем ризицима“ (превод од англиски), Загреб, 

2000 год., стр.16 
2 Д-р Тихомир Јованоски: „Економика на осигурување“ (Второ изменето и дополнето издание), Скиопје 1997 

год., стр.371. 
3Емет Џ. Воган, Тереза М. Воган: „Основи на ризик и осигурување“ (превод од англиски), Скопје 2009год.,  

стр.35 
4 Емет Џ. Воган, Тереза М. Воган: „Основи на ризик и осигурување“ (превод од англиски), Скопје 2009год.  
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1.2   Документи во осигурувањето 

 Како и кај другите дејности, така и кај осигурувањето постои голем број на 

документи кои се потребни за извршување на дејноста. Најчестите документи кои се 

среќаваат кога ќе се спомене дејноста осигурување се: понуда за осигурување, листа 

на покритие, полиса за осигурување и др. 

Прв документ при склучувањето на договорот за осигурување е понуда за 

осигурување. Лицето кое сака да склучи осигурување може да поднесе усна или 

писмена понуда за осигурување. Во самата понуда за осигурување лицето ги 

наведува сите податоци и околности кои се значајни и неопходни при самиот процес 

на проценка на самата тежина на ризикот и во давањето на оценка дали истиот ќе 

биде прифатен и ќе може да се осигури или нема да може да се осигури. Откако ќе 

се поднесе писмена пријава од страна на осигурителот се разгледува и според 

нашето законодавство се обврзува да даде одговор на понудата во рок од осум дена 

или во рок од триесет дена ако се работи за осигурување на живот каде што е 

потребно спроведување на дополнителни лекарски прегледи. Доколку писмената 

понудата не отстапува од условите предвидени за тој вид осигурување и 

осигурителот не ја одбие во предвидениот рок, се смета дека понудата е прифатена. 

За разлика од писмената понуда, усната понуда не ги обврзува ни поднесителот на 

понудата, а ни осигурителот. 

Полиса на осигурување ни претставува доказ за склучен договор за осигурување 

кој ги обврзува двете договорни страни, односно осигуреникот го обврзува да ги 

почитува условите пропишани во договорот и навремено да ја плаќа премијата за 

осигурување, а осигурителот го обврзува да ја надомести штетат доколку настане 

реализирање на осигурениот ризик (ризикот кој е опфатен со самата полиса за 

осигурување). Полисата за осигурување ги содржи сите елементи кои што се битни 

за осигурувањето, како што се: идентификационен број на полисата, договорни 

страни, ризикот кој се осигурува, предметот кој е опфатен со осигурувањето, 

временското покритие на осигурувањето (од кога почнува и кога завршува 

осигурувањето), сума на осигурување или осигурена сума (зависно дали се работи за 

осигурување на живот или неживотно осигурување), премијата која треба да ја плаќа 

осигурениот, корисник на осигурување, осигурено лице/осигурен предмет, датум на 

издавање на полисата и потпис на страните кои се договараат. Со  самото 

потпишување на полисата од двете договорни страна, полисата стапува во сила. 
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Доколку нема доволно елементи за да може да се состави и да се издаде полиса за 

осигурување се издава листа на покритие. Листата на покритие е привремен пишан 

документ кој ја заменува полисата за осигурување и ни претставува доказ дека 

договорот за осигурување е склучен. Договорот за осигурување се смета дека е 

склучен кога двете договорни страни ќе ја потпишат листата на покритие. Листата 

на покритие ги содржи сите основни елементи кои што се потребни за да може да се 

склучи договорот за осигурување. Откако ќе се издаде полисата за осигурување 

прекинува важноста на листата на покритие. 

Покрај овие документи постојат и други како што се: сертификат за осигурување, 

Split и Cover note, потврда за склучено осигурување и  сл. 

 

1.3   Субјекти во осигурувањето 

 Субјекти во осигурувањето ни претставува сите лица кои што учествуваат во 

дејноста осигурување. Во субјекти на осигурувањето спаѓаат: осигурител, осигурен, 

договарач на осигурување, корисници на осигурувањето и посредници во 

осигурувањето.  

Осигурителот ни претставува правно лице кое што врз основа на договорот за 

осигурување се обврзува дека ќе ја надомести штетата доколку настане  осигурениот 

случај, односно ќе ја исплати осигурената сума. 

Осигурениот може да биде правно или физичко лице кое што во свои име и сметка 

го склучува договорот за осигурување и се обврзува дека навремено според 

договорот ќе плаќа премија за осигурување и доколку дојде до реализирање на 

осигурениот ризик има право на надомест на штетата од осигурителната компанија. 

Осигурениот има интерес за осигурителна заштита. Осигурениот е лице кое што има 

имотен интерес на предметот кај осигурувањето на имот или телесен интегритет кај 

животното осигурување. 

Во многу случаи осигурениот го поистоветуваат со договарач за осигурување и 

корисник на осигурување. Може во некои случаи да се јави едно исто лице да е и 

осигурен и договарач и корисник за осигурување, но може и сите три лица да бидат 

различни. 
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Договарач за осигурување може да биде физичко или правно лице кое го склучува 

договорот за осигурување и има осигурителен интерес да не настане осигурениот 

случај. Договарача за осигурување во свое има и за своја сметка или сметка на трето 

лице склучува договор за осигурување. Договорот за осигурување се смета за 

склучен откако договарачите ќе ја потпишат полисата за осигурување. Од самиот 

договор произлегуваат правата и обврските кои што треба да ги почитува и исполни 

договарачите на осигурување. 

Корисникот за осигурување е физичко или правно лице кое има право на надомест 

од осигурителната компанија доколку дојде до реализирање осигурениот случај, 

односно е лицето спрема кое осигурителната компанија врз основа на договорот за 

осигурување има обврска да ја надомести штетата доколку настане. Кај неживотното 

осигурување корисник на осигурување е лицето кое што има материјална интерес да 

не се реализира осигурениот ризик и предметот да биде неоштетен. Кај животното 

осигурување се јавува осигуреното лице како корисник за осигурување доколку се 

работи за осигурување во случај на доживување или доколку се работи за 

осигурување во случај на смрт се одредува трето лице кое е корисник на 

осигурување и кое има осигурив интерес да не настане смрт кај осигуреното лице. 

Доколку не е наведен корисник за осигурување кај осигурувањето во случај на смрт 

тогаш според закон се земаат неговите законски наследници. 

Лицата кои посредуваат во склучување на договорот за осигурување и се залагаат за 

интересите на осигурениот и осигурителот се нарекуваат посредници или 

застапници во осигурувањето. Застапниците во осигурувањетово во свое име и за 

сметка на една или повеќе друштва за осигурување подготвуваат и склучуваат 

договор за осигурувањето за производи од осигурувањето. Тие можат да бидат 

агенти, брокери, Лојдови брокери, консултански куќи и сл. Агентот за осигурување 

врз основа на претходно склучен договор го застапува осигурителот и склучува 

договор за осигурување во негово име и за негова сметка. Брокерот за осигурување 

ни претставува физичко или правно лице кое стручно посредува помеѓу страните 

кои сакаат да склучат договор за осигурување, со што ќе им помогне тие сами да го 

склучат, посредуваат помеѓу осигурениот и осигурителот (во осигурувањето) и 

осигурителот и реосигурителот (во реосигурувањето)
5
. Разликата помеѓу агентот и 

                                                 
5
 Вовед во осигурување, Проф. Д-р Братистлав Милошевиќ, Охрид 2010, стр.139 
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брокерот е во тоа што агентот застапува само една осигурителна компанија, додека 

брокерот може да застапува повеќе осигурителни компании.  Брокерот за 

осигурување на осигурениот му помага во избор на најдобрата полиса за 

осигурување. 

Дејноста застапување во осигурувањето во Република Македонија можат да ја вршат 

само оние лица кои добиле дозвола од Агенцијата за супервизија на осигурувањето, 

а тоа се: физички лица кои ја вршат дејноста давање услуги на застапување во 

осигурувањето, друштва за застапување во осигурувањето со седиште во Република 

Македонија и банки. 

 

1.4   Поделба на осигурувањето 

Во теоријата и практиката осигурувањето подлежи на различни поделби во 

зависност од која гранка е опфатена. Една од основните поделби што може да се 

сретне насекаде,а ја има брошурата „Пазар на осигурување“ издадена од страна на 

Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Македонија  сите видови на 

осигурување ги сместува во две групи животно и неживотно осигурување. 

Во групата на неживотно осигурување спаѓаат:
6
 

 Осигурување од последица на несреќен случај; 

 Здравствено осигурување; 

 Осигурување на моторни возила (каско); 

 Осигурување на шински возила (каско); 

 Осигурување на воздухоплови (каско); 

 Осигурување пловни објекти (каско); 

 Осигурување на стока во превоз (карго); 

 Осигурување на имот од пожар и природни непогоди; 

 Други осигурувања на имот; 

 Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила; 

 Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови; 

 Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти; 

                                                 
6 Агенција за супервизија на осигурувањето, брошура „Пазар на осигурување“, стр2. 21-22 
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 Општо осигурување од одговорност; 

 Осигурување на кредити; 

 Осигурување на гаранции: 

 Осигурување од финансиски загуби; 

 Осигурување на правна заштита: 

 Осигурување на туристичка помош. 

Додека во групата на животно осигурување спаѓаат: 

 Осигурување на живот (осигурување во случај на доживување, осигурување 

во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и 

осигурување на живот со поврат на премијата); 

 Осигурување на брак или породување; 

 Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони удели: 

 Осигурување на тонтина; 

 Осигурување на средства за сиплата. 

Во зависност дали склучувањето на договорот за осигурување е предвидено со закон 

или не може да се подели на задолжително и доброволно осигурување. 

Задолжителното осигурување е склучување на договор на осигурување независно од 

волја на човекот, тоа го налага законот, додека доброволното осигурување е 

осигурување кое е по волја на осигуреното лице.  

Во зависност дали ризикот се реализира на копно, во вода или во воздух 

осигурувањето може да се подели на: копнено, воздушно и поморско 

осигурување. 

Со една полиса за осигурување може да биде осигурено едно лице, но може да се 

опфатени со една полиса повеќе осигурени лица, па затоа врз основа на тоа 

осигурувањето може да го поделиме на: индивидуално и колективно 

осигурување. 

Во зависност од тоа на кој начин се израмнува ризикот осигурувањето може да се 

подели на: внатрешно (осигурување) и надворешно (реосигурување и 

соосигурување) осигурување. 
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Сите физички и правни лица можат да бидат осигурени. Од таа причина 

осигурувањето можеме да го поделеме на: осигурување на физички лица и 

осигурување на правни лица. 

 

2.   Основни карактеристики на ризикот во осигурувањето 

 2.1   Поим и дефинирање на ризик  

 Секоја човечка активност започнувајќи од секојдневното извршување на 

секојдневните активности како што се: редовни активности кои се извршуваат во 

домот, шопинг, спорт, одење на работа, производство на одредени производи, 

употреба на современи технологии, воведување и примена на различни видови на 

иновации, работење на машини, употребата на превозни средства и други 

активности, сите се поврзана со одреден ризик, така што може да се потврди дека 

ризикот постојано ги следи сите човечки активности. 

Во текот на изминатите години постојано се појавуваат голем број на 

дефиниции за ризик, а почетните дефиниции за ризик се појавени многу одамна, 

како што е на пример дефиницијата на ризик од страна на Де Моивр од 1711 година. 

Во 1976 година  Лоуранц даде многу јасна и прецизна дефиниција за ризик со која 

ризикот го дефинира како мерка за веројатнос и сериозност на настанување на некои 

негативни ефекти.  

Единствен став од страна на теоретичарите за прифаќање на единствена дефиниција 

за ризик не постои, но сепак може да се каже дека во сите дефиниции за ризик 

постојат заеднички елементи и тоа: исходот не може да се одреди и финансиската 

загуба е едена од можните исходи. 

Ризикот е настан кој може да предизвика финансиска загуба. Не сме сигурни дали ќе 

настане или нема да настане, односно постои веројатност за  негово настанување. 

Тоа укажува на следното: за да еден настан претставува ризик мора да има 

веројатност различна од нула, односно веројатноста се движи помеѓу границите од 

нула до еден, односно настанот има веројатност нула или еден бо тој случај ризик не 

постои.  

Ризикот ни претставува отстапување на актуелниот од очекуваниот резултат, 

односно веројатност на секој друг резултат што е различен од очекуваниот.  
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Според Барјактаровиќ ризикот е состојба во која постои можност за негативно 

отстапување од посакуваниот исход кој што го очекуваме или се надеваме. Затоа, 

можеме да кажеме дека за да постои ризик настанот мора да биде можно, да 

предизвикува економска штета, да биде неизвесен и да биде случаен “
7
 

Една од најпознатите дефиниции за ризикот потекнува уште од 1921 година од 

страна на Френк Најт кој при истражувањата кои ги правел за теориите на 

веројатност, ризикот  го дефинира како поим со кој се прави разлика помеѓу 

неизвесноста што може да се квантифицира и неизвесноста што не може да се 

изрази како вредност. 

Ризикот може да се дефинира и како комбинација на веројатноста за појавување на 

некој настан и неговите негативни последици.  

Ризиците со кои се соочуваат деловните субјекти при извршување на нивните 

деловни активности, може да биде резултат на дејството на внатрешните и 

надворешните фактори (факторите кои потекнува од внатрешното и надворешното 

окружување). Самите ризици можат да се поделат на стратегиски, финансиски, 

оперативни и ризици како резултат на хазард, кои можат да се видат во табела бр. 1 

која што следи во понатамошниот текст во која се наведени внатрешните и 

надворешните фактори кои влијаат врз појавата на ризикот.
8
 

Табела бр.1: Внатрешни и надворешни фактори кои влијаат врз појавата на ризик 

 
Надворешни 

фактори 

Внатрешни 

фактори 

Фактори кои 

припаѓаат и на 

внатрешни и на 

надворешни фактори 

Финансиски 

ризици 

 Каматни 

стапки; 

 Девизен курс; 

 Кредит. 

 Ликвидност; 

 Готовински 

текови. 

/ 

Стратегиски 

ризици 

 Конкуренција; 

 Промена на 

потребите на 

купувачите; 

 Промена на 

индустријата; 

 Истражување и 

развој; 

 Сопствен 

капитал. 

 

 Интеграција во 

видовите на 

спојувања и 

аквизиции. 

                                                 
7 Барјактаровиќ, Л. : „Управување со ризик„, Белград 2013 
8
 Институт за управување со ризици (IRM),„Risk Management Standard“, Лондон 2002 
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 Пазар. 

Оперативни 

ризици 

 Регулатива; 

 Деловна етика; 

 Состав на 

одборот. 

 Сметководстве

на контрола; 

 Информатички 

систем. 

 Синџир на 

снабдување; 

 Политика на 

вработување. 

Ризици како 

последица на 

хазард 

 Договори; 

 Природни 

услови; 

 Добавувачи; 

 Деловно 

окружување. 

/ 

 Јавен пристап; 

 Работна сила; 

 Деловни средства; 

 Производи и 

услуги. 

Извор: nstitute of Risk Management (IRM). (2002). A Risk Management Standard. London: IRM., p. 3., Available at: 

https://www.theirm.org/media/886059/ARMS_2002_IRM.pdf 

Ризикот може да се објасни како стохастистичка појава. Еден ризичен настан 

во себе содржи големина и веројатност на појавување во некоја област во текот на 

еден временски период. Ризикот исто така може да претставува потенцијална 

можност или проблем. И во двата случаи, тој се појавува во сите сфери на 

општеството, па затоа е неопходно да се анализира и да се пронајдат вистинските 

начини за управување. 

Ризикот претставува можност за промена на нето - паричните приливи на 

претпријатието поради одредени економски, технолошки и други настани (како што 

е промена на пазарните каматни стапки, девизниот курс, цените на акциите, човечки 

грешки итн.).
9
 Како последица на изложеност на некој штетен настан може да се 

јават штетни ефекти врз животот и имотот на човекот или штетни ефекти врз 

деловното работење. Според ова за ризикот може да кажеме дека претставува 

квантитативно изразена мерка на веројатност. 

Од страна на различни теоретичари ризикот различно се дефинира. За 

осигурителните теоретичари ризикот претставува неизвесност во поглед на 

настанување на некоја финансиска загуба. Теоретичарите од областа на осигурување 

даваат различни дефиниции за осигурувањето. Но, во сите дефиниции постои една 

заедничка работа, а тоа е дека ризичен настан се смета настанот кај кого има 

најмалку два можни исходи и еден од можните исходите треба да биде непосакуван 

за нас. 

                                                 
9 https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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Ризикот го карактеризираат три основни особини: 

 Неизвесност за појавување на ризичното случување; 

 Потенцијална загуба;  

 Временска компонента на ризик. 

Овие компоненти се сметаат како критериуми за одредување на можноста за 

појава на ризикот и управувањето со него. 

Што се однесува на поделбата, денес во светот не е едноставна. Сепак во основа 

ризиците можат да се поделат на : 

 Внатрешни ризици (кои можеме да ги контролираме до некоја мерка) и 

 Надворешни ризици (кои се надвор од нашата контрола). 

Во светот на работата ризиците се делат на: 

 Технички ризици (можноста за загуба која произлегува од активностите како 

што се проектирање и инженеринг, производство, технолошки процеси, 

постапки на испитување)
 10

 

 Индустриски ризици (загуба на партнери и пазари) 

 Пазарни или системски ризик (веројатност за загуба или неуспех кои се 

однесува на целите на системот. Овој ризик наједноставно може да се објасни 

како веројатност за загуба и можност за влегување која е својствена за сите 

работи на пазарот) 

 Финансиски ризик (ризик кај фиксните трошоци на финансирања, ризикот 

каде отворените финансиски резултати не можат да се покријат со камати на 

другите компании и/или ризикот кој произлегува од стапката на задолженост 

на корпорацијата или ризикот каде што компанијата нема да може да го врати 

долгот) 

 Економски ризици (веројатноста дека вистинскиот повраток на средства на 

инвестицијата ќе биде помал од очекуваниот) 

 Ризик од управувањето (ризик поврзан со неделотворност, деструктивност 

или недоволно знаење на управите) 

 Даночни ризици (промена на стапката на данок и сл.) 

                                                 
10 Curtin University of Technology, School of Architecture Construction and Planning (2000) Project risk 

http://www.curtin.edu.au 

http://www.curtin.edu.au/
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 Договорно – правни ризици (потенцијална загуба кој произлегува од 

несигурноста во правните постапки, како што е банкрот и потенцијални 

правни постапки) 

 Чисти и шпекулативни ризици 

 Ризици кои произлегуваат од купувачите, надзор и управување и сл. 

 

2.2   Ризик, неизвесност и опасност 

Во претходната точка е дефиниран ризикот. Но, за подобро да се разбере што 

претставува поимот ризик имаме неколку поими кои се тесно поврзани со поимот 

ризик и за кои е потребно да се изврши разграничување и дефинирање на тие поими 

во однос на поимот ризик. Поимите кои се тесно поврзани со самиот поим ризик се: 

неизвесност, опасност и хазард. 

Неизвесност (несигурност) 

При дефинирање на неизвесноста (несигурноста) треба да се потенцира дека 

најчесто поимот неизвесност често се поистоветува со поимот ризик и покрај тоа 

што тие два поими се различни, поради тоа треба да се потенцира нивната разлика, 

како и нивната поврзаност. 

Британскиот статистичар Томас Бејс прави разлика помеѓу поимот ризик и 

неизвесното и истакнува дека неизвесноста се однесува на егзогените појави во 

окружувањето чие што настанување е непредвидливо и динамично. Тој тврди дека 

врз основа на сегашноста не може да се предвидат исходите за во иднина и дека кај 

неизвесноста не може да се одреди веројатност.
11

 

Во 1921 година Maјон Мејнард Кејнс во својот труд под наслов „Патека на 

веројатност“ ја истакна разликата помеѓу ризикот и неизвесноста, со тоа што 

потенцира дека ризикот мора да биде во согласност со одредена прецизност, 

користејќи историски податоци и теорија на веројатност, додека за разлика од него 

кај поимот несигурност не може да се користат историски податоци, ниту теорија на 

веројатност за добивање точни податоци.
12

 

                                                 
11 Реган М. :Understanding risk and uncertainty: A brief history. Gold Coast: Faculty of Society and Design, Bond 

University, 2015, стр.11  
12 Реган М. :Understanding risk and uncertainty: A brief history. Gold Coast: Faculty of Society and Design, Bond 

University, 2015, стр.12 
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Френк Х. Најт во своето дело под наслов „Ризик, несигурност и профит“ за прв пат 

посочи на тоа дека ризикот и неизвесноста заземаат значајно место во економската 

теорија. Имено, тој ја согледува важноста на значењето на ризикот и неизвесноста и 

посочува на фактот дека ризикот влијае на профитот на деловниот субјект, како и 

носителот на одлуката може да користи квантитативни методи при одредување на 

веројатноста при настанување на некој ризичен настан. Во спротивно при 

дефинирањето на ризик, неговата дефиниција за неизвесноста се однесува на 

ситуации кај кои случајноста не може да се изрази преку одредени математички 

веројатности
13

. Според дефиницијата се прави разлика помеѓу ризиците кај кои е 

позната објективната веројатност и неизвесности каде што не е позната објективната 

веројатност. 

При самото објаснувањето на поимот неизвесност голем дел од истражувачите го 

идентификуваа самиот поим неизвесност со настаните кои се однесуваат на самите 

природни појави кои што не можат да се предвидат со сигурност, како што се: 

невреме, ветрови, земјотреси, поплави и сл. Тоа се прави се со цел да можат да се 

предвидуваат појавите на одредени природни феномени.  

Исто така, разликата може да се прави и врз база на веројатноста на настанување. 

Ризикот се однесува на случувањата кај кои постои одредена веројатност, додека 

неизвесноста се однесува на случувањата кај кои не може да се одреди веројатноста. 

Разликата на ризикот и неизвесноста може да се прикаже преку еден сликовит 

приказ. 

Слика бр.1: Компаративна анализа помеѓу ризик и неизвесност
14

 

 
                                                 
13 Вујович Р.: „Upravljanje rizicima i osiguranje“ Белград, 2009, стр.22  
14 Вујович Р.: „Upravljanje rizicima i osiguranje“ Белград, 2009, стр.22  
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Врз основа на претставената компаративна анализа може да се констатира дека кога 

е во прашање ризик станува збор за објективна појава, која веќе била настаната и 

која како последица има некој штетен настан и поради таа причина повеќе не постои 

неизвесност, како и веќе настанала штета како последица на остварување на ризикот 

може да се квантифицира и може да се одреди нејзината веројатност и интензитет. 

Наспроти тоа стои неизвесноста која е дел од субјективната природа и претставува 

психолошки одраз на недоволно знаење за иднината се со цел за да се преземи 

активност, односно перцепција на секој поединец за тоа дали ќе се случи или нема 

да се случи некој настан, така што неизвесноста не може да се мери и нема 

апсолутен карактер. 

Опасност 

Најпрво е потребно да се потенцира дека постои разлика помеѓу поимите 

опасност и ризик. Германскиот социолог Никласа Луман го објаснил значењето на 

поимот ризик и со тоа го разграничил од поимот опасност. Тој потенцира дека 

поимот ризик се однесува на потенцијалните загуби во иднина како последица на 

одредени донесени одлуки и сугерира дека битна компонента на концептот на ризик 

е одлучувањето, бидејќи според него за ризик може да се зборува само ако се 

идентификуваат одлуките без кои загубата не би се случила. Според Луман 

елементите кои се поврзани со самото донесување на одлуки  го диференцира 

значењето на поимот ризик и го разграничува од поимот опасност од причина што 

опасноста не претставува резултат од самото донесување на одлуки, него се јавува 

како потенцијална загуба која е настаната како резултата на дејството кое настанало 

при спојување на одредени фактори.
15

 

На пример доколку некој предмет или објект е изложен на опасност, тогаш таа 

опасност може да предизвика финансиска загуба. Доколку настане пожар на некој 

магацин и изгорат сите производи што се во него, тогаш може да кажеме дека 

пожарот претставува опасност која настанала и кој што предизвикала финансиска 

загуба на сопственикот на тој магацин и на производите. Други примери кои 

претставуваат опасност се: поплави земјотрес, кражба, град и сл. Наједноставно 

може да се каже дека опасноста претставува причина за штета/загуба. 

                                                 
15

 Boholm, М.: The Semantic Distinction Between “Risk” and “Danger”: A Linguistic Analysis. Risk Analysis, 2012 

год.  



Заштита на културното наследство во Република Македонија со помош на осигурувањето како 

најважна техника на заштита од ризици 

 

 

27 

 

Хазард 

Хазард е состојба која што ја зголемува или ја намалува можноста за штета. 

Хазардот може да се дефинира како состојба која што го создава или ја зголемува 

опасноста и ризикот, односно веројатноста за настанување на некое штетен настан и 

предизвикување на финансиска загуба. 

Често поимот хазард се поистоветува со поимот ризик, но при нивно 

разграничување може да кажеме дека хазардот во себе не содржи и веројатност и 

последици, доколку дојде до настанување на некој штетен настан, хазардот може да 

доведе доведоа до зголемување на негативните ефекти од настанувањето на тој 

штетен настан. 

Научната терминологијата за проценка на ризикот дава јасни разлики и сличности 

помеѓу поимите ризик и хазард. Хазардот е поврзана со ситуации кога може да 

доведат до зголеми негативните ефекти врз животната средина и поединците, 

доколку дојде до настанување на некој штетен настан. Доколку некоја цел не е 

изложена или отпорна на дејството на одреден хазард, нема да дојде до зголемување 

на штетните последици доколку настане одреден штетен настан. Од другата страна, 

ризикот ја зема во предвид веројатноста и степенот на оштетување во однос на 

појава на штетен настан. Затоа, под поимот ризик подразбира веројатност за 

неповолни настани.
16

 

Хазардот може да се класифицира во три категории и тоа: 

 Физички хазард; 

 Хазард заради морал; 

 Морален хазард. 

Физичкиот хазард е хазардот кај кој физичките услови ја зголемуваат можноста за 

штета. Тука спаѓаат: типот на градба на објектот, инсталација, замрзнат пат, лесно 

запалива стока и сл. 

Хазард заради морал е оној кај кој можноста за штета се зголемува поради нечесни 

намери. Тука спаѓаат: измами, пријавување на нереални и неостварени штети со цел 

да се извлечат пари од осигурувањето, нечесни намери на вработени лица и сл. 

Моралниот хазард ја зголемува можноста за штета поради невнимание и 

индиферентност. Кај овој тип на хазард како пример може да се земат: 

                                                 
16

 Драгана С., Марко К., Љубица Ј.Б.: „Управување со ризик и осигурување“, Лесковац, 2006, стр.19 
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медицинските трошоци, не вклучување аларм, не затварање на вратат од домот или 

колата и сл. 

 

2.3   Потребата од управување со ризик 

Управувањето со ризик ни претставува процес на управување со 

изложенестите на ризик со цел остварување на одредени цели. Управување со 

ризици е активност која што има за цел идентификација на ризик, проценка на 

ризик, развој на стратегии за управување со ризик и ублажување на ризикот со 

користење на ресурси за управување. 

Некои од традиционалните начини на управување со ризикот се насочени само кон 

ризици кои произлегуваат од физички причини како што се: природни непогодни, 

пожари, несреќи, смрт итн. Управувањето со финансискиот ризик од друга страна се 

фокусира на ризиците со кои може да се управува со помош на одредени 

финансиски инструменти. Сепак, главната цел на управувањето со ризикот е 

намалување, а различни видови на ризици најчесто  се однесува на разни видови на 

закани кои настануваат како последица од животната средина, технологијата, 

организацијата итн. Управувањето со ризикот ни претставува систематски пристап 

на одредување на најдобриот правец на делување во услови на неизвесност преку 

идентификација, проценка, разбирање и пренесување на информации поврзани со 

ризикот. Бидејќи управувањето со ризикот е насочено кон неизвесноста поврзана 

идните случувања и исходи, може да се каже дека сите активности поврзани со 

планирање на некој начин опфаќаат облик на управување со ризик. Управувањето со 

ризици се однесува на донесување одлуки кои придонесуваат за постигнување на 

дадени цели од страна на поединецот или организацијата. Тоа треба да биде 

континуиран и развоен процес. 

Управувањето со ризик не значи елиминирање на сите ризици, него претставува 

процес со кој се балансираат и разбираат ризиците, се со цел да се донесат правилни 

одлуки во врска со ризиците со кои се управува. 

Како и за поимот ризик, така и за управувањето со ризици не постои една конкретна 

дефиниција. Така да управувањето со ризик може да се дефинира и како збир на 
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координирани активности се со цел насочување и координација на организацијата во 

врска со ризиците.
17

 

Според авторот Емен Џ. Воган: „Управувањето со ризици претставува научен приод 

кон постапувањето со чистите ризици по пат на предвидување на можните случајни 

загуби и по пат на осмислување и спроведување на процедури со кој се сведува на 

минимум појавата на загуби и финансиски ефекти од загубите кои настануваат“
18

. 

Факторите кои дведуваат до се поголемата потреба од управување со ризиците во 

сите организации можат да се наведат следниве:
19

 

 Потребата од постигнување на континуитет во работењето; 

 Потребата и барањата во врска со транспарентноста во работењето; 

 Регулаторна усогласеност со законите и прописите во работењето; 

 Строги критериуми во врска со откривање на финансиски податоци по пат на 

известувања и барања во врска со контрола; 

 Безбедност и прашањата кои се однесуваат на примената на технологијата; 

 Глобализацијата како тренд и зајакнување на конкурентското окружување. 

Со цел правилно да се управува со ризиците, процесот на управување со ризик може 

да се прикаже низ шест фази и тоа: 

 Одредување на цели; 

 Идентификација на ризик; 

 Проценка на ризик; 

 Справување со ризик преку избор на една или комбинација на методи на 

справување со ризик;  

 Спроведување одлуките, проценка и преглед. 

За да може да се идентификуваат ризиците најпрво мора да се одредат целите на 

управување. Целите на управувањето со ризик служат за да се зачува оперативата 

ефикасност на организацијата и спречување на други цели од ризици или загуби кои 

произлегуваат од тие ризици, како и целта за заштита на работниците од повреда 

или смрт. Откако ќе се одредат целите се оди кон идентификација на ризиците. За да 

може да се идентификува ризикот потребно е претходно да бидеме свесни за 

неговото постоење. Идентификацијата се спроведува со користење на комбинација 

                                                 
17 Lark, J., ISO 31000: Risk management – A practical guide for SMEs., Geneva, 2015, стр 20 
18 Емент Џ. Воган: „Управување со ризици“ (превод од англиски), стр.30 
19 Драгана С., Марко К., Љубица Ј.Б.: „Управување со ризик и осигурување“, Лесковац, 2006, стр.84 
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на инструменти за идентикација како што се: ориентација (доколку се работи за 

претпријатие лицето кое што управува со ризиците треба да има познавање за 

самото претпријатие, за работата која што се работи, окружувањето и сл.), листа на 

изложености, постојана проверка на полисите за осигурување, анализа на 

финансиски извештаи, инспекција, интервју, анкетни прашалници и сл. 

Процената на ризиците се прави откако истите ќе бидат идентификувани. Во 

зависност од нивната зачестеност и колкава финансиска загуба ќе предизвикаат 

можат да се користат различни мерни скалила за проценка. Доколку се земи 

финансиската загуба која  би ја предизвикале постојат три вида на ризици: критични, 

важни и неважни ризици. Или пак истите можат да се распределат на скалило за 

проценка од 1 до 10. 

Постојат многубројни техники и методи на справување со ризици. Како 

најсовремени методи на справување со ризици можеме да ги издвоиме следниве 

видови:
20

 

 Метод на избегнување на ризикот; 

 Метод на задржување на ризикот; 

 Метод на намалување на ризикот;  

 Метод на трансфер на ризикот. 

Во зависност дали сакаме да го контролираме  или финансираме ризикот се избира 

една од наведените методи. Доколку сакаме да го контролираме ризикот ја избираме 

методата на избегнување или намалување, а доколку сакаме да го финансираме 

ризикот тогаш ја избирам методата на задржување или трансфер на ризикот. 

Доколку сме свесни дека постои ризикот, а не е превземена никаква активност за 

справување со него, во таа ситуација е применет методот на задржување на ризик. 

Задржувањето може и да биде несвесно доколку за истиот тој ризик не знаеме и не 

знаеме дека може да ни предизвика некоја си опасност. Од друга страна доколку 

знаеме дека постои ризикот и не сакаме да го задржиме истиот може да се избегне. 

Како на пример: „Куќата во која што Јана живее ризикот да настане пожар до пред 

некое време бил многу мал, но во близина на нејзината куќа изградиле бензинска 

пумпа. Таа е свесна дека ризикот од пожар кој може да предизвика финансиска 

загуба е голем и се одлучила да ја продаде куќата и да купи нова каде степенот на 

                                                 
20 Емент Џ. Воган: „Управување со ризици“ (превод од англиски) 
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ризик е многу мал.“. Овој пример ни укажува како Јана го избегнува ризикот. 

Доколку Јана не ја продадеше куќата и не преземеше никаква активност за 

намалување на ризикот во тој случај таа го задржуваше ризикот на себе. 

Ризикот исто така може да се намали доколку се превземаат мерки и активности за 

намалување на ризик. На пример: “Ана во последната година има купено два 

телефони од по 20.000 денари. Ана првиот телефон го изгубила, а вториот го 

скршила. Знаејќи дека не е воопшто внимателна со телефоните и дека и следниот 

телефон што ќе го купи постои веројатност дека ќе го изгуби или ќе го скрши таа 

купила телефон од 5.000 денари“. Од самиов пример може да се заклучи дека со 

самото купување на поевтин телефон Ана го намалила ризикот, така доколку се 

реализира ризикот финансиската загуба на Ана ќе биде помала. Вградувањето на 

безбедносни камери на куќата, врградување противпожарен апарат и сл. ќе го налат 

ризивите. 

Како четврт метод на справување со ризикот е трансферот на ризик. Трансферот на 

ризик ни претставува пренесување на ризик од едно физичко или правно лице на 

друго физичко или правно лице. Гаранциите кои ги даваат на пр. за бела техника е 

еден од начините на пренесување на ризик. На пример, со самото купување на 

фрижидер добиваме гаранција од продавницата, со тоа што доколку настани дефект 

на фрижидерот во гаранцискиот рок продавницата ќе го поправни дефектот или ќе 

го замени со нов на нејзина сметка. Друг начин на пренесување на ризик се Hold-

harmless договорите каде на пример. потстанарот ќе го поправи било каков дефект 

што ќе настане во станот според условите од договорот за закуп кои произлегуваат 

од користење на просторот. Осигурувањето ни претставува метод на трансфер на 

ризикот, со тоа што ризикот се пренесува од осигурителот на осигурителлната 

компанија врз основа на склучен договор за осигурување. 

Откако ќе одлучиме која метода сакаме да ја користевме ја имплементираме 

одлуката. Но, процесот на управување не завршува тука. Потребно е постојана 

проценка и набљудување, бидејќи во современото општество постојано се јавуваат 

некои нови ризици, па поради тоа можеби е потребно да се избери друг метод на 

справување со ризиците. Може да се каже дека  целиот процес на управување со 

ризикот постојано врти во круг и никогаш не престанува. 
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3.   Ризици и управување со ризици кај Културното наследство  

 На културното наследство постојано му се закануваат голем број на ризици. 

Ризиците можат негативно да влијаат врз културните добра и на тој начин да ја 

уништат целта на нивната употреба и да ја намалат нивната вредност. Намалувањето 

на вредноста претставува очекувана загуба која може да се претрпи со самото 

реализирање на ризикот. 

Ризиците кај културното наследство може да ги поделиме на два вида и тоа: 

 Ненадејни и катастрофални ризици како што се вооружени напади, 

земјотрес, поплава, пожар и сл.; 

 Постепени и кумулативни процеси во кои спаѓаат физички, хемиски и 

биолошки деградации. 

Најчести ризици кои што влијаат врз културното наследство се климатските 

промени. Директните последици од глобалните промени (суша, поплави, ерозии и 

сл.) имаат директно физичко влијание врз културното наследство.  

Дрвените градби се конструирани за локалната клима, а не за екстремни климатски 

услови. Миграцијата на градбата може да има негативно влијаени на самото 

наследство. Условите за чување на археолошките наоди можат да бидат загрозени со 

самото зголемување на температурата на земјата, што може значајно да влијае на 

пореметување на рамнотежата на хидролошките, биолошките и хемиските процеси 

на земјата.  

Историските градби се порозни за разлика од денешните градби, тие извлекуваат  

вода од тлото на земјата и ја губат во процесот на испарување на површината на 

нивните ѕидови и подови. Зголемување на влажноста на земјата може да доведе до 

зголемена мобилизација на сол и штетни последици од кристализацијата за време на 

сушење. Дрвото и другите градежни материјали можат да бидат подложни на 

биолошки болести после миграцијата на штетници. Поплавите можат да ги уништат 

градежните материјали кои не се проектирани за да издржат долготрајно 

потопување со вода и сушење после поплави и можат да поттикнат раст на штетни 

микроорганизми како што се габи. Археолошките локалитети и споменици можат да 
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бидат во опасност од поплави, посебно од ерозивното дејство на брзо истечните 

води.
21

 

Климатските промени исто трака можат да ја намалат и површината на мермерот. 

Мермерот на историските споменици е под постојано дејство на топлотни промени и 

постои можност истиот да претрпува помала штета од загревање за разлика од 

замрзнување. Покрај претходно наведениве постојат и голем број други климатски 

промени кои што влијаат на загрозување на културното наследство. 

УНЕСКО ризиците од климатски промени ги класифицира според нивните 

климатски индикатори. Така во табелата бр. 2 што следи се дадени на секој 

климатски индикатор кои ризици влијаат врз културното наследство. 

Табела бр. 2: Ризици од климатски промени кои што влијаат на културното 

наследство
22

 

Климатски 

индикатори 

Ризик Влијанието врз културното наследство 

Атмосферски 

води 

 

 

 Поплави 

 Интензивни врнежи 

 Промена на нивото 

на горната граница 

на подземни води 

 Промена на 

хемискиот состав на 

земјата 

 Промена на 

квалитетот на 

подземните води 

 Промена на 

влажноста 

 Долготраен период 

на зголемување на 

влажноста 

 Хлорни морски соли 

 Промена на рН вредноста на 

археолошките локалитети 

 Еутрофикација поради брзи 

микробиошки разложувања на 

некоја органска материја 

 Физички оштетувања и промени на 

порозни градежни материјали  

поради влага 

 Штети како последица како 

неисправен систем за вода, стари 

олуци кои не се во состојба да 

соберат поголемо количество на 

дожд и често не се доволно 

пристапни за одржување и 

корекција 

 Кристализација и растоварање на 

солите предизвикани од влажност и 

сушење  и влијаат на постојаните 

археолошки објекти, фрески на 

ѕидовите, украсени површини и сл. 

 Ерозија на органски и неоргански 

материјали поради поплави 

                                                 
21

UNESCO (2007): World  Heritage Reports no 22: Climate Change  and World Heritage. ,,Report of 
   predicting and 

managing the impacts of climate change on World  Heritage and Strategy to  assist States  Parties to  implement 

appropriate management  response―, UNESCO World heritage Centre, Paris, p23. 
22 UNESCO (2007): Ibid, p 25 
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 Биолошка инвазија на органски 

материи од страна на инсекти, габи 

и сл. 

 Нестабилност на долниот слој на 

земјиште, подигнување и 

налегнување на земјиште 

 промена на влажноста 

предизвикува разделување, пукање, 

излупување и создавање прашина 

на материјалите и површините на 

објектите 

 Корозија на материјалите од метал 

 Други комбинирани ефекти како на 

пример зголемување на влажноста 

во комбинација со  пестициди 

Температурни 

промени 
 Дневни, сезонски и 

екстремни појави 

(топли бранови, 

наноси на снег) 

 Промени кои влијаат 

на стопување на 

мразот, леден дожд и 

сл. 

 Влошување на квалитетот на 

фасадата поради топлотен стрес 

 Оштетување на материјалите 

(цигли, камен, тули, керамика) 

поради постојаното замрзнување и 

одмрзнување 

 Биохемиско разградување на 

материјалите 

 Промена на адаптивниот капацитет 

на некои структури со 

воведувањето  на некои проекти 

решенија, како што е на пример 

поради прегревање на 

внатрешноста на некоја зграда може 

да дојде до оштетување на некои 

градежни материјали 

 Не одговарањето на некои 

адаптивни решенија за некои 

материјали и понатака да се 

користат 

Подигање на 

нивото на 

морето 

 Поплави во 

приморски области 

 Надојдување на 

морските води 

 Штети предизвикани од морска 

ерозија 

 Нарушување на балансот на 

артефактите и земјиштето на некои 

локалитети поради надојдување на 

поголемо количество вода 

 Постојано потопување на 

пониските подрачја 

 Миграција на населението 

 Нарушување на заедницата 

 Губење на традиционалните обичаи 

и распаѓање на социјалната 
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интеграција 

Движење на 

воздухот 
 Поради силен ветар 

доаѓање на дожд 

 Ветрот може да ја 

пренесе солта 

 Наноси на песок од 

страна на ветрот 

 Силни ветрови и 

постојани промени 

на правецот на 

ветрот 

 Навлегување на влага во 

материјалот на прозорите кои се 

наоѓаат на културното добро 

 Статичко и динамичко 

оптеретување на историските и 

археолошките објекти 

 Структурно оштетување и колапс 

 Влошување на квалитетот на 

површините како резултат на 

ерозија 

Опустошување  Суша 

 Топлотни бранови 

 Пад на нивото на 

подземните води 

 Ерозија 

 Распаѓање на солите како резултат 

на атмосферски дејствија 

 Влијание врз здравјето на 

населението 

 Напуштање на местото, миграција 

 Потполно уништување 

(исчезнување) на културните 

споменици 

Влијанието на 

климата и 

загадувањето 

 Ниска рН вредност 

на дождот (кисел 

дожд) 

 Промени во 

таложеното на 

загаденоста 

 Намалување на карпестите 

површини поради распаѓање на 

карбонати 

 Потемнување на материјалите 

 Корозија на металите 

Климата и 

биолошкото 

влијание 

 Ширење на 

постојаните и нови 

видови на инсекти 

 Појава на мувла 

 Појава на лишаи по 

градбите 

 Опаѓање на бројот на 

автохтони 

растителни заедници 

 Опаѓање на квалитетот на дрвените 

материјали 

 Смалување на бројот на автохтони 

видови за обнова и одржување на 

градбите 

 Намалување на природната 

вредност на културното наследство 

 Промена на изгледот на околината 

 Трансформација на заедницата 

 Промена на начинот на живот кај 

традиционалните населенија 

 Структурна промена на заедницата 

која постанува растурена и 

оддалечена 

Друг вид на ризици се оние кои што потекнуваат од самата свест и активностите на 

човекот. Човекот со самите негови активности може свесно или несвесно да го 

оштети или уништи културното добро.  
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Ризици кои што го загрозуваат културното наследство и кои што можат да доведат 

до негово оштетување или уништување и не зависат од климатските промени, 

произлегуваат од следните опасности: војна и граѓански немири, разбојништво, 

нелегално ископување, криумчарење, присвојување, кражба, пожар, губење на 

автентичноста и намалување на вредноста на културното добро поради реставрација 

која целосно ќе доведе до промена на првобитниот изглед, политичка нестабилност 

и сл. 

Недоволна законска заштита, одржување и управување со културното наследство 

претставува ризик кој исто така може да доведе до негово уништување.  

Транспортните ризици се исто така присутни. При самиот транспорт на некоја 

изложба или преместување од едно на друго место (доколку е одлучено да се 

пренесе од едно на друго место каде што ќе му се обезбедат подобри услови и 

негово зачувување) може да дојде до оштетување или уништување на културното 

добро. 

Сите претходно наведени ризици предизвикуваат намалување на вредноста на 

доброто. Доколку некоја градба од историско значење делумно или целосно се 

опожари настанува делумна или целосна загуба на вредноста на таа градба. Доколку 

се работи за некоја историска колекција која е од лесно кршлив материјал при 

земјотрес дојде до кршење на само еден дел од таа колекција или од дневна светлина 

настане избледување на боите на некоја слика или икона доаѓа до загуба поради 

намалување на вредноста на колекцијата или сликата. Но, не секогаш ризиците кај 

културното наследство предизвикуваат материјална загуба. Тие можат да 

предизвикаат и нематеријална загуба поради губење или уништување на некои 

информации кои што се од големо значење за сегашните и идни генерации во врска 

со културното добро. Како на пример, за некој археолошки локалитет неговата 

документација во врска со него ја претставува вредноста на тој локалитет. Доколку 

дојде до губење или уништување на таа документација настанува нематеријална 

загуба на вредноста на тој локалитет.  

Поради загубите кои што може да ги претрпи културното наследство 

потребно е правилно да се управува со тие ризици. Управувањето со ризици има 

една основна цел, а таа е да го заштити културното наследство. Спроведувањето на  



Заштита на културното наследство во Република Македонија со помош на осигурувањето како 

најважна техника на заштита од ризици 

 

 

37 

 

активности на управување е со една цел, а тоа е да се справат со можните негативни 

влијанија врз наследството.  

Управувањето со ризици во себе вклучува идентификацијата, анализа и проценка на 

ризиците кои му се закануваат на културното наследство, како и методи кои се 

користат за справување со тие ризици со цел да се избегнат, елиминираат, намалат 

или пренесат ризиците. Тоа претставува континуиран процес во кој ризиците треба 

постојано да се следат и да се врши адаптирање на методите на справување со 

ризикот се со цел да се избегнат негативните ефекти од нивната реализација. 

Бидејќи управувањето со ризиците е еден од најважните процеси кои се превземаат 

во заштитата на културното наследство се развиваат и воведуваат меѓународни 

стандарди, меѓу кои еден од попознатите е ISO 31000Ч 2009, Управување со 

ризиците. Преку слика бр. 2 се прикажани главните чекори во управувањето со 

ризик. 

Слика 2: Чекори во управување со ризик
23

 

 

Од сликата бр. 2 може да се да се виде дека процесот на управување со ризик се 

состои од шест чекори и тоа: 

1. Контекст; 

2. Идентификација; 

3. Анализа; 

                                                 
23 https://www.iccrom.org/wp-content/uploads/Guide-to-Risk-Managment_English.pdf 

https://www.iccrom.org/wp-content/uploads/Guide-to-Risk-Managment_English.pdf
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4. Оценка; 

5. Справување со ризикот; 

6. Контрола. 

Контекст 

Во првиот чекор од процесот на управување со ризик потребно е да се дефинираат 

целите и обемот на културно наследство кој ќе биде предмет на заштита и 

справување со ризиците. Тука се разгледува културното наследство во однос на: 

политичката средина, социо - културното окружување, правните аспекти, 

финансискиот контекст, административните и оперативните аспекти, 

заинтересираните страни и сл. 

Идентификација 

Процесот на идентификација е важен пред се за да не се пропуштат некои важни 

ризици. Доколку не сме свесни за некои важни ризици може да дојде до погрешно 

носење на одлуки и до реализација на ризиците и претрпување на финансиска 

загуба. Затоа е потребно точна и прецизна идентификација на ризик. Најпрво мора 

да се има доволно знаење за културното наследство, бидејќи не доволното знаење за 

самото културно наследство претставува опасност и можност за штета и загуба на 

вредноста на културното наследство доколку дојде до реализациј на ризиците за кои 

не сме свесни поради не доволното знаење. 

Потребно е наведување на сите опасности (како што се пожар, поплава, миграција, 

кражба, климатски промени и сл.) кои можат да претставуваат закана врз културното 

наследство и можните последици кои би настанале поради реализација на ризикот 

(целосно или делумно оштетување, исчезнување, промена на изгледот, корозија, 

промена на бојата и сл.). Доколку прецизно ја направиме листата на изложености во 

која ќе се наведат сите ризици што претставуваат закана (во зависност од искуствата 

од минатото, знаењето за сите својства, материи и околина на културно наследство, 

сегашноста и она што може да очекуваме во иднина) ќе претставува добра основа 

при управување со ризиците на културното наследство. 

Културното наследство може да се сфати како една целина која се состои од два 

дела и тоа дел кој е подложен на ризик и дел кој е изложен на ризик. Пресекот на 

подложениот и изложениот дел го претставува влијанието на ризикот.  
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При идентификација не треба да се разгледува само културното наследство. 

Потребно е да се разгледа и околината и начинот на кој се чува и заштитува. Така 

доколку покрај него се изгради бензинска пумпа поголема е веројатност да настане 

ризикот пожар, или доколку се чува некоја уметничка слика на место каде што има 

голема сончева светлина  може да дојде до бледење на бојата и сл. 

Анализа 

Само идентификацијата на ризикот не е доволно за да се управува со 

ризиците. Потребно е детално да се разбере секој ризик кој што сме го 

идентификувале и да се изврши анализа на ризиците. Со помош на анализата на 

ризиците ќе ги запознаеме сите ризици одделно и тоа колкава е веројатноста за 

нивно настанување, кои се  негативните ефекти од нивно реализирање, колкава 

загуба би предизвикале и сл. се со цел понатака да донесеме правилна одлука за 

справување со нив. Во зависност кој дел од наследството е под влијание на ризикот 

како и степенот и видот загубата може да варира од мала до катастрофална. Да 

претпоставиме дека имаме историски музеј  чија градба е од дрво, настанувањето на 

пожар би претставувала катастрофална загуба. За разлика од тоа, како мала загуба 

може да се каже за една збирка од книги, доколку има оштетување од вода во мал 

размер на една или две книги од вкупната збирка.  

За добра анализа на ризикот потребно е да се одреди веројатноста на неговото 

настанување и очекуваната загуба. Одредувањето на овие два параметри ни ја дава 

големината на ризикот. 

За правилно да се анализира ризикот потребно е да се направи детална анализа на 

информациите кои се собрани во врска со ризикот. Како главни извори на 

информации можат да бидат следните: 

 Регионална статистика; 

 Локални и заеднички знаења; 

 Научни и технички знаења. 

Регионалната статистика ни дава знаење за зачестеноста и сериозноста на 

настанување на ретките ризици кои што се од катастрофална природа (како на 

пример статистика на природни непогоди, владина статистика, споделување на 

податоци помеѓу организациите за наследство и сл.). 
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Изворот на локални и заеднички знаења ни дава информации кои ги добиваме од 

претходните наши знаења, истражување на културното наследство, разговор со 

локалното население (како на пример разгледување на претходни штети кои што ги 

претрпело тоа културно добро, доаѓање до информации во врска со доброто од 

страна на локалното население врз база на тоа што го знаат и тоа што му го пренеле 

претходните генерации и сл.). 

Научните и технички знаења како трет извор на информации кој ни дава 

информации за тоа колку е чувствително културното наследство  на одредени 

ризици (тука спаѓаат научната и техничката литература, мислења на одредени 

експерти и сл.). 

Оценка 

Оценката на ризикот се спроведува со одредување на големината на ризикот 

и споредба помеѓу ризиците. Главен критериум кој се користи за споредување и 

проценка е големината на ризикот. Големината на ризикот претставува збир на 

зачестеноста, проценка на загубата на секое влијание на содржината и проценка на 

вредноста на културното добро засегнато од влијанието на настанот.  

Доколку се изврши класификација на ризиците според нивната големина може да се 

даде претстава за ризикот според неговата големина. 

Табела 3: Големината на ризикот и очекуваната загуба на вредноста на 

културното наследство
24

 

Ниво на приоритети 
Големина 

на ризик 

Очекувана загуба на вредноста 

на имотот на културното 

наследство 

13 
½

 Катастрофални приоритети 

Целосно или на најголем дел 

загуба на вредноста на имотот на 

наследството во текот на  неколку 

години 

15 100% за 1 година 

14
½
 30% годишно 

14 
10% годишно = 100% во 10 

години 

13
½
 

3% годишно = 30% на секој 10 

години 

11½ - 13 Екстремни приоритети 

Значителна штета на целото имот 

на наследството или целосна 

штета на дел од имотот на 

наследството. 

13 
10% за 10 години = 100% за 100 

години 

12 
½
 

3% за 10 години = 30% за 100 

години 

12 1 % за 10 години = 10% за 100 
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Целосно или најголем дел на 

културниот имот може да биде 

изгубен за еден век. 

години 

11 
½
 

0.3% за 10 години = 3% за 100 

години 

9½ - 11 Високи приоритети 

Значајна загуба на мал дел од 

културниот имот или мала загуба 

на вредноста на повеќе или на 

значителен дел на имотот на 

наследството може да се загуби за  

еден век 

11 1% за 100 години 

10 ½ 0.3% за 100 години 

10 
0.1% за 100 години = на 1% за 

1000 години 

9 ½ 
0.03% за 100 години = на 0.3% за 

1000 години 

7½ - 9 Среден приоритет 

Мали штети, односно загуби на 

вредноста на имотот на 

наследството во текот на многу 

векови, односно значителна загуба 

во текот на многу милениуми. 

9 
0.1% за 1000 години = 1% за 

10.000 години 

8 ½  

8 
0.001% за 1000 години = 0.1% за 

10000 години 

7 ½  

7 и под него Ниски приоритет 

Минимални или незначителни 

штети и загуби на вредноста на 

имотот на наследството во текот 

на многу милениуми. 

7 
0.001% за 1000 години = 0.1% за 

10000 години 

6 ½  

6 
0.0001% за 1000 години = 0.001% 

за 10000 години 

5 ½  

5 
0.00001% за 1000 години = 

0.0001% за 10000 години 

Анализирајќи ја табелава може да заклучиме дека ризиците се класифицираат на 

катастрофални со црвена боја, екстремни со портокалова боја, високи со жолта боја, 

среден ризик со зелена боја и низок ризик е со сина боја. Најголем ризик е оној кој 

што големината му е 15 и ни кажува на тоа дека целото наследство се очекува за 

една година да биде целосно изгубено. Скалата на вредности ни кажува дека една 

единица е за 10 пати помала од претходната повисока единица и за 10 пати повисока 

од единицата што следи. Така да доколку ризикот е со големина од 12 значи дека  е 

за 10 пати помал од ризикот со големина 13, 100 пати помал од ризикот со големина 

14, 1000 пати помал од ризикот со големина 15, 10 пати поголем од ризикот со 

големина 11 и сл. Според овие скалила може да се одлучи кои ризик е прифатлив, а 

кој не, како и да извршиме споредба помеѓу ризиците, на пример ризикот од пожар 

на некој историски музеј изграден од дрвен материјал е на највисок ранг од 15 и е од 

катастрофална природа за разлика од ризикот кражба на некој културен предмет што 

се наоѓа во тој музеј. 
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Справување со ризик 

Откако ќе се утврдат за какви ризици станува збор и колкава е нивната 

големина треба да се избери најдобрата метода за справување со ризици со цел 

истите да се елиминираат или да се намалат.  

Едена од методите за справување со ризикот е намалување на ризикот која може да 

се дефинира како активности кои ќе се превземаат со цел да се намали појавата или 

влијанието на некој ризик врз имотот на наследството (како на пример за да се 

намали ризикот од кражба во некој музеј ќе инсталираме безбедносни камери, ќе 

забраниме влез на посетителите со ташни, торби ранци и сл., ќе ангажираме агенција 

за безбедност и сл.). Се превземаат мерки со цел отстранување на причините за 

реализација на ризикот, а доколку и покрај се што е превземено за отстранување на 

причините дојде до реализација на ризикот се превземаат мерки за намалување на 

штетното дејствие. Намалувањето на ризикот ги превзема сите превентивни и 

репресивни мерки. Превентивните мерки се многу подобри од репресивните мерки. 

Но, за управувањето со ризикот да покаже најдобри резултати ги вклучува двата 

вида на мерки. 

Доколку сметаме дека некоја активност која што ќе треба да ја превземаме има 

одреден ризик може да се превеземе метод на избегнување или задржување на 

ризик. Доколку треба да го носиме одредено културно добро на некоја изложба во 

друга земја, а во едно мало место во земјата каде ќе биде изложбата има граѓански 

немири, а тоа место е многу оддалечено од местото каде што е изложбата доколку 

ние го однесеме културното добро на таа изложба ние го прифаќаме ризикот кој му 

се заканува, но ние доколку го откажеме одењето на таа изложба тогаш ние го 

избегнуваме тој ризик. 

Како еден од најмногу користените методи за заштита на културното наследство од 

ризици е пренос на ризикот. Една најкористена метода за пренос на ризикот е 

осигурувањето. Со помош на осигурувањето ние го заштитуваме културното 

наследство од финансиската загуба која ќе ја претрпи доколку дојде до реализација 

на ризикот. Доколку дојде до финансиска загуба осигурителната компанија ја 

надоместува загубата врз основа на склучен договор за осигурување. 

Откако ќе разгледаме кој метод или комбинација на методи најповеќе одговараат 

одиме кон имплементирање на методата со цел најефикасно справување со 

ризиците. 
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Контрола 

Контролата е последната фаза во процесот на управување со ризик. Откако ќе 

се спроведе методот на управување со ризикот треба постојано да се спроведува 

контрола, бидејќи со текот на времето некои ризици исчезнуваат, а се појавуваат 

некои нови. Методот кој сме го користеле претходно не значи дека истиот ќе биде 

ефикасен за справување со некој нов ризик во иднина. Поради тоа е потребна 

постојана контрола. 

Затоа велиме дека управувањето со ризици не е процес кој што има почеток и крај, 

тој е континуиран процес, со завршувањето на последната фаза почнува првата фаза 

од процесот. 
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II Основни карактеристики на културното наследство 

Значењето на културното наследство за човековото општество во целина е 

немерливо, бидејќи тоа пред се допринесува за зајакнување на културата на 

поединци и општеството во целина и ја одразува културата и начинот на живот, а 

неговата порака е презентација на специфичните вредности на традицијата.  

Првенствено, целта на секое општество треба да биде што пошироко вклучување во 

локалната заедница  во процесот на заштита и зачувување на културното наследство, 

што не значи дека локалната заедница треба да го изнеси целокупниот процес на 

заштита, но нивното анимирање е неопходно се со цел овој процес да биде успешно 

спроведен до крај. Доколку локалната заедница во процесот на зачувување и 

заштита забележи поврзаност помеѓу зачувување на наследството и сопствениот 

просперитет, тогаш може да се констатира дека мисијата била успешна. Важно е да 

се истакне дека наследството претставува културен потенцијал кој може значајно да 

допринесе во создавањето на економски вредности и на тој начин да доведе со 

стабилизација на политичките, демократските, социјалните и економските процеси 

во општеството. Улогата на локалната заедница во овој процес е голема. Културното 

наследство претставува многу важен ресурс во развојот не само на директната 

туристичка понуда, него и на развојот на произведување на содржина која се темели 

на материјално и нематеријално наследство, преку креативната индустрија. 

Понатака, културното наследство е вреден ресурс и за стари градби и трговија со 

недвижност каде пејзажот кој е обликуван и објектот сочинуван претставува 

посебна вредност. 

 

1.   Поим и дефиниција на културно наследство 

Со текот на времето се појавуваат елементите од минатото во сегашноста и ќе 

се појавуваат во иднина, преку постојани и моментални појавувања, повторување 

или зачестеност. Може да се зборува за природни, урбанистички, рурални, 

култивирани и разни други простори кои со своите карактеристики можат да 

дејствуваат во утврдат поимот идентитет. Идентитетот означува кореспонденција на 

материјалното и духовното на повеќе општествени ниво. „Попрецизно утврдување 

на идентитетот кој може да се манифестира по пат на културното наследство зависи 
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пред се од свесноста во намерата за утврдувањето на најповолен просек на тие 

елементи кои што ќе обезбедат оптимални можности за изразување на таков 

идентитет во внатрешноста на постојниот или потенцијален инвентар за наследство, 

музејски збирни фондови, архивски фондови или библиотеки“.
25

 Зачувувањето и 

презентацијата на наследството може да се изрази или потврди преку културните, 

природните, националните или други идентитети. Предметите на културното 

наследство содржат карактеристики преку кои што можат да изразат некои од 

можните идентитети. Тие со својата материјалност остануваат документирани низ 

времето. Интерпретацијата на културното наследство отвора можности за 

формулирање на пораки чија што содржина ќе биде темел на идентитетот на оние 

карактеристики кои што ќе одговараат на одредено општество и времето во одреден 

простор. 

Културното наследството претставувало наследено добро, кое се пренесувало од 

родители на деца, а тоа ја сочинува и основната компонента на семејство која што 

треба да се почитува и чува. После Француската револуција, поимот културно 

наследство чии компетенција се пренесува од семејство на општеството се развила 

со постоењето на заеднички добра на општеството. Наследството како носител на 

вредностите од минатото станува елемент кој придонесува во создавањето на 

националниот идентитет. 

Со текот на времето културното наследството, како добро добиено по пат на 

наследство кое се пренесува на идните генерации од колено на колено, може да 

припаѓа не само на семејството, туку и на некоја општествена група. „Наследството 

станува национално добро и моќта што ја поседува како носител на идентитетот на 

одредена општествена заедница, од една страна претставува минато на тоа 

општество, а од друга страна има импликации и на нејзината сегашност, односно 

иднина“.
26

 

Културното наследство (националното наследство или наследство) претставува 

наследување на физичките артефакти и нематеријални атрибути на некои групи или 

друштва на кои им претставува оставина од претходните генерации кои внимателно 

се чуваат во сегашноста  со цел да се остават во наследство на идните генерации.
27

 

                                                 
25 Мароевич Иво, Вовед во музеологија. Загреб: Завод за информациски студии, 1993 Стр.99 
26 Jelinčić, Daniela Angelina. Kultura u izlogu: краток водич за управување сокултурно добро, Загреб, 2010 стр.17 
27 Зборот наследство  потекнува од правословенскиот збор „батја“  кој означува стари потомци, односно – 

татково, дедово..... 
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Комплексноста на наследството се манифестира во способноста да се создаде 

чувство како тоа да е свое или како светско, без да се меша во локалитетот каде што 

се наоѓа. 

Дефинициите за културното наследство низ времето се менуваат и се прошируваа, 

без разлика дали се од типолошка или географска смисла. Според Конвенцијата на 

УНЕСКО за заштита на светското културно и природно наследство од 1972 година, 

културното наследство се однесува на „споменици, групи на градби и места со 

историска, естетска, археолошка, научна, етнолошка или антрополошка вредност“.
28

 

Постојат три главни компоненти на Конвенции кои го дефинираат културното 

наследство. Првата компонента се однесува на: споменици на кои припаѓаат 

архитектонските дела, монументални дела од областа на скулптурата и 

сликарството, елементи или структури од археолошка природа, цртежи, пештери и 

живеалишта и комбинации на карактеристики од универзална (историска, уметничка 

или научна) вредност. Втората компонента вклучува групи на градби: групи на 

самостојни или поврзани градби кои поради нивната архитектура, локација во 

околината или хомогеност поседуваат исклучителна универзална вредност, без 

разлика дали е историска, научна или уметничка. Последната компонента на 

Конвенцијата во дефинирањето на културното наследство се локалитетите кои се 

однесуваат на делата на човекот или на комбинираните дела на природата и човекот 

и областите во кои се вклучени археолошки локалитети со исклучителна 

универзална вредност - историски, научни или уметнички. 

Културното наследство (материјално и нематеријално) може да се претстави 

како заедничко богатство на човештвото со својата специјалност и разновидност, а 

неговата заштита е една од важните предуслови за препознавање, дефинирање и 

потврдување на културниот идентитет. Културното наследство се состои од движни 

и недвижни културни добра од уметничко, историско, археолошко, научно, 

палеонтолошко и антрополошко значење. 

Суштинското значење на самиот термин се однесува на културното 

наследството и тоа на материјалните артефакти и нематеријалните атрибути на 

заедницата или општеството, кои се наследени од минатите генерации и се 

рефлектираат во сегашноста и се зачувуваат за во иднина. Наследството кое што е 

                                                 
28

 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972  
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наследено од минатото е уникатно и незаменливо и тој факт им наметнува на 

сегашните генерации одговорност за негово зачувување. Материјалното наследство 

исто така вклучува згради, историски места, артефакти и споменици кои вредат да се 

зачуваат, додека природното наследство претставува релевантен дел од културата, 

го опфаќа пејзажот и природата во околината, растителниот и животинскиот свет, а 

исто така често е и важна компонента на туризмот. 

 При дефинирање на културното наследство се опфаќаат и нематеријалните 

појави на одредена култура, која честопати се изразува преку обичаи на одредено 

општество и се манифестирана во социјални вредности и традиции, естетски и 

духовни верувања, обичаи и практики, уметнички изрази, јазик и други аспекти на 

човечките активности. 

Културното наследство според член 2 од Законот за заштита на културно наследство 

се дефинира како материјални и нематеријални добра кои што, како израз и 

сведоштво на човековото творештво во минатото и сегашноста или како заеднички 

дела на човекот и природата, поради своите археолошки, етнолошки, историски, 

уметнички, архитектонски, урбанистички, амбиентални, технички, социолошки и 

други научни или културни вредности, својства, содржини или функции, имаат 

културни и историски значења и заради нивна заштита и користење се наоѓаат под 

правен режим согласно со овој и друг закон.
29

 

Еден предмет, градба или објект, материјални отисоци претставуваат културно 

наследство доколку во себе содржат уметнички, историски или други вредности кои 

науката ги детектирала и претставуваат економски вредности на заедницата во 

целина. 

Културно добро најчесто се дефинира како работи и креации од материјална и 

духовна култура од општ интерес кои уживаат посебна заштита која е утврдена со 

закон. Меѓутоа, во современата рамка за културно добро се сметаат и оние објекти и 

целини кои поседуваат историски вредности, а немаат потреба да бидат заштитени 

со закон (пр. Споменици и целини кои уживаат претходна заштита).  

 

                                                 
29 Закон за заштита на културно наследство, Член 2, Сл. весник на Р Македонија” бр.20/04 од 02.04.2004 година, 

стр.1 
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2.   Поделба на културно наследство 

 Една од основните и клучни  поделби на културното наследство е на 

материјално и нематеријално (духовно) културно наследство. Материјалното 

културно наследство е јасно видливо, може да се опипа, да се селектира и сл. и тука 

ни спаѓаат: населби, градби, уметнички дела, предмети, оружје, облека, орудија и 

многу други материјални дела. Нематеријалното културно наследство не може да се 

види и опипа и е потешко да се класифицира и тука ни спаѓаат: јазикот, правните и 

етички норми, религијата,  обичаите, одредбите, верувањата и други формални и 

неформални врски настанати и воспоставени и кои функционираат во една заедница. 

Културното наследство најчесто е поделено на: 

 Материјално (физичко) културно наследство кој го содржи физичкото или 

опипливо наследство
30

 

 Природно наследство кое опфаќа природните околности кои припаѓаат на 

флората и фауната
31

 

 Нематеријалното наследство кое го сочинува општествените вредности и 

традицијата, обичаи и пракси, естетски и духовни вредности, уметнички 

експресии, јазик и останатите аспекти на човечките активности. 

Класификација на културните добра се спроведува врз основа на физички, 

уметнички, културни и историски својства на секое добро. Овој вид на 

класификација се разликува од држава до држава, но самиот принцип кој се 

употребува е многу сличен. Најчесто се споменуваат неколку групи на културни 

добра и тоа: 

 Споменици на културата (градежно – архитектонски објекти со посебно 

културно и историско значење, како и нивните градежни целини, објект на 

народната конструкција
32

, други недвижни објекти, делови на објекти и 

целини чии својства се врзани за одредена средина, дела на монументалното 

                                                 
30 Уклучува градби и историски локалитети, споменици, артефакти и др. Кои се сметаат за вредност која треба да 

се сочува за во иднината. Во тоа се вклучени предмети кои се значајни за архиологија, архитектура, наука или 

технологија кои се специфични за културата. 
31 Ваов вид на локација со заштитено наследсѕво често служи како важна компонента во туризмот на некои земји 

кои привлекуваат многу домашни и странски посетители 
32 Архитектура која е во однос на академска и авторска архитектура заснована на практично стекнато знаење на 

традиционално занаетски интерес; „Архитектура на понебјето, ориентиранос на човечкиот карактер и 

традиционално знаење“ (Атлас на народното градежништво во Србија, Завод за заштита на културните 

споменици во Белград; https://www.atlas.heritage.gov.rs/node/139 
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и декоративното сликарство, вајарство, применета уметничка и техничка 

култура, како и други движни ствари кои се од посебно историско и културно 

значење);
33

 

 Културно - историски простори (урбана или рурална населба или нивни 

делови, односно простор со повеќе неподвижни културни објекти со посебно 

културно и историско значење); 

 Археолошки наоѓалишта – археолошки локалитети (дело од земјиште или 

површина под вода која содржи остатоци од градежни и други недвижни 

објекти, гробни и други наоѓалишта, како и подвижни предмети од ран 

историски период, а се од посебно културно и историско значење); 

 Познати места (простор поврзан со случување кое е од посебно значење за 

историјата, подрачје со изразени елементи на природни и работно створени 

вредности како единствена целина, како и спомен - гробници или гробови и 

други спомен обележја кои се создадени за трајно зачувување на спомените 

на значајното случување, личности или места од националната историја 

(меморијал) од посебно културно и историско значење). 

Според УНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) во 

културно наследство се вбројува:
34

 

 Споменици: археолошки остатоци, скулптури, слики, делови од структури што 

припаѓале кон поголеми археолошки целини, записи, пештерни живеалишта и 

комбинации на изведби што имаат извонредни универзални вредности од гледна 

точка на историјата, уметноста и науката; 

 Комплекси: поединечни или поврзани градби кои, поради својата архитектура, 

хомогеност или нивното место во околината, содржат исклучителна вредност од 

гледна точка на историјата, уметноста или науката; 

 Места: антропогени или интегрални дела на човекот и природата, и локалитети, 

вклучувајќи ги тука и археолошките, кои се со исклучителна вредност од 

историска, естетска, етнолошка или антрополошка гледна точка. 

                                                 
33 Во оваа група спашаат и културните градби (храмови, цркви, манастири, гробна архитектура...), градби од 

војни (тврдини, логори...) 
34 Проф. Д-р Сашо Коруноски, Дополнителен матерјал заштита и осигурување на културно наследство, стр.5 
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Врз основа на Законот за културно наследство, Член 3 културното наследство е 

поделено на
35

: 

1) Културното наследство  според неговите својства, може да биде: недвижно, 

движно и духовно. 

2) Културното наследство според неговото значење, може да биде: од особено и 

од друго културно и историско значење. 

3) Културното наследство според степенот на загрозеност, може да биде: 

незагрозено и загрозено. 

Степенот на поврзаност на наследството со локалитетот може да има 

различни нивоа, како што се: светско, национално, локално и лично. Светското 

наследство му припаѓа на целокупното човештво, без оглед на географските 

граници. Препознавањето на уникатната вредност на овие места мора да биде 

обврска на целокупното човештво, под претпоставката дека тоа е од универзално 

значење.
36

 Светското наследство е добро познато на пошироката јавност, а во однос 

на бизниси пазарот привлекува широк спектар на туристи од целиот свет. Голем број 

на туристи ги поседуваат меѓународните локалитети на наследство со цел да изразат 

почит кон универзалната цивилизација. На национално ниво, националната гордост 

и националните идеали се претставени со разни историски споменици. 

Националното наследство може да има едукативна улога за туристите кои сакаат да 

дознаат повеќе за земјата која ја посетуваат. На локално ниво „заедниците имаат 

потреба од заедничка ознака со цел да останат во допир со сопственото колективно 

минато во светот на постојани промени“
37

. Многу градови и села настојуваат да ги 

зачуваат сцените и структурите од минатото, кои во спротивно не влегуваат во 

државна заштита. Личното наследство привлекува луѓе емотивно приврзани кон 

одреден локалитет, затоа во оваа категорија е вклучено наследство поврзано со 

посебни интереси на групите. Ова ниво на наследство привлекува мали групи на 

луѓе. Типологијата на овие видови остава можност за испреплетување на овие нивоа, 

бидејќи она што може за една личност да претставува светското наследство, за друга 

                                                 
35 Закон за заштита на културно наследство, Член 2, Сл. весник на Р Македонија” бр.20/04 од 02.04.2004 година, 

стр.1 

 
36 Usp. Cattaneo, Marco; Trifoni, Jasmina. Velika knjiga UNESCO-ove svjetske baštine. Varaždin : Stanek, 2006 год., 

стр. 9 
37 Jelinčić, Daniela Angelina. Nav. dj., стр. 18 
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личност може да биде лично. Самото испреплетување на категориите на наследство 

ја докажува неговата сложеност. Како пример може да послужи Ајфеловата кула 

која како локално наследство за жителите на Париз инспирира гордост, но исто така 

може да биде и важен елемент на националната историја. Истото може да се каже и 

за некој стар будистички храм, кој за меѓународните посетители претставува светско 

наследство, додека за будистите претставува лично наследство. 

3.   Вредности кај културното наследство – културни наспроти 

економски вредности (модели на усогласување) 

Економијата и управувањето со културно наследство се дел од економиката 

на култура која се развива врз основа на економското општество, но се разликува врз 

основа на компактен теоретски модел на културниот сектор кој се состои од 

различни дисциплини како што се театар, историја, археологија, уметност и сл. 

Последните десет години можат да се означат како период на интензивен економски 

третман на културното наследство во светски рамки. Растот на значењето на 

културните ресурси во социо - економските структури и збогатување на развојот, 

придонесоа за овој процес да се означен како „културизација на економијата“ 

(Елмер, 2003) или „креативност на развојот“ (Рикалович и Микич, 2011), а со нив се 

истакнува централното значење на културните ресурси во развој на општеството и 

економијата. Во креативната економија која ги обединува економијата, културата, 

науката и образованието, значењето на културното наследство е повеќекратно. Прво, 

културното наследство го осигурува културниот континуитет, процесот на 

идентификација и зајакнување на одреден иден внатре во заедницата. Затоа, 

наследството е база на знаење за развој на креативно општество и економија, 

бидејќи нејзината документација, истражување, вреднување и конзервација 

овозможува унапредување на иновативниот капацитет на друштвото и развој на 

креативна индустрија. Наследството како збир на физички артефакти и 

нематеријални атрибути на заедницата е чувар на културни кодови и археолошки 

типови кои ја дефинираат автентичноста на творештвото на одреден простор. Тоа 

секогаш се развива, реинтерпретира и повторно се создава, понудувајќи инспирација 

за современо творештво, иновации и развој на нови креативни вештини. Имајќи го 

тоа во предвид, многу е важно стручно економско вреднување на културното 

наследство. 
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Современите автори сметаат дека социјалната клима и етичките верувања имаат 

влијание врз економската структура, спротивно од класичните економисти кои 

сметаат дека економската дисциплина е одвоена од влијанието на општественото 

окружување. Современиот економски модел се темели на модел на индивидуална 

корист во кои ги земаат индивидуалните преференции, но во општествените науки 

се согледува дека е вредност, а со тоа и парична вредност на општествените 

производи. Самиот концепт на културно наследство како културен капитал 

потенцира дека културното наследство во себе содржи два вида на вредности и тоа: 

културни и економски вредности, со чија што помош се создаваат културните и 

економски текови на самото културно наследство. 

Во економијата на култура, економската вредност се разгледуваат од две гледни 

точки: со строга економска анализа и како дел од историјата на економската 

дисциплина. Економската вредност се изразува како паричен износ, но паричниот 

износот потполно не одговара на самата вредност на  културното добро, а тоа го 

забележува и Адам Смит, кој прави разлика помеѓу корисната вредност и вредноста 

на размената на производите која што не секогаш меѓусебно мора да одговараат. 

Економската вредност на културното наследство се дефинира како износ на 

благосостојба која што културното наследство ја генерира во општеството. Вкупната 

економска вредност се дефинира во употребена и неупотребена вредност. Вредноста 

на користење е вредност која што се добива од посетата на одредено место на 

наследството или споменик (директна употреба), како и сите рекреативни објекти 

што ги обезбедува (индиректна употреба). Неупотребената вредност од друга страна 

претставува вредноста која се сознава едноставно со знаењето за неговото постоење 

(вредност на постоење), можноста за тоа да се посети во некој иден период (опциска 

вредност) и задоволството што тоа се знае и ќе се пренесува на идните генерации 

(вредност на бекгафот). 

Културната вредност е посложена вредност која е создадена од страна на човекот и 

во себе ги содржи: естетски, општествени, духовни, историски, симболички 

вредности и вредностите на автентичност. Тоа што во себе ги содржи овие 

вредности го претставува идентитетот на една заедница или повеќе заедници. 

Културните вредности на културното наследство се често поврзани со уметничките 

вредности кои како основно обележје го претставуваат нивниот специфичен  

карактер, односно недостатокот на цели со кои што уметничкото дело не влегува во 
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економска или морална категорија, а чие што управување задолжително мора да 

вклучува баланс помеѓу категориите на убавина, праведност и ефикасност. 

Одредувањето на културна вредност бара методи за вреднување кои се разликуваат 

од вообичаените економски провеси. Социјалните и културните вредности 

суштински постојат и не може целосно да се претстави нивната пазарна вредност. 

Од таа причина некои автори практикуваат методи за парично вреднување на 

културното наследство како што се: метод за цена на патувањето (travel-cost 

method), спремноста да платат (Willingness to pay), методот на хедонистичка цена 

(Hedonic prices method) и сл. 

Економската вредност го зајакнува впечатокот за културна вредност со тоа што 

повеќе ќе го истакне културното добро, но стандардните економски вреднувања на 

културните добро покажуваат неколку критични точки, како што се социјални групи 

кои имаат пониски приходни примања своите ставови во врска со културното 

наследство не можат да ги искажат преку парична проценка, а тоа важи и за идните 

генерации, а исто така и парично не може да се изрази ни вредноста на културното 

наследство во економски и културен состав. Поради тоа се вклучуваат 

квантитативни и квалитативни показатели на опортунитети трошоци (можност за 

загуба на користа добиена со усогласување на некои алтернативи), надворешно 

влијание (позитивните ефекти на уметничката декорација на фасадите врз 

минувачите, впечатокот за градот и идентитетот на жителите и сл.) и сл. 

Фуско Гирард и Питер Нијкамп со нивно заедничко мислење ја дефинираат 

економската вредност (“VET“ - Valore Ecinomio Totale), која според нив се состои 

од: вредност за директна употреба, индиректна употреба, вредност за постоење и 

наследена вредност. Според тоа, вредноста претставува општествена карактеристика 

која е  дефинирана од повеќе гледишта. 

Процесите на вреднување и валоризацијата се два одвоени процеси кои се 

однесуваат на вредноста, каде што процесот на вреднување се состои од проценка на 

постојната вредност и валоризација на додавањето на нови вредности. 

Културните и економските вредности имаат меѓусебно влијание, спротивно од 

традиционалните економски претпоставки. 

Пристапот на културна и економска валоризација на културното наследството се 

дадени во табелата бр.4. Културниот пристап започнува од идентификување на 

наследството по пат на стручна проценка, потоа пристапот на конзервација 
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поврзаноста на сродни производи и услуги и последно кон пристапот на 

валоризација (на пр. информации, маркетинг…) и управување со наследството. 

Економскиот пристап тргнува од идејата за валоризација и управување, ги 

разработува производите и услугите кои се многу поврзани со ресурсите на 

културното добро, конзервација на културното добро до онаа мерка и начин која е 

неопходна за економско користење на наследството и на крајот пристапува кон 

истражување на наследството и тоа само во најмал обем кој е потребен со цел 

информациите да можат да се користат за производството на производи и услуги. 

Додека кај културниот пристап истражувањето и заштитата на наследството се 

основни причини на делување, а производството и управувањето се спроведуваат до 

ниво кое што е доволно за спроведување на културниот пристап, кај економскиот 

пристап зачувувањето на наследството е инструмент за економските цели. 

Во табелата бр.4 може да се виде дека приодите на дефинирање на 

културните и економските вредности се различни. Културниот пристап на 

наследството ја разработува културната вредност на наследството и ги создава 

истражувањата и сфаќањата кои што се шират по пат на образовните услуги и 

креативните индустрии. Основните вредности со кои се вреднува и идентификува 

наследството се: уникатност (според критериумите за уникатност и незаменливост) 

и автентичност (најдобро можно зачувување на првичната состојба т.е. зачувување 

на материјалните податоци и воведување на што е можно помалку промени преку 

физички интервенции). Економски пристап кон културното наследство е преку 

капиталот што може да произведе преку текот на производи и услуги кои можат да 

се разменуваат за пари, а самото наследство е секундарно, секој елемент може да се 

замени со некои други културни добра или услуги, а наследството е прилагодено на 

производството, но тоа не важи и обратно.  

Табела бр.4: Пристап на валоризација на културното наследството 

 Културни пристап на валоризација 

на културното наследство 

Економски пристап на валоризација на 

културното наследство 

1.  Идентификација на културното 

наследство 

Валоризација и управување 

2.  Конзервација (зачувување) Производство и дифузија на производи и услуги 

3.  Производство и дифузија на 

производи и услуги 

Зачувување (конзервација) на целта 

4.  Валоризација и управување Идентификација на наследството - целна и со 

ограничено познавање на наследството 
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Табела бр.5: Пристап на дефинирање на вредностите на наследството 

 Културен пристап на дефинирање 

на вредностите на наследството 

Економски пристап на 

дефинирање на вредностите на 

наследството 

Наследство Културно наследство Капитално наследство 

Дифузија Образовни услуги, инспирација за 

нови креации 

Тек на услуги кои на директен или 

индиректен начин се плаќаат 

Уникатност Критериум на уникатност и 

незаменливост 

Заменливиот со некоја друга 

културна услуга 

Автентичност Конзервација со што е можно 

најмали промени се со цел да се 

зачува автентичноста 

Прилагодување на производите и 

услугите 

Со културното наследство можат да управуваат приватни сектор, јавни 

сектор и некој си трет сектор како што се невладините организации. Постоењето на 

различни сектори при управување со културното наследство влијаат врз 

формирањето на економските и културните вредности. Економската вредност која 

се формира на пазарот од страна на приватниот сектор се однесува на еднаквите 

односи на тоа кој плаќа, кој добива и кој се грижи. Вредноста која е формирана од 

страна на јавниот сектор по пат на субвенции се однесува на тоа: тој што плаќа е 

населението (по пат на даноци, а одлучувањето е посредно), тој што добива е 

културниот сектор и населението, а грижата е од страна на јавната управа. Во случај 

на делување на третиот сектор во кој спаѓаат невладините организации  и тука: 

плаќаат донаторите, добива културниот сектор и населението, а грижата пак 

останува на донаторите. 

Процесот на економско вреднување на наследството и процесот на 

рехабилитационен потенцијал е постапка која се утврдува врз основа на потребата 

на културното добро и проценката на економските ефекти кои што може да ги имаат 

во локалната економија. Со други зборови,  со економската валоризација се утврдува 

економскиот потенцијал на културното добро, од аспект на можноста за развој на 

економските активности. Како што економската вредност на културното добро е во 

значаен дел условена од нејзините социо - културни вредности, овој процес бара 

собирање на сите релевантни податоци, анализа на пазарот, партиципативна 

постапка на заинтересираните страни, анализа на  стратегијата која постои и јавната 

политика итн. После тоа се пристапува кон синтеза на сите информации добиени од 

истражувањето и со помош на кост – бенефит анализа се идентификува 
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потенцијалот на рехабилитација. Потенцијалот на рехабилитација треба да се 

согледа од најширока смисла, како вкупна економска сила која ја поседува 

културното добро. 

Економските ефекти кои ги наследува рехабилитацијата можат да се поделат на 

директни и индиректни 

Директните економски ефекти најчесто се поврзуваат со непосредната економска 

корист на културното добро кое се појавува во текот на рехабилитационата фаза и 

покасно, потребноста на културното добро. Тоа се: вредноста на проектите за 

ревитализација, број на вработени лица кои ќе работаат на ревитализацијата 

проекти, доколку се финансира со надворешни средства битно е и нивото на 

парични текови кои што на овој начин ќе дојдат во локаната економија, број на 

вработени кои ќе управуваат со културното добро после неговата ревитализација, 

генерирање на приходи од користење на културното добро (изнајмување на простор, 

употреба на жиг на локалитетот итн.), парични текови кои потекнуваат од користење 

на производи/услуги кои се создаваат околу културното добро (пр. влезници во 

музеј, влезница за влез во локалитет итн.). 

Индиректни економски ефекти се оние кои наследството ги има на пошироко 

економско окружување. Тоа се ефекти кои културното наследство ги има при 

унапредување на локалната економија, територијалниот идентитет на 

микролокацијата на која се наоѓа, миграција на населението, безбедноста на 

подрачјето, унапредување на пазарот на работна сила, зголемување на вредноста на 

недвижности на одредени простори, привлекување на инвестиции, унапредување на 

работната клима, унапредување на јавната безбедност, унапредување на квалитетот 

на живеење на граѓаните, социјална адаптација на поединци и групи, иновативниот 

капацитет на заедницата, развој на креативно претприемништво и креативна 

индустрија итн. Најчесто се согледуваат индиректните економски ефекти со пристап 

како би се демонстрирала економското значење на наследството низ дел на 

индиректни ефекти и со тоа се оправдува влегување во рехабилитација на 

културното добро. Денес, во светот индиректните економски ефекти се од најголемо 

значење на наследството на социо – економскиот развој се препознава преку развој 

на креативното претприемништво и креативната индустрија. 
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Креативната индустрија претставува збир на активности чии производи/услуги 

настануваат како исход од креативните процеси. Овој процес тргнува од 

креативноста која е  материјализирана во производи кај кои 

естетскиот/симболичкиот карактер не е само доминантен, него и конститутивните 

елементи кои се до процесот на користење на креативни вештини во производство 

на економски добра, кај кои симболичката функција е секундарна и нагласена е 

нивната употребна функција. Денес, една од најраспространетите дефиниции која 

потекнува од Конвенцијата за заштита и унапредување на разновидноста на 

културните изрази (2005) од страна на УНЕСКО, а се однесува на креативната 

индустрија гласи: „Под културна индустрија се подразбира индустрија во која се 

произведуваат и дистрибуираат културни добра и услуги, а со тоа се опфаќаат 

активности, добра и услуги кои имаат одредено ниво на квалитет, употреба и цели, 

кои содржат или пренесува културни изрази, без оглед  на комерцијалните 

вредности кои можат да ги имаат“. Оваа дефиниција освен класични и уметнички 

вредности на самиот концепт, опфаќа и трансверзални области по пат на образување 

и научно истражување во областа на општествените науки. 

Креативното претприемништво засновано на културно наследени ресурси 

претставува збир на активности чии производи и услуги кои содржат економски 

вредности создаваат креативни работи кои се засновани на познавање на историјата, 

уметноста и културата. Тоа е претприемништво кое е инспирирано од културни 

кодови и архетипови кои го чуваат наследството и е интерпретирано во совршен 

контекст. Доколку овој тип на претприемништво се темели на принципи кои 

овозможуваат одржување на наследните ресурси, тогаш по негов пат може да се 

осигуруваат и дополнителни средства за заштита и зачувување на културното 

наследство и зајакнување на брендот на културното добро. 

Оправданоста за развој на пристапи кои се ориентирани кон креативната индустрија 

и развојот на локалната економија кај наследните културни ресурси се согледува 

преку последователни економски влијанија кои тие ги имаат на бренираното 

подрачје (посебно руралните) како креативен ентитет. Со помош на тоа 

наследството, природните добра, традиционалните знаења, вештини и креативноста 

на одредено подрачје (пр. стари, ретки и уметнички занаети) постануваат главни 
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показателни на динамичноста и иновативност во локалната економија, посебно 

руралната (Закич, Рикалович, Стојанович 2011). 

При спроведување на економска валоризација на културното наследство, треба да се 

обрне внимание на фактот дека е присутен трендот  на наративите кои се оправдани 

со високи инвестиции во туризмот кои се карактеризирани со едностраност, но и 

глорификација и митологизација на нејзината развојна улога. Не влегувајќи 

подлабоко во парцијалните поглед во врска со прашањето за односот помеѓу 

туризмот и наследството, секогаш треба да се има во предвид дека развој на 

културен туризам и креативни работи ќе зависи од тоа дали во одредено општество 

изостанува одговорниот однос кон наследството и неговите вредности. Општеството 

кое што одговорно управува со овие ресурси имаат предиспозиција кон меѓународна 

туристичка сцена и креативни работи кои што даваат понуда кај која содржината е 

од гледна точка на економска и културна атрактивност со сите свои атрибути – 

естетски, атрибути на знаменитост и сл. 

Како што истакнавме наследството создава вредност на која се темелат услугите и 

производите, а туризмот е само еден од тие видови на економска потрошувачка. 

Туристичката употреба на културното добро некогаш може да го загрози 

зачувувањето на неговите вредности , доколку процесите на туристичко користење 

на наследството не пристапат кон стручен, системски и мултидисциплинарен начин. 

Поради тоа во согледување на економските вредности на наследството во однос на 

развојот на туризмот, треба да бидеме внимателни и претпазливи и да се земат во 

предвид сите ризици кои може да ги има туристичката експлоатација на културното 

добро.  
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III Основни карактеристики на осигурувањето на културно 

наследство 

 

1.   Основни принципи на заштита на културно наследство 

Заштита на некое културното добро значи дека кон истото треба исправно, 

логично и систематски да биде пристапено. Со оглед дека е во прашање културно 

добро
38

 кое по правило има исклучителни вредности и каде што секоја грешка која 

би настанала при спроведување на постапка кон него не може да се надолни, самиот 

пристап спрема него мора да биде поригорозен, а самата процедура мора да биде 

јасна. Во процесот на заштита на културното наследство, посебно треба да се 

испочитуваат следните принципи: 

 Принцип на зачувување на споменици и нивните споменички вредности – 

секоја активност која се превзема со цел за спасување на спомениците, ја 

нарушува во помала или поголема мерка неговата автентичност и тоа во 

одредена мерка ја губи оригиналната споменичка вредност. Поради тоа е 

потребно најпрво да се зачуваат спомениците со цел да се зачува нивната 

автентичност; 

 Принцип на зачувување на сите стилови на еден споменик – начело кое треба 

да се почитува кај градби кои немаат стилски или архитектонски вредности, 

но имаат историски вредности; 

 Принцип кои ги почитува сите вредности на споменици – ова се однесува на 

градби кои немаат стиски или архитектонски вредности, но имаат историски 

вредности; 

 Принцип за постојаност на споменици на места на кои се изградени – самата 

градба на споменикот ги претставува наследните вредности, бидејќи 

споменикот кој е одвоен од својата подлога останува без својот органски дел. 

Некои споменици се изградени на некои места со одредена причина – со 

нивно преместување ги одделуваме од историскиот концепт и ситуацијата 

поради кои тие настанале. Преместувањето на мост не зборува за сообраќајот 

                                                 
38 Најчесто се, меѓутоа случувањата што следната генерација го отфрла она што претходните генерации го 

сметале за културно наследство, па повторно го оживува наследството во текот на промената на уште една 

генерација. 
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во времето кога тој е создаден. Преместување на некропола со столбови 

повеќе не претставува гробно место. Оваа начело е посебно важно во 

ситуации кога споменикот е изграден на определено место поради одреден 

настан – со негово преместување во целост се губи смислата на настанот. 

Исто така е нелогично да се издвојуваат и преместуваат уметнички, 

сликарски или вајарски дела ако тие претставуваат една целина, освен во 

ситуации каде тоа претставува единствен начин да бидат спасени. 

 Принцип на документирање и континуитет на работите – понекогаш, во 

одредени ситуации на спомениците потребно е да додадеме одредени делови, 

сето тоа во интерес на споменикот, а за тоа немаме никаква документација 

(врата, прозорци) - тогаш за деловите кои што сме ги додале мора да се 

создаде документација, со цел да се знае дека тој додаток е од поново време.
39

 

 Принцип за соработка со други структури – подразбира задолжително 

вклучување на стручни лица и служби од различни профили при 

спроведување заштита на споменици. 

 Само физичка заштита најчесто не е доволна за едно добро да може потполно 

да се зачува и затоа е потребен поголем степен на заштита кој ќе помогни пред се за 

зачувување на духовните вредности кои што доброто ги поседува. Тие барања 

најдобро ќе се реализираат со нивно постојано користење, бидејќи единствено само 

на тој начин ќе се овозможи негова презентација. И во ваква ситуација мора да се 

почитуваат одредени принципи, кои меѓу нив посебно се издвојуваат две и тоа: 

 Принцип на постојана функција – подразбира благовремено вклучување на 

градителското наследство во сите облици на општествено и просторно 

планирање,
40

 

 Принцип на соодветна функција – примената на оваа начело е најзначајна во 

ситуации каде што се одредуваат нови функции. 

 

                                                 
39 Алаџич, В. (2007), Општи принципи кои се применуваат за заштита на споменици од градителско наследство – 

предавање на Градежен факултет во Суботица 
40 Најсложен проблем за зачувување на функцијата на овие објекти кај кои намената престанала  или е надмината 

од современиот начин на живот, во тој случај се пренаменува. 
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2.  Поим и дефиниција на осигурување и заштита на културно 

наследство 

 Примарната цел на зачувување и заштита е задржување на историската 

автентичност и интегритет на културното наследство. Секоја интервенција треба да 

се темели на начин кој соодветно ќе одговара на студијата и проценката. 

Проблемите треба да се решаваат во согласност со условите и потребите и 

задолжително зачувување на естетските и историските вредности и физичкиот 

интегритет на историските структури или подрачја. Најидеални се минимални 

интервенции. Во одредени ситуации минимални интервенции значат дека целта за 

зачувување и заштита може да бараат потполна или делумна демонтажа и повторна 

монтажа со цел да се овозможи санација на елементите на конструкции. Во случај на  

интервенција, историските структури треба да се разгледаат во целост, односно на 

сите материјали и делови на целината треба да им се посвети подеднакво внимание. 

Програмата за конзервација мора да биди реална, во спротивно нема да се оствари 

нивната цел. Таа теорија постоајт цели за да се испита дали е можно и практично да 

се предложи дали треба да се прегледа. Конзервација и реставрација на историските 

градби претставува голема одговорност. Со овие мерки некои добра можат да се 

заштитат, но во некои ситуации можат да се уништат. Но, треба да се има во 

предвид дека ништо не може вечно да трае, дека не постои „Конечно решение“ и 

дека понекогаш мора да се потврди дека елементите на  конструкцијата не може 

повеќе да се поправи. Доколку повеќе не може да се поправи, тогаш може да се 

реконструира со користење на документација и традиционални материјали и 

техники. За остварување на континуитет постојано се спроведува: 

 Конзервација – претставува преземање на мерки со кои се предвидува 

зачувување на постојаните вредности во неизменет облик. Оваа метода се 

применува кај делата кои имаат најмногу естетски, уметнички, историски и 

други вредности и кои се наоѓаат во состојба во која се добро зачувани. 

 Консолидација или конструктивна санација – претставува постапка која 

применува традиционални или современи методи, спроведува зајакнување на 

спомениците, односно ја осигурува нивната трајност и структурна целина. 

Порано постоело мислење за оваа интервенција дека не смее да биде видлива, 
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но во последно време доминира мислење дека и таа претставува дел од 

историските објекти и дека како таква мора да биде презентирано; 

 Рекомпозиција или анастилоза (грчки ана - поново, стилос – столб) – се 

применува во ситуации кога имаме ненадејно уништување на градбеното 

наследство. Анастилоза пред се е археолошки поим што претставува делумна 

реконструкција на градбите со нивните изворни делови; 

 Реставрација – претставува обнова на објектот на додадените делови кои се 

уништени или дотраени. Ова претставува интервенција во помал обем со 

точно утврдени начела. Реставрацијата мора да ја нагласи автентичноста на 

културното добро. Секоја реставраторска интервенција мора да биди лесно 

препознатлива, но и единствена во композициска смисла со причина за 

понови интервенции или нејзино отстранување. Интервенцијата секогаш 

мора да биде реверзибилна;
41

 

 Реконструкцијата – претставува враќање на објектот или еден негов дел во 

просторните односи во кој споменикот бил во својата изворна состојба, а 

после повеќето и значајни оштетувања. Доколку се изведи оваа интервенција 

со одредени отстапувања од изворната состојба, во тој случај тоа претставува 

интерпретација.
42

 

 Дислокација – подразбира дислоцирање, односно преместување на 

споменикот комплетно од на едно место на друго со претходно извршени 

работи на разгледување низ документации. Оваа метода се употребува само 

во исклучителни ситуации, кога се согледува дека заштитата на објектот со 

историско значење е целосно оневозможена на автентичната локација  или 

ако нејзиното преместување е од страна на државата. Доколку оваа метода се 

применува најбитно е новата локација да биде пејзажно, климатски, 

морфолошки и физички слична на оригиналната. 

 Ревитализација – постапка која основата (јадрото) го глед како целина и тоа 

го решава како функционален проблем, без да постави врз себе ограничувања 

                                                 
41 Венецијанска повелба член 12:„Елементи кои заменуваат она што недостига треба во склад да се поклопуваат 

со целината, но сепак да се разликуваат од оригиналните делови, со цел реставрацијата да не ги фалсификува 

документите на  уметноста или историјата“. 
42 Реконструкцијата може да се разгледува од уште пошироко значење. Во тој случај се внесуваат и нови поими 

како: адаптација (постапка на прилагодување на старо – нови современи потреби) или интерполација 

(вметнување на современи структури во старото ткиво – планирање и градење нови современи структури или 

објекти кои никогаш не постоеле во таков облик во историската основа). 
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од конзервативна природа. При тоа ги признава низа општествени и 

урбанистички аспекти спрема проблемот и активно ги вклучува во процесот 

на решавање на урбанистичката целина. Целта на конзервацијата не е само 

обнова и оживување на одредени заборавени историски целини, него и 

воспоставување врска и рамнотежа помеѓу старите и новите урбани ткива. 

Заштита на културно наследство врз основа на Член 11 од  Законот за заштита на 

културно наследство е истражување, идентификација, валоризација, ревалоризација, 

категоризација, прогласување, регистрација и означување на културното наследство, 

негово чување, почитување, негување и одржување, конзервација, реставрација, 

реконструкција, дислокација и заштита, како и превенција, надзор, реструкција 

презентација, популаризација и секој друг облик на непосредно или посредно 

зачувување на културното наследство што се остварува во јавен интерес. 

Според Законот за заштита на културно наследство, целите на заштита на културно 

наследство се:
43

 

1) Основна цел на заштитата е: 

1. Зачувување на културното наследство во изворна состојба; 

2. Создавање на што поповолни услови за опстанок на културното 

наследство и за задржување на интегритетот на сите податоци што тоа ги 

носи во себе како сведоштво, извор и своевиден документ; 

3. Ширење на сознанијата за вредностите и значењето на културното 

наследство и за неговата улога во културната идентификација и 

4. Оспособување на културното наследство, според неговата намена и 

значење да служи за задоволување на културните, научните, 

едукативните, естетските, верските, економските, туристичките и други 

потреби на граѓаните и општеството. 

2) Оперативната цел на заштита е превземање на активности за спречување на 

дејствија, појави и влијанија со кои се врши или може да настане оштетување, 

уништување, растурање, исчезнување, деградирање и противправно 

присвојување на културното наследство. 

                                                 
43 Закон за заштита на културно наследство, Член 2, Сл. весник на Р Македонија” бр.20/04 од 02.04.2004 година, 

стр.2 
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3) Крајна цел на заштитата е претставување на културното наследство на идните 

генерации. 

Заштитата на наследството претставува системско спроведување на правни и 

стручни заштитни мерки, усогласени со правила на конзервативни и реставраторски 

структури со цел за зачувување на културното наследство, односно спроведување на 

одредени мерки  кои имаат за цел продолжување на траењето на споменичките 

својства на културното добро со систематско следење на неговата состојба и 

осигурување на неговата заштита од секакво загрозување. Примарната цел на 

заштитата на културното добро е пред се негова заштита и зачувување за идните 

генерации и создавање на поволни услови за негов опстанок, како и воспоставување 

на услови со кои културното добро спрема својата намена и значење да им служи на 

потребите на поединци, како и вкупните интереси и развивање на свеста за 

наследството како средна компонента и ресурс за одржлив развој и осигурување на 

неговата достапност. 

Еден од најважните техники на заштита на културното наследство која е 

усогласена со претходно споменатите мерки и правила за континуитет за заштита од 

ризици кои му се закануваат ни претставува осигурувањето. 

Осигурувањето ни претставува метод на заштита од катастрофални ризици. Бидејќи 

секоја штета на културното наследство без разлика од колкав размер да е 

претставува катастрофална за самото општество, осигурувањето може да ги покрива 

штетите кои што ќе настанат врз културното наследство.  

Пред се тоа ќе се однесува на заштитата од ризици на кои е или може да биде 

изложено материјалното културно наследство. Самиот систем на осигурување има 

директна улога во обезбедување на покритие со цел справување од последиците кои 

ги предизвикале реализирањето на ризиците. 

Осигурување на културното наследство ни претставува метод на заштита со кој се 

обезбедува сигурност преку размена на мала сума пари (премија) која ја плаќа 

лицето или институцијата која сака да го заштити културното добро и која има 

интерес да не настане никаква штета на културното наследство за голема 

финансиска загуба (трансфер на ризикот на осигурителната компанија) која ќе ја 

надомести осигурителната компанија доколку дојде до реализација на ризикот врз 

база на склучената полиса за осигурување. 
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Осигурувањето делува како метод за заштита не само на самото културно 

наследство, но и на самата економија. Доколку дојде до физички оштетување на 

самото културно наследство покрај тоа што ќе ја надомести штетат, тоа влијае и а 

одржување на локалната економија во случај на прекин на работа на деловните 

субјекти (оштетувањето на културното наследство може да влијае на прекин на 

работата на туристичките субјекти). 

Постоењето на голем број на осигурителни покритија кои се однесуваат на цркви, 

археолошки локалитети, музеи, изложби, уметности и сл. стануваме се посвесни во 

врска со прашањето за управување со ризиците кај културното наследство со помош 

на осигурувањето. Осигурувањето може да се гледа како социо - економски 

инструмент, а не само како економски инструмент и не се прави споредба помеѓу 

овие два инструменти во поглед на тоа која е нивната движечка сила во економијата.  

 

3.   Вреднување при осигурување на културно наследство 

 Целта на заштита на наследството пред се е зачувување на неговиот квалитет 

и вредности. Со негова правилна заштита се осигурува неговиот интегритет. 

Значењето на културното наследство се согледува од неговите вредности, па затоа 

разбирањето и артикулирање со овие вредности е од посебна важност. Самиот 

процес на вреднување на културното наследство е доста сложен и може да се каже 

дека не постои единствено мислење, а ни методологија за вреднување. Бидејќи за да 

се вреднува едно добро постојат различни концепти, погледи и интереси, а и фактот 

дека поедините вредности на доброто за краток временски период може да се 

променат (најчесто од политички причини), може да се констатира дека денес 

постојат различни видови на вредности. Нивна главна карактеристика е дека постои 

одредена интеракција помеѓу нив и дека помеѓу себе можат да се дополнуваат или 

да се поништуваат една со друга. 

Вреднувањето на наследството претставува системски и сеопфатен процес со помош 

на кој одредени добра се прогласуваат за добра од исклучително значење за некое 

општество. Оваа активност понекогаш е исклучително конфликтна, па затоа 

потребно е да се применат низа методи и алатки за вреднување на културното добро 

и извршување на демократизација со вклучување на стручњаци од различни 
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профили, локани заедници и останати заинтересирани страни се со цел 

проблематиката да се разгледа и од други перспективи. Значајно е да се истакне дека 

денес при процесот на вреднување на културното добро му се придава многу повеќе 

внимание и на останатите вредности, во кои спаѓаат и економските вредности, како 

и проценка на широките економски ефекти на културното наследство. 

За едно добро да биде категоризирано како објект или целина со културни 

вредности, истото мора во себе да содржи  одредени обележја кои претставуваат 

вредности на внатрешниот културен систем,
44

односно да исполнува одредени 

критериуми, и тоа: 

 Историско значење – доброто е историско значајно поради својата 

поврзаност со луѓето, случувањата, местата или темите, односно придонесот 

на културното наследство представува разбирањето за историските врски и 

односи, каде до израз доаѓа придонесување на расветлување на условите за 

живот во времето кога настанало доброто, кога било во употреба и 

допринесува до создавање на чувства на континуитет со минатото. 

 Старосни вредности – го одразува долгото временско постоење. 

 Амбиентална вредност – содржи одреден степен атрактивност на сопствената 

атмосфера. 

 Урбанистичка вредност – целина на складен организиран живот во населбата 

и допринесот кај слични градови/населби. 

 Естетско значење – претставува неговата изработка, стил, техника, 

совршеност, убавина, вештина или квалитетот на изработката, хармонија, 

дорум или други естетски обележувања, стилови, школи, традиции. 

 Научно или истражувачко значење – се согледува преку културноте добра 

кои имаат големи потенцијални вредности  за понатамошни истражувања, 

градби, добра кои што нивното постоење позитивно влијае врз развојот на 

општеството, локалитети, артефакти и збирки на кои е утврдено потеклото и 

кои се евидентирани врз основа на валидно документиран контекст и кои ги 

претставуваат историските аспекти кои не се доволно изразени во други 

извори. 

                                                 
44 Thorsby, D. (2001) Economics and Culture, Cambridge: Cambridge University Press. 
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 Ретки вредности – се изразени во однос на квантитетот на појавите, видот, 

обликот на одреден простор во одредено време. 

 Репрезентативни вредности – ја изразува единственост, типичност и реткост. 

 Вредности на комплетност – ја изразуваат единственоста на функцијата и 

обликот. 

 Социјални вредности – културното наследство се однесува на неговата улога 

во поврзување на заедницата на начин со кој се допринесува во разбирање на 

природата на заедницата и/или општеството во кое живеат и допринесува во 

создавање на чувства на идентитет и припадност. 

 Симболичка вредност – улогата на културното наследство која се однесува на 

складирање и преносн на значењето, пред се во граници во кој создава 

одредено значење и вредносни кои можат да имаат различен карактер 

(социјален,политички, религиски и др.). 

 Општествено и духовно значење – добрата со посебно значење за одредена 

група на луѓе и објекти кои се сметаат за „свети“ во рамките на поединечниот 

систем на верување; добрата кои создаваат силно верување и наклоност на 

заедницата и придонесуваат за идентитетот и општествената кохезијана на 

таа заедница. 

 Автентични вредности - културното наследство се карактеризира со 

оригиналност и единственост на објектите и праксата (знаењето и 

вештините).
45

 

 Изворни вредности - ги содржат сите оригинални елементи во врска со 

културното наследство. 

Кај културното наследство потребно е да се нагласи  фактот дека вредноста на 

наследството освен вредноста внатре во културниот систем ја сугерира и неговата 

корист и употреба. Фактот дека различните вредности на наследството можат да 

бидат важни за различни заинтересирани страни.
46

 

                                                 
45 Може да се спомне дека автентичноста не е општо прифатена вредност бидејќи таа е израз на културната 

праксана. Западната цивилизација која е опседната со идејата за оригиналност  што не е случај и во други 

културни пракси (пр. кинески).  Освен тоа, во литературата постои широка расправа во врска со тоа дали 

автентичноста е сосема засебна вредност или се содржи и од естетски вредности. Но, ние тука ја издвојуваме 

бидејќи автентичноста е една од важните критериуми за утврдување на приоритети во заштитата на културното 

наследство, како што е на пример Листата на светко наследство од страна на УНЕСКО. 
46 Совет на Европа (2012) Насоки за културно наследство – технички инструмент за заштита и управување со 

наследството, Стразбург, https://www.coe.int 
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Утврдување на значењето на некој добро претставува стручни процес на утврдување 

и валоризација на сите негови вредности. Критериумите за утврдување на 

културното значење е поделено во три категории: 

1. Суштинско значење (карактеристики и компоненти кои претставуваат 

суштински дел на доброто): 

 Автентичност – представува висок степен на опстанок на 

првобитни/ран производ без големи измени. Автентичноста се 

однесува на материјалот и супстанциите, традицијата и техниките, 

локацијата и окружувањето, функцијата или употребата, духот и 

чувствата. 

 Обем/Потполност – ниво на сочувани компоненти на првобитна или 

примарна фази на доброто или неговото окружување/средина или 

користење на автентични техники или алатки и/или создавање на 

традиција. 

 Интегритет – доволен степен на интегритет за да се пренеси, претстави 

или содржи вредност и квалитет за кои се проценува големината на 

неговото значење. Нивото на „доволен“ степен на интегритет се 

проценува со степенот  на вкупната промена на изгледот на 

структурата, имајќи ги во предвид и бројот на штетни промени. 

 Временска рамка/датирање претставува истражување на временското 

настанување и траење на доброто. 

 Континуитет на користење – докажување на континуитетот на 

користење може да ја зголеми вредноста на местото, предметот или 

процесот, особено ако може и понатаму да се користи после 

прогласување на местото, предметот или процесот за културно 

изразување. 

 Извор на докази/студија – е детално истражување и познавање на 

местата и процесите со цел зголемување на вредноста на доброто со 

откривање на многу негови значења со цел да се зголеми неговиот 

образовен и интерпретациски потенцијал. Во наредниот периоди 

стално се надгледува, интервенира, проучува и истражува за да се 



Заштита на културното наследство во Република Македонија со помош на осигурувањето како 

најважна техника на заштита од ризици 

 

 

69 

 

допринесе во научните вредности кои можат да го подобрат 

локалното, националното или меѓународното ниво на размислување. 

2. Контекстуални значења (Карактеристиките кои се однесуваат за местото на 

кое доброто се наоѓа со своето физичко окружување и рамката на 

постоечките знаења) 

 Реки вредности – се изразени како редок останат примерок од тој тип 

во одредена област и одредено време и/или редок примерок во поглед 

на интегритетот и квалитетот на негово зачувување. 

 Репрезентативност/уникатност – културното добро претставува добар 

пример кој го репрезентира својот тип или добро со големи суштински 

вредности (изработка на ремек - дело или стил, труд на истакнати 

уметници/архитекти во одредена област/регион или во рамките на 

одреден период). 

 Разновидност – е опсегот од различен облик на индивидуален, 

колективен и етнички израз до регионална варијација (како што се 

формите на планот на зградите, традиција за декорација и употреба на 

материјали). 

 Физички контекст – однос на добрата со останатите добра (локалитети 

или споменици) во непосредна близина, како и во поширок предел и 

окружување. Индивидуалните компоненти во рамката на сложени 

градителски или археолошки локалитети тешко можат да бидат 

разбирливи доколку се оценува или означува засебноста. 

 Загрозеност – ако местото, објектот или изразот/процесот е многу 

ретки и може да постане уште поретка (или постои опасност да 

исчезне), неговата вредност ќе биди зголемена, особено ако е 

изложено на неразумно управување или заштита. 

3. Асоцијално значење (поврзаноста на добрата со луѓето, случувањата и 

промена на перцепцијата на доброто со текот на времето) 

 Историско значење и поврзаност – ако местото и доброто се 

однесуваат на или е поврзано со важни случувања историско значење 

и традицијата на заедницата, етничките групи или народот во целина. 
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 Естетски атрибути – некои добра се многу ценети од страна на 

локалната управа и неговото значење може да се разгледа како дел од 

омилените локални сцени веднаш или понекогаш, дури и во отсуство 

на стилски или уметнички историски квалитети кои се проценуваат 

врз основа на усвоени конвенции. 

 Симболичките атрибути на културното наследство се однесуваат на 

неговата улога како складиште и преносник на значење, пред се во 

мерка која што создава одредено значење и вредности кои можат да 

имаат различни карактеристики (социјални, политички, религиски и 

др.). 

Принципите на вреднување на културното наследство се во согласност со знаењата 

и искуствата од областа на која што културното добро припаѓа, достапните податоци 

и документи кои се добиени врз база на истражувања, студии и сл., а кои се 

поврзани со доброто и на крај резултатите кои што се добиени од спроведените 

дополнителни истражувања во врска со поврзаноста на културното добро со 

личноста, општеството и сл. 

 Процесот на вреднување на културното наследство е долг и сеопфатен процес 

кој во себе вклучува: 

 Собирање, организирање и обезбедување на сите расположливи податоци и 

документи во врска со културното добро преку истражувања, студии, 

проценки, остатоци од минатото и сл. Во оваа фаза се спроведуваат теренски 

и кабинетски истражувања (посета на локалитети). Значајно е да се нагласи 

дека при постоење на можност за користење истражувачки трудови не смее 

да се применуваат методи кој можат да ја доведат во прашање автентичноста 

и интегритетот на доброто.; 

 Проценка на моменталната состојба на културното добро; 

 Прегледување на информации во врска со културното добро и нивно 

ажурирање кои се добиени од некои научни истражувања или се наоѓаат во 

самото културно добро; 

 Дефинирање на специфични цели  за културното добро и обезбедување на 

дополнителни информации преку истражување на конкретното поле или 

област; 
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 Спроведување на компаративна анализа на вредностните карактеристиките и 

значењето на културното добро; 

 Дефинирање или редефинирање на границите на културното наследство и 

неговата заштитена зона; 

 Дефинирање и редефинирање на режимот на заштита; 

 Извештај во врска со вреднувањето на доброто. 

При вреднување на културното наследство потребно е да се собере целосна 

документација која е поврзана со самото културно наследство. Документите кај 

недвижното културно наследство може да бидат: фотодокументација (во неа спаѓаат 

воздушни снимања и фотографии кои се од посебно значење за културните и 

археолошки локалитети, панорама на културното добро со неговата заштитена зона, 

фотографии од фасади и карактеристични елементи на културното добро како 

ограда, порта, скали, патека, потпорни ѕидови, група на објекти, изглед на улици и 

сл.; фотографи кои го отсликуваат внатрешниот изглед на културниот објект како 

тавани, подови, ѕидови, скулптури украси и сл.; фотографии на кои може да се видат 

фиксни делови кои се додадени на културното добро како што се иконостаси, икони, 

мебел, предмети и сл.), техничка документација (во неа спаѓаат картографски 

референции на географската положба и пристапот до одреденото добро со ознаки на 

општината и најблиското место каде што се наоѓа и може да се стигне до културното 

добро, картографски референции во рамките на заштитеното подрачје во кое се 

вклучени границите на доброто и неговото заштитено подрачје, положбата на 

заштитеното подрачје со сите негови предмети и содржини, цртежи оригинални 

натписи и сликовни декорации кои се карактеристични за доброто и сл.), правни и 

јавни документации (потврда за сопственост врз доброто, доказ за користење да 

доброто, катастарски план и парцела, урбанистички план на културното добро и сл.) 

и други останати документи (во кои спаѓаат некои видео снимки кои во себе 

содржат специфични елементи за тоа културно наследство, дигитални информации 

и бази на податоци кои се од исклучителна важност за културното наследство кое 

што е со големо значење). Документацијата на движното културно наследство се 

состои од: фото документација (во која спаѓаат збирки), техничка документација 

(таа се содржи од цртежи, оригинални натписи или слики со карактеристични 
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декорации и сл.) и останати документи (во нив можат да се вбројат некои видео 

документации и некои други видови на записи). 

И покрај што предмет на осигурување е движното и недвижното културно 

наследство и тоа е предмет на вреднување од страна на актуарите, сепак и духовното 

културно наследство може да се вреднува. Документи кои се земаат за вреднување 

на духовното културно наследство се: описни записи, кореографски записи, аудио - 

визуелни записи и други видови на записи. 

Сите претходно образложените значења, процеси, постапки и документи кои се 

потребни за вреднување на културното наследство актуарите ги земаат во предвид.  

Покрај тоа што за културното наследство може да се каже дека е од непроценлива 

вредност, сепак со помош на интередисциплинарни пристапи (културолози, 

економисти, актуари) доаѓаме до заклучок дека културното наследство има вредност 

и дека истата може да се определи.  

За да може културното наследство да биде осигурено, потребно е претходно 

одредување на неговата вредност. 
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IV   Управување со културно наследство  

 Комплексноста во управување со добрата кои имаат културни вредности 

најдобро е опишано во дефиницијата која под управување со  културното наследство 

подразбира организиран процес кој ги почитува препораките на меѓународните акти 

за управување со светското наследство и принципите на интегрирана 

рехабилитација. Терминот управување подразбира стратешко планирање, 

поставување цели, управување со ресурси, користење човечки и финансиски 

ресурси кои се неопходни за остварување на целта и мерење на резултатите.
47

 

Управувањето со објекти кои поседуваат културни вредности, а посебно со тие кои 

се официјално заштитени како културно добро, специфична е областа која се темели 

на принципи и начела кои се дефинирани на меѓународен план. Така на пример, 

Конвенција за заштита на светско културно и природно наследство (УНЕСКО 

1972)
48

 ги дефинира начелата за управување со кои треба да се осигуруваат 

ефективни и активни мерки за заштита, конзервација и презентација на 

наследството, а помеѓу останатото вклучува и донесување на политика која ќе 

овозможи културното и природното наследство да биде во функција за животот на 

локалната заедница и да интегрира заштита на културните вредности во сеопфатната 

програма. Основната цел на управување со културното наследство е да осигурува 

ефикасна заштита на објектите и целината која се состои од културните вредности, 

со цел да биде пренесени и на наредните генерации (World Heritage Operational 

Guidelines 2008).
49

 

Во контекст на Љубљанскиот процес два управувачки аспекти се дел од 

рехабилитацијата на наследството која подразбира интегрирана конзервација и 

мултидисциплинарен пристап во управување со наследството (Болд 2005:13). 

Управувањето со културното наследство треба да биде клучен елемент на 

просторното планирање и развој и дефинирање во контекст на одржлив развој. 

Советот  на Европа
50

 управувањето со наследството го гледа како еден столб на 

интегрирана заштита. Според тоа управувањето со наследството треба да се сфати 

                                                 
47 Stuhman, D. Knoweledge Managmet Terms, 
48 Член 5. Конвенција за заштита на светско културно и природно наследство, УНЕСКО (1972) 
49 УНЕСКО World Heritage Center (2008) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 

Convention. WHC.08/01 January 1008. Парис, 2008 год. 
50 Pickard, R. ed. (2003) European Cultural Heritage. Volume II, A review of policies and practice. Strasbourg: Council 

of Europe. 
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двострано: како управување со ресурсите на наследството на макро план, односно од 

аспект на јавната политика и управување со наследството на микро план, односно 

кај конкретен проект. 

Системот на управување со културното наследство се потпира на три главни 

компоненти:
51

 

 Законска рамка – ги вклучува сите релевантни прописи, просторно 

имплементирани и развојни документи, одлуки за заштита, институционални 

и традиционални статуси на добрата, меѓународни акти кои се применуваат 

на доброто. Тие треба да осигуруваат адекватна заштита на доброто и негово 

одржливо управување, а во случај на преовладување на недостатоци можно е 

воведување на планови за управување, усогласување и други мерки; 

 Институционална рамка – ги вклучува сите соодветни институции на сите 

нивоа на сопственост надлежни за заштита и управување со наследството, 

просторното и економско планирање (за туризам и развојни агенции), 

контрола на активностите во просторот. Мандатот на овие институции треба 

да биди образложен, како и соработката со корисниците, сопствениците, 

локалната заедница, приватниот и невладиниот сектор; 

 Ресурси кои вклучуваат човечки и финансиски ресурси. Под интелектуални 

ресурси се подразбира број на ангажирани лица и стручно знаење, вештини и 

квалификации кои се достапни и потребни за управување со доброто, 

вклучувајќи ги и идните потреби за обука. Финансиските ресурси вклучуваат 

достапност на средства од јавни и приватни фондови, можност за генерирање 

на средства и идните потреби за финансирање. 

При управување со наследство најповеќе влијаат политичките, правните, научните, 

финансиските, економските и општествените услови, капацитетот и статусот на 

надлежните институции и локалната заедница на која што територија се наоѓа 

доброто, како и други технички услови кои овозможуваат комуникација и развој на 

алтернативни инструменти на управување. 

                                                 
51 Gamini, W.(2008) ,,Assessing Institutional Framework” презентација International Course: Conservation of Built 

Heritage Cource, Рома, ICCROM 
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Системот на управување со културното наследство кој е поврзан со претходно 

споменатите три компоненти може да се тестира  со одговор на следните прашања: 

 Законска рамка 

 Дали актите се однесуваат на културното добро или на неговото 

окружување? 

 Дали постои флексибилност во работата на комплексното 

законодавство и различните агенции во случаите на историските 

подрачја? 

 Институционална рамка 

 Дали овозможува консултација со локалната заедница и другите 

интереси на групите? 

 Дали одговорноста е поделена во партнерства со други агенции кои 

имаа  интерес? 

 Дали постои можност за вклучување на волонтери? 

 Човечки, интелектуални и финансиски ресурси 

 Дали постојат достапни ресурси? 

 Доколку постојаните стручни и професионалните капацитети се 

недоспани и ограничени дали постои можност за консултација и 

ангажирање на надворешни стручњаци и претприемачи? 

 Дали постои поттикнување на мерките со кои корисниците и 

сопствениците на културното добро би овозможиле добро одржување 

на доброто? 

 Дали постојат мерки кои овозможуваат поделба на финансискиот 

товар при заштита и  рехабилитација на наследството помеѓу јавниот и 

приватниот сектор? 

Доколку се негативни одговорите на прашањата потребно е да се креираат и 

активираат алтернативни инструменти за управување, а со тоа да се премостат 

недостатоците на моменталниот систем. 

Моделите за управување со културното наследство се развива врз основа на 

применетиот пристап на управување, односно од фокусот на управување. Може да 

се согледаат три пристапи во зависно што се поставува во средина на интересите и 

заштитата (Gamini 2008): 
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 Конвенционални пристап – во фокусот на управување се става културното 

добро како објект за заштита. Зачувување на доброто се гледа како технички 

проблем, а автентичноста е примарно врзана за физичката состојба на 

материјалот и конструкцијата. Според тоа целта на заштита е зачувување на 

материјалните компоненти на доброто со ставање акцент на првобитната 

состојба без уважување на касни развојни фази. Таквиот модел ги 

карактеризира „top – down пристап“
52

, централен систем каде што 

институциите се заштитуваат и стручњаци одговорни за заштита и 

управување, а локалната заедница не е вклучена. 

 Пристап заснован на вредности (Values – based),
53

 - насочен е во зачувување 

на вредностите на наследството. Различните интереси на групите ги 

пропишуваат одредени вредности, така што целта на управувањето е во 

зачувувањето на тие вредности, а не само физичкиот аспект на доброто. 

Различните групи на интереси (и нивните различни вредности) се 

препознатливи и вклучени во управувањето со наследството, но секогаш во 

рамкате и под контрола на власта. Надлежните институции (или другите 

релевантни органи) спроведуваат идентификација и одлучуваат за 

вклучувањето на интересите на групата во поедини фази. Локалната заедница 

се препознава како една од групните интереси и добива се поголема важност 

во процесот на заштита и управување. Процесот на управување се темели на 

„планирање на управување“. Моделот го карактеризира top down пристапот 

кој бара силно управувачко тело. Во овој пристап при недостатоци во 

утврдување на критериумите и приоритетите за соработка доведува до 

конфликт на интереси. 

 Пристап на живо наследство (Living heritage пристап)
54

 – ги поставува луѓето 

односно локалната заедница во средина, а наследството го третира како 

неделив дел на таа заедница. Наследството се признава како улога во 

изградување на идентитетот, гордоста, економската и општествената 

                                                 
52 Пристапот „top-down“ – пристап одгоре па надолу, топ менаџментот го одредува најважните насоки на 

планирање, карактеристичен за централизиран систем на планирање. 
53 Values – based на управување со наследството е насочен на заштита и зачувување на вредностите кои се 

однесуваат на наследството. Вредностите на наследството можат да ги вклучуваат историските, естетските, 

симболичките, општествените, културните, научните вредности. 
54 Living Heritage пристап го разви ICCROM и претставува нова парадигма, ориентирана на луѓе, а димензијата 

на живеење е поставена  во центарот на донесување одлуки. 
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благосостојба на заедницата. Наследството се согледува како исказ на 

интеракција на човекот и природата, динамичен систем на кој е подложен и 

континуиран и променлив. Целта на заштитата е зачувување на 

материјалните и нематеријалните елементи и процеси. Карактеристиките на 

овој пристап се принципот на управување „top – down“,  bottom – up принцип 

и интерактивен пристап. Општеството го користи наследството и се грижи за 

негово одржување, а одлуките се донесуваат со консензус, преку утврдување 

на критериумите за соработка. 

Заинтересирани страни во управување со културното наследство можат да бидат 

сите кои се заинтересирани за доброто, имаат одредени интереси или на каков бил 

начин се поврзани со доброто. Тоа можат да бидат: 

 Институции одговорни за заштита на локалитетите. Потребно е да се наведат 

институциите кои се вклучени во заштита и управување со културното добро на 

сите нивоа на сопственост: одговорните за законска заштита, издавање на 

одобренија за извршување на интервенција на доброто, издавање концесија над 

доброто, за техничка експертиза, надзор над работата, работна инспекција, како 

и институциите кои работата со управување со јавните фондови за културно 

наследство. Потребно е да се опишат активностите и надлежностите на 

институцијата. Во сложениот административен систем, како што е на пример 

децентрализираниот систем на управување, таквите институции можат да 

вклучуваат: служби надлежни за заштита на наследството на државно ниво, 

ентитетски и кантовско ниво, министерство надлежно за просторно уредување  

кои донесува просторни и планови за спроведување и издава дозволи за 

интервенција и концесија, инспекциска служба, министерства кои управуваат со 

фондовите за културното наследство, општински одделение со надлежност за 

катастарски работи, градителски работи, урбанизам и инспекција, како и 

институции надлежни за туризам и за околината кои спроведуваат проекти и кои 

можат да ги вклучат и културните добра и нивното користење. Корисно е да се 

претстави системот со користење на организациски приказ кој визуелно ќе ја 

претстави административната структура на сопственост и нивните 

одговорности. 

 Сопственици и корисници на културно наследство. Сопственоста на културното 

добро може да биде едноставна, но и многу сложена и вклучува приватна 
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сопственост (еден или повеќе сопственици), општествена сопственост или 

комбинирано. Сопствениците и корисниците на доброто мора да бидат вклучени 

во управувањето во сите процеси, од процесот на планирање, преку 

имплементација и мониторинг. Должноста и одговорноста на сопствениците
55

 и 

корисници
56

 мора да бидат објаслива и јасно прецизирана. 

 Други стејхолдери. Сите заинтересирани групи мора да бидат идентифицирани, 

нивната улога и значење за партнерство да се вреднува според критериуми за 

нивно вклучување. За таа цел може да се направи анализа на заинтересираните 

страни. Во улога на стејхолдери можат да се најдат на пример: културни и 

историски друштва, добротворни организации, верски заедници, туристички 

организации, музеи, галерии, потенцијални донатори и инвеститори, 

меѓународни организации, посетители, политичари, бизнисмени, угостителски 

сервиси и др. 

 Локална заедница. Се повеќе станува главна во управување со доброто и може 

да постане носител на активности. Во земјите во регионот кон локалната 

заедница се гледа како озбилен учесник во управување со доброто. Локалното 

население има високо структурирана врска со културното наследство и тоа: 

соседство, традиционална сопственост, староседелци и посетители, роднини кои 

се поврзани со доброто и ја чуваат неговата меморија, други кои поседуваат 

информации за доброто, членови на верската заедница, членови на културни, 

уметнички и историски друштва, оние кои имаат законски, политички и 

финансиски интереси, како што се политичари, локални членови, бизнисмени, 

вработени во туризам и угостителство, индустрија и др. 

 Волонтери и волонтирање - Културното волонтиранје се уште е во рана фаза на 

развој во регионот, а во нашата земја сеуште не постои централен регистар за 

волонтеризам кој би давал информации. Примерот од другите земји зборува 

дека волонтеризмот треба да се развива во правец на граѓански активности, како 

и потребата од развивање на иновативна пракса и вештини (CEV 2007)
57

. 

Волонтерите треба да се бараат во локалната заедница, младите, невработените 

                                                 
55 Сопствениците се тие кои го поседуваат доброто, сопственоста е заведена во државно – книжни книги. 
56 Корисниците не го поседуваат културното добро, само го користат по одредени услови, најчесто одредени во 

согласно со сопственикот. 
57 www.cev.be, Европски волонтерски центар 

http://www.cev.be/
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и пензионираните лица. Постои голема потреба за обука и учење на 

волонтеризам со добра пракса во други земји. 

1.   Институции за заштита на културно наследство – Домашни и 

меѓународни 

 Културното наследство не само што ги носи карактеристиките на минатите 

времиња, тоа исто така ги носи и каракеристиките и на современоста. Културните и 

природните целини на секоја држава во светот се од непроценлива вредност за 

целото човештво. Луѓето се стремат што подобро да ги заштитат, да ги зачуваат за 

иден генерации и да ја презентираат и промовираат нивната вредност. Со цел да се 

спроведе добра заштита секоја држава формира домашни институции кои 

спроведуваа евиденција и заштита на културното наследство на својата територија. 

Покрај домашните на светско ниво се формирани институции кои спроведуваат 

мерки за заштита на културното наследство на светско ниво. Во зависност дали 

заштитата на културно наследство се спроведува на светско ниво или само во 

границите на сопствената држава може да направиме поделба на институциите и тоа 

на: меѓународни и домашни институции. 

 Меѓународни институции за заштита на културното наследство спроведуваат 

заштита на културното наследство на светско ниво. Најпознати меѓународни 

институции за заштита на културно наследство се следниве: 

 ICOMOS - Меѓународен совет за споменици и локалитети (International 

Council on Monuments and Sites) 

 ICCROM - Меѓународен центар за студии за зачувување и обнова на 

културното наследство (International Centre for the Study of the Preservation and 

Restoration of Cultural Property) 

 ICOM - Меѓународен совет за музеи (International Council on Museums) 

 UNESCO - Организација за образование наука и култура на Обединетите 

нации (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

 WHC - Центар за светско наследство на УНЕСКО (UNESCO World Heritage 

Centre) 

 ICBS - Меѓународен комитет на синиот штит (International Committee of the 

Blue Shield) 
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 IUCN - Меѓународна унија за зачувување на природата (International Union for 

Conservation of Nature) 

  DoCoMoMo - Меѓународен комитет за кокументирање и зачувувна 

спомениците и локалитетите на современите движења (International 

Committee for the Documentation and Conservation of Monuments and Sites of 

the Modern Movement) 

 TICCIH - Меѓународен комитет за заштита на индустриско наследство 

(International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) 

 IFLA - Меѓународна федерација на пејзажни архитекти (International 

Federation of Landscape Architects) 

 ISCR - Институт за конзервација и реставрација(Istituto Superiore per la 

Conservazione et il Restauro). 

Посебно акцент на меѓународните институции за заштита на културно наследство 

кои во понатамошниот текст ќе се стави на меѓународната иституција за заштита на 

културно наследство УНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO)). 

УНЕСКО е Организација на Обединетите нации за образование, наука и култура 

која е основана со Конвенцијата одржана на ден 16 ноември 1945 година, а стапува  

во сила на ден 4 ноември 1946 година. УНЕСКО е „специјализирано тело на ООН за 

поттикнување на соработката помеѓу членови во областа на образованието и науката 

и како цел има да го заштити културното и природното наследство на човештвото, а 

од 1972 година започна со составување список на светско културно и природно 

наследство“.
58

 

 УНЕСКО се состои од 195 земји - членки и 8 соработници. Седиштето на 

самата организацијата се наоѓа во Париз, на Плас де Фонтеној. Главната зграда во 

која се наоѓа седиштето на УНЕСКО беше инаугурирана во 1958 година. Република 

Македонија стана член на УНЕСКО на 28 јуни 1993. Работното тело на УНЕСКО ја 

сочинуваат Генералното собрание (General Conference) кое што претставува основно 

тело во кое одлуките ги донесуваат сите земјите членки и се состануваат на секои 

две години со цел да се утврди стратегијата и областа на работата на 

Организацијата. Извршниот одбор (Executive Board) е составен од 58 земји членки и 

                                                 
58 UNESCO. // Hrvatska enciklopedija: Tr-Ž. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999-2009. Sv. 11., 2009 

стр.19 
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се состанува со цел да се осигурува спроведувањето на одлуките од страна на 

Генералното собрание. Исто така е одговорно за подготовката на Генералното 

собрание при разгледување на програмите и буџетот на Организацијата. 

Секретаријатот (Secretariat) го сочинуваат вработени кои спроведуваат одредени 

програми, а се состои од 2000 членови на програмата на 170 земји во светот. 

 Генерален директор на УНЕСКО е г-ѓа Ирина Бокова, Извршен директор на 

Организацијата која формира предлози за имплементација преку Генералното 

собрание и Извршниот одбор. Задача на генералниот директор е да подготви нацрт 

програми и буџети за период од две години.  

УНЕСКО работи во пет програмски области, а тоа се: образование, природни 

науки, општествени и хуманитарни науки, култура, комуникации и информации. 

Во програмата во областа на образованието прираѓа образованието за сите и 

тоа основно образование, образование на девојчиња и жени, описменување, стручно 

и техничко образование, високо образование, едукација на наставници, е - учење, 

здружение на училишта и образование за одржлив развој. 

Природните науки вклучуваат развој, инженерски науки, прашања во врска 

со водите и нивните придружни екосистеми, науки за животната средина и врската 

помеѓу животната средина и развојот. 

Општествените и хуманитарните науки се занимаваат со социјалните 

промени, филозофија, промовирање на човековите права, демократски принципи и 

толеранција, мултикултурализам, урбани проблеми, етика во науката и 

технологијата и биоетика. 

Програмската област на културата го опфаќа материјалното и 

нематеријалното наследство, културна разновидност, културна индустрија, 

интеркултурен дијалог, културен туризам, културна политика, креативност и 

уметност и авторски права.Последната програмска област е комуникација и 

информации која се занимава со развој на комуникации, промовирање на слободен 

проток на информации со збор и слика преку дигитализација.
59

  

УНЕСКО е специјализирана агенција на ООН која работи преку системот на 

Национална комисија, кои се главната алка за поврзување на дијалогот помеѓу 

земјите членки на УНЕСКО.  Националните комисии делуваат како советодавно 

                                                 
59 http://www.min-kulture.hr/unesco/ (2012-08-13) 
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тело на Владата на земјите членки и помагаат во спроведувањето на многу 

иницијативи. Повелбата на Националната комисија од 1978 година ја утврдува 

улогата, задачите и односите помеѓу Националните комисии, земјите членки и 

УНЕСКО, а претставници на образовни, научни и културни заедници, 

парламентарци, претставници на образовната, научната и културната заедница, 

политичари, претставници од невладините организации, академска и деловна 

заедница се членови на таа комисија на УНЕСКО. 

Работата на УНЕСКО е да придонесе за градење на мир, искоренување на 

сиромаштијата со одржување на интеркултурен дијалог преку наука, образование, 

култура, информации и комуникација. Организацијата е особено насочена на два 

приоритети, а тоа се Африка и родова еднаквост.
60

 

Работата на УНЕСКО во зачувување на светско културно наследство може да се 

согледа уште  во Првата светска војнa каде се појавила идејата за создавање 

меѓународно движење што ќе го заштити наследството на човештвото. Потребата за 

заштитување од уништување на најважните светски дела не е дојдена до израз се до 

1959 година, кога водата на реката Нил почнаа да го исполнуваат акумулационото 

езеро на браната Асуан. Некои од експерти предупредувале дека доколку не се стори 

нешто, водата ќе ги поплави храмовите на Рамзес Втори во Абу Симбел (кои се 

смета дека се најголемите архитектонски ремек-дела на древни Египет). УНЕСКО 

собра 80 милиони долари за започнување на кампања за зачувување на храмовите. 

Собраната сума на пари бела доволна за да се реставрираат храмовите и да се 

пренесат на побезбедно место, а самата операција на преместување траела до 1966 

година. После тоа следува кампањите за спасување на Венеција и нејзината лагуна, 

археолошки остатоци во Мохања Дар во Пакистан и делови од храмот Боробудур во 

Индонезија.
61

 

УНЕСКО започна со работа со конвенцијата за заштита на светското културно 

наследство, а во меѓувреме Меѓународната унија за зачувување на природата 

изготвила документ за заштита на природните чуда на планетата Земја. Во 1972 

година на седницата на ООН за човековата околина која се одржала во Стокхолм се 

претставени двата предлога, а во исто време е постигнат и договор за списокот на 

локалитети кои припаѓаат на Светското наследство. Договорот е одобрен во Париз 

                                                 
60

 УНЕСКО: http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-weare/introducing-unesco/ (2012-08-13) 
61 Usp. Cattaneo, Marco; Trifoni, Jasmina. , стр 11 
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од страна на  Генералното собрание на УНЕСКО на 16 ноември 1972 година и стапи 

во сила на 17 декември 1975 година.  

Целта на УНЕСКО е да ги идентификува, проучува и зачувува спомениците, 

комплексите и локалитетите кои се создадени од страна на природата и човекот и 

кои поседуваат непроценлива, историска, природна, уметничка, научна и 

археолошка вредност. 

Денес, списокот на светско наследство содржи извонреден збир на локалитети и 

дела, на кој припаѓаат околу 950 локалитети во 157 земји и истовремено ја опфаќа и 

историјата на човечкиот вид и на самата планета Земја, обезбедувајќи точни 

информации за културните и увид во тоа колку се тие длабоко поврзани.
62

 

Секоја година, четири милиони американски долари од Фондот за светско 

наследство се наменети за пронаоѓање, заштита и промоција на светското 

наследство.  Исто така во зависност од потребите се организираат итни активности 

за санирање на штети кои се настанати поради човечки и природни катастрофи и кои 

ги оштетуваат културните и природните добра (како војни, земјотреси и поплави). 

На овој начин е создадена и Листа на светско културно и природно наследство кое е 

во опасност. Сепак, најмладата листа на УНЕСКО е она што ги опфаќа 

нематеријалните добра на светското наследство.
63

 

 Домашни институции за заштита на културното наследство се формирани од 

страна на највисоките раководни тела на државата, а како најпознати и најчесто 

среќавани се: Министерство за култура, Управа за заштита на културно наследство и 

Национална установа - Републички завод за заштита на спомениците на културата. 

 Министерство за култура е во состав на Владата на Република Македонија. 

Тоа е формирано во 1991 година одма после добивање на независноста на државава. 

Во неговиот состав има 11 сектори: сектор за финансиски прашања, сектор за 

дејности од културно и уметнички дејности, сектор за издавачка дејност и 

литература, сектор за заштита на културното наследство, сектор за меѓународна 

соработка и соработка со УНЕСКО, сектор за европски интеграции, сектор за 

инвестициски работи, сектор за јавни набавки, сектор за нормативно - управни 

работи, сектор за управен и инспекциски надзор и сектор за следење, развој и 

логистичка подрачја. Еден  од најзначајните сектори за овој труд е Сектор за 

                                                 
62 Usp. UNESCO World Heritage Centre – World Heritage List. URL: http://whc.unesco.org/en/list (2012-08-13) 
63 Usp. Vilagorac Brčić, Inga. Hrvatska i UNESCO: pregled. Zagreb: Ex libris, 2010. стр. 8. 
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заштита на културно наследство кој има за цел да формира планови и програми за 

заштита на културното наследство. Приоритет во неговото работење е зачувување на 

оригиналноста на културното наследство во својата форма и содржина, 

верификација и афирмација со употреба на соодветен стручен и научен пристап, 

како и во согласност со правната регулатива за заштита на културните текови и 

ставање во функција. 

 Управа за заштита на културно наследство е посебна управа формирана од 

страна на Министерството за култура и започнала со работа од 2005 година. Таа е 

формирана со цел да спроведува правна заштита на материјалното и 

нематеријалното културно наследство. Во неа се вработени стручни лица кои врз 

основа на своите знаења вложуваат напори за зачувување и валоризација на 

културното наследство кое се наоѓа на територијата на Македонија. Нејзин 

приоритет претставува вреднувањето на сите видови културно наследство кое се 

наоѓа на територијата на државата со цел да ја претстави Република Македонија 

како земја која што содржи непроценливо богатство. Управата изготвува листи на 

матерјално, нематерјално и духовито културно наследство кои се наоѓа на 

територијата на Република Македонија и врши негова поделба на категории и 

поткатегории. 

 Национален конзерваторски центар е национална установа со седиште во 

Скопје кој е основан во 1949 со уредба на Влада и започнал со работа како 

Централен завод за заштита на културни споменици и природни реткости  и во 2004 

направена е негова пререгистрација како Национална установа - Републички завод 

за заштита на спомениците на културата. Неговото работење се состои од: 

 Матична установа  која има за цел да врши унапредување на методологијата 

за заштита и издавање на упатства со стручна содржина, ревизија врз 

локалните заводи, спроведува матична евиденција, стручен конзерваторски 

надзор и реставраторски работи во поглед на заштита на културните 

споменици, стручно усовршување на кадрите кои вршат заштита на 

културните споменици и сл. 

 Надлежен завод за подрачјето на 34 општини од вкупно 84 на територијата на 

државата - ги обработува прашањата кои се поврзани со заштитата, изработка 

на елаборати за валоризација и ревалоризација со стручен карактер,  
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спроведува археолошки и конзерваторски истражувања, изработува 

конзерваторски проекти и спроведува контрола на истите и сл.  

 Конзервација и реставрација на културните споменици 

Во својата работа има вклучено голем број експерти и стручни лица. Во своите 

активности спроведува и централна евиденција на културните споменици и прибира, 

средува и ја чува целокупната документација која е поврзана со културното 

наследство. 

Верските објекти како дел од културното наследство се под надлежност на 

Македонска православна црква (МПЦ) и Исламска заедница.  

Македонската православна црква (МПЦ) е најголема црква во Македонија. Таа е 

финансирана од страна на државата и е организирана во 12 епархии и тоа: Скопска, 

Тетовско - гостиварска , Дебаарско кичевска, Кумановско - осоговска, Струмичка, 

Преспанско - пелагониска, Брегалничка, Австралиско - сиднејска, Австраиско - 

новозеланска, Американско - канадска и Европска Епархија. Таа има за цел да ги 

штити на верските заедници од православна вероисповед.  

Исламската заедница (ИЗ) е заедница на населението од исламска вероисповед и има 

за цел да ги штити правала на исламската заедница. 

За заштита на верските објеки и верските заедници на територијата на Република 

Македонија формирана е Комисија за односи со верски заедници и религиозни 

групи која представува самостоен државе орган и нејзината цел и надлежност е 

следење на односите кои настануваат помеѓу религиозните групи и верските 

заедници и решавање на прашањата кои се јавуваат помеѓу нив. 

Верските објекти и верските заедници кои се дел од културното наследство 

заштитени се и од страна на државата со тоа што се донесени посебни закони за 

нивна заштита како што се: закон за правната положба на црквата, верската заедница 

и религиозна група, закон за верските заедници и религиозните групи и сл. 

 

2.   Регулатива во заштита на културното наследство  

 Секоја државна политика формира своја регулативна рамка за заштита на 

културното наследство  која се состои од регулатива и нормативи. Тие инструменти 

опфаќаат заштита, користење, транспорт и сл. на културното наследство. 
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 Република Македонија има формирано добра законска рамка за зачувување 

на културното наследтсво. Заштитата на културното наследство во Македонија 

правно е заштитено уште од постоењето на Југославија преку Законот за заштита на 

културни споменици. Прописите на овој закон важеа до 19 март 2004 година се до 

донесувањето на Закон за заштита културното наследство, со кој се уредуваат 

видовите на културни добра, воспоставување на заштита над културни добра, 

спроведување на активности за заштита и зачувување на културните добра, 

обврските и правата на сопствениците на културните добра, спроведување 

инспекциски и управување со работите, финансирање на заштитата и зачувувањето 

на културното наследство и сл. Од првото излегување на законот, тој претрпи 14 

измени и дополнувања и тоа: една во 2007 година, две во 2011 година, три во 2013 

година, три во 2014 година, две во 2015 година, една во 2016 година и 2018 година и 

последните измени и дополнувања моментално се спроведени на 30.01.2019 година. 

 Според овој закон, кој го штити културното наследство без разлика на 

сопственоста, превентивната заштита или регистрацијата, културна наследство го 

сочинува: подвижни и недвижни предмети од уметничко, археолошко, историско, 

антрополошко и научно значење, археолошки локалитети и археолошки зони, 

пејзажи и нивни делови, нематеријални формите и феномените на духовни 

творештва на човекот и просторите во кои се чуваат и изложуваат културните добра. 

 За заштита и зачувување на културното наследство, како и за утврдување на 

мерки за заштита и нивно надгледување се формираат тела од страна на државната 

управа, тела од страна на локалната самоуправа и администрации, како и тела на 

локалната самоуправа во областа на културното наследство, просторно планирање и 

уредување на просторот, заштита на животната средина и градбите. Сопствениците 

и  носителите на правата над културното наследство, исто како и сите други граѓани 

имаат должност да се грижат за заштита и зачувување на културното наследство. 

 Заштита на културно наследство значи: заштита и зачувување на културните 

добра во нивната оригинална и непроменета состојба, пренесување на културните 

добра на идните генерации, создавање на соодветни услови за опстанок на 

културното добро, спречување на дејствија што можат да го променат својството, 

значењето или изгледот на културното добро, спречување на недозволено 

постапување и трговија со културното добро и контрола на извозот и увозот на 

културното добро. Во самиот Законот се наведува се што може да биде недвижно 
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културно наследство (како што се град, село, населба, градба, област, споменик, 

археолошки локалитети, технички установи и сл.), се наведува и се што може да 

биде подвижно културно наследство (збирка на предмети во музеи или галерии, 

црковен инвентар, архиви, филмови, археолошки наоди, антологиски дела, стари 

ретки книги, театарски реквизити, костуми и слично). Во нематеријално културно 

добро се вклучуваат различни форми и појави на духовна творештва кои се 

пренесени како традиција или на некој друг начин, како што се јазикот и 

дијалектите, говор и топонимијата, усната литература, фолклорот и 

традиционалните уметности и занаетите. Законот за заштита на културното 

наследство го пропишува начинот на воспоставување на заштитата на културното 

наследство, кој подразбира превентивна заштита со која се дефинира предметот на 

превентивна заштита.  

 Согласно овој закон, работата за заштита и зачувување на културното 

наследство ја вршат музеи и галерии, установи за реставрација, архиви и 

библиотеки, како и други јавни културни институции кои вршат активности 

поврзани со зачувување, обновување и заштита на културната сопственост. 

Покрај овој закон кој ја регулира законски заштитата на културното наследство, 

незаконските постапување како што се уништување, сквернавење, оштетување и сл. 

се регулираат со посебен член од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. 

За разлика од прекршоците кои се поблаги кривичните дела како што се 

оштетување, изнесување, уништување, отуѓување на културното добро и сл. се 

регулира со посебни членови на Кривичен законик. 

Покрај законските прописи се донесени и 24 Правилници кои се однесуваат на 

заштитата на културното наследство и тоа: 

 Правилник за остварување на работите на безбедност на заштита на 

културното наследство и за образецот и начинот на издавање на 

легитимацијата на овластени службени лица за безбедност на културното 

наследство; 

 Правилник за образецот на легитимацијата и изгледот на траката на ракавот 

на службеното лице за заштита односно на лицето за контрола на културното 

наследство во случај на вооружен судир и за начинот на нивното издавање; 
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 Правилник за содржината и начинот на водење на Националниот инвентар на 

заштитени добра во случај на вооружен судир; 

 Правилник за Националниот регистар на културното наследство; 

 Правилник за употребата на знаци за културното наследство определени со 

меѓународен; 

 Правилни за начинот и Програмата за полагање испит за добивање на 

лиценца за археолошки истражувања и за образецот на лиценцата; 

 Правилник за образецот на легитимацијата на инспекторот за културно 

наследство и за начинот на нејзиното издавање; 

 Правилник за конзерваторски истражувања; 

 Правилник за археолошки истражувања; 

  Правилник за методологијата за изработка на заштитно конзерваторските 

основи за културното наследство; 

 Правилник за валоризација, категоризација и ревалоризација на културното 

наследство; 

 Правилник за изменување и дополнување на Правилник за валоризација, 

категоризација и ревалоризација на културното наследство; 

 Правилник за начинот и програмата за полагање испит за добивање на 

конзерваторска лиценца и за образецот на лиценцата; 

 Национална класификација на културното наследство; 

 Правилник за конзерваторски проекти; 

 Правилник за содржината и начинот на водење на заштитните евиденции на 

културното наследство и добрата за кои основано се претпоставува дека 

претставуваат културно наследство, на дисперзираното и странското 

културно наследство, како и начинот на вршење на нивните ревизии; 

 Правилник за содржината и начинот на водење на Регистарот за потеклото на 

движеното културно наследство што е предмет на трговија, начинот на 

вршење контрола над водењето на Регистарот и обрасците што се 

употребуваат; 

 Правилник за формата и содржината и содржината на образецот на барање за 

добивање конзерваторско одобрение и за формата и содржината на образецот 
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на барање за издавање на конзерваторско одобрение 

заради не донесување на решение за одбивање на барањето; 

 Правилник за формата и содржината на образецот на барање за добивање 

дозвола за археолошки истражувања и за формата и содржината на образецот 

на барање за издавање на дозвола за археолошки истражувања заради не 

донесување на решение за одбивање на барањето; 

 Правилник за формата и содржината на образецот на барање за добивање 

Претходно заштитно - конзерваторско одобрение и за формата и Содржината 

на образецот на барање за издавање на претходно Заштитно- конзерваторскo 

одобрение заради недонесување на Решение за одбивање на барањето; 

 Правилник за формата и содржината на образецот на барање за добивање 

одобрение за употреба на опрема за детекција и за формата и содржината на 

образецот на барање за издавање на одобрение за употреба на опрема за 

детекција заради недонесување на Решение за одбивање на барањето; 

Правилник за формата и содржината на обрасците на дозволите и уверенијата 

за изнесување и извоз на културни добра во странство и начинот на издавање 

на дозволите и уверенијата; 

  Правилник за соодветноста на видот на образованието и описот на 

заедничките и посебните стручни звања во установите од областа на 

дејностите за заштита на културното наследство; 

 Правилникот за содржината и начинот на водење на регистарот за потеклото 

на движното културно наследство што е предмет на трговија, начинот на 

вршење на контрола над водењето на регистарот и обрасците што се 

употребуваат; 

 Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на 

водење на регистарот за потеклото на движното културно наследство што е 

предмет на трговија, начинот на вршење на контрола над водењето на 

регистарот и обрасците што се употребуваат;
64

 

 Покрај домашната правна рамка, во заштита, за културното наследство се 

донесени и доста битни конвенции за заштита на културно наследство како што се: 

 Хашка конвенција; 

                                                 
64 http://uzkn.gov.mk/mk  
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 Рамковна конвенција за вредноста на културното наследство за општеството 

од страна на Совет на Европа 

 Конвенцијата од страна на УНЕСКО која се однесува за забрана и 

спречување на нелегален увоз, извоз и пренос на сопственост на културен 

имот; 

 Конвенцијата на UNIDROIT за нелегално извезени или украдени културни 

предмети; 

 Конвенција за заштита на културен имот во случај на вооружен конфликт. 

Покрај конвенциите од страна на УНЕСКО се донесени протоколи, акти и препораки 

кои се однесуваат на заштитата на културното наследство. Спроведената домашна и 

меѓународна правна регулатива дава слика дека културното наследство на нашата 

земја е многу добро заштитено. 
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V Осигурување на културното наследство во Република Македонија 

 

1.   Културното наследство во Република Македонија 

 Македонија е богата земја бидејќи во неа е сместено големо културно 

наследство. Минатите генерации им оставиле големо наследство на сегашните и 

идни генерации кои треба да го негуваат, заштитуваат и одржуваат. Тоа ни дава 

слика на минатото на народот на оваа територија. Бидејќи територијата на 

Македонија избобилува со културно наследство во табеларен приказ ќе го издвоиме 

културното наследство од категоријата особено значење, подкатегорија 

исклучително значење. . 

Табела бр.6 : Културно наследство во Република Македонија од особено значење 

НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

-ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ- 

ПОДКАТЕГОРИЈА - ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

1.  Говор на Турците во Охрид, ЈНИ ИЗМЈ„Крсте Мисирков” 

2.  Кичевско поречки говор, ЈНУ-ИЗМЈ  

3.  Малорекански (галички) говор, ЈНУ-ИЗМЈ  

4.  Штипско - струмички говор, ЈНУ-ИЗМЈ 

5.  Кривопаланачки говор, ЈНУ-ИЗМЈ 

6.  Малешевско - пирински говори, ЈНУ-ИЗМЈ 

7.  Скопскоцрногорски говор, ЈНУ-ИЗМЈ  

8.  Гегиски говори во Р.Македонија, ЈНУ-ИЗМЈ  

9.  Аромански дијалект во Р.Македонија, ЈНУ-ИЗМЈ 

10.  Меглено-влашки дијалект (Гевгелија и Гевгелиско), ЈНУ-ИЗМЈ 

11.  Прилепско-битолски говор, ЈНУ-ИЗМЈ  

12.  Охридско-преспански говори, ЈНУ-ИЗМЈ 

13.  Скопско-велешки говори, ЈНУ-ИЗМЈ 

14.  Вратничко-полошки говори, ЈНУ-ИЗМЈ  

15.  Говор на Турците од Радовишко, ЈНУ-ИЗМЈ 

16.  Топонимија на Р.Македонија, ЈНУ-ИЗМЈ 

17.  Анегдоти во Р.Македонија, Институт за фолклор „Марко Цепенков”    

18.  Жетварско пеење во Р.Македонија, ИЗФ 

19.  Говорот на Турците од Ресенско, ЈНУ-ИЗМЈ  

20.  Говорот на Турците од Гостиварско, ЈНУ-ИЗМЈ  

21.  Говорот на Турците од Дебарско-Жупа, ЈНУ-ИЗМЈ 

22.  Говорот на Турците од Тетовско, ЈНУ-ИЗМЈ 

23.  Говорот на Турците од Велешко,Прилепско и Крушевско, ЈНУ-ИЗМЈ 

24.  Говорот на Турците од Скопско, ЈНУ-ИЗМЈ 

25.  Говорот на Турците од Кумановско, ЈНУ-ИЗМЈ 

26.  Говорот на Турците од Штипско, ЈНУ-ИЗМЈ 
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27.  Говорот на Турците од Битолско, ЈНУ-ИЗМЈ 

28.  Говорот на Турците од Струшко, ЈНУ-ИЗМЈ 

29.  Дебарски говори, ЈНУ-ИЗМЈ 

30.  Рекански говор, ЈНУ-ИЗМЈ 

31.  Тиквешко–мариовски говори, ЈНУ-ИЗМЈ 

32.  Горнополошки говори, ЈНУ-ИЗМЈ 

33.  Дримколско-голобрдски говор, ЈНУ-ИЗМЈ 

34.  Вевчанско–радошки говори, ЈНУ-ИЗМЈ 

35.  Кумановски говор, ЈНУ-ИЗМЈ 

36.  Кратовски говор, ЈНУ-ИЗМЈ 

37.  Струшки говори, ЈНУ-ИЗМЈ 

38.  Јужни говори, ЈНУ-ИЗМЈ 

39.  Тоскиски говори во Република Македонија, ЈНУ-ИЗМЈ 

40.  Преодни гегиско-тоскиски говори, ЈНУ-ИЗМЈ 

41.  Свадбените обичаи во Република Македонија, ИЗФ 

42.  Преданија за кралот Марко во Република Македонија, ИЗФ 

43.  Празнувањата на Водици во Охрид, ИЗФ 

44.  Песни за принесување жртва, ИЗФ 

45.  Обичајот за стапување во брак кај Албанците во Република Македонија, 

ИЗФ 

46.  Обичаите за раѓање во Република Македонија, ИЗФ 

47.  Лазарското пеење во Република Македонија, ИЗФ 

48.  Јуначки песни  во Република Македонија, ИЗФ 

49.  ‘‘Х‘‘дерлез кај Турците во Република Македонија, ИЗФ 

50.  Ѓурѓовден кај Власите во Република Македонија, ИЗФ 

51.  Ѓурѓовден кај Ромите во Република Македонија, ИЗФ 

52.  Ѓурѓовден кај Македонците во Република Македонија, ИЗФ 

53.  Ѓурѓовден кај Албанците во Република Македонија, ИЗФ 

54.  Копачка-традиционално оро од с. Драмче, Пијанечки регион 

55.  Машки поворки (Русалии) во  Република Македонија 

56.  Машко повеќегласно пеење од Долни Полог, Република Македонија 

57.   „Женската поворка Иванденка од Ресен“, ЈНУ Институт за 

Старословенска култура 

58.  „Дита е вер’с кај Албанците“, ЈНУ Институт за Фолклор 

„Марко Цепенков“-Скопје 

59.  „Женска обредна поворка Водичарки од с. Беранци-Битолско“, ЈНУ 

Институт за Старословенска култура- Прилеп 

60.  „Етно Астрономија/стара небесна карта на македонскиот народ“, ЈНУ 

Институт за Фолклор„Марко Цепенков“-Скопје 

61.  „Велигденски игри во Порече“, ЈНУ Институт за Фолклор 

„Марко Цепенков“-Скопје 

62.  „Обичајот Мартинки“, ЈНУ Институт за Фолклор 

„Марко Цепенков“-Скопје 

63.  „Побратимство на Говедарев камен“, ЈНУ Институт за Фолклор 

„Марко Цепенков“-Скопј 

64.  „Песни со извикување во македонскиот музички фолклор“, ЈНУ Институт 

за Фолклор„Марко Цепенков“-Скопје 
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65.  „Машка поворка Мечкари од Прилеп“, ЈНУ Институт за Фолклор 

„Марко Цепенков“-Скопје 

66.  „Лазарките од Струшко Поле“, ЈНУ Институт за Старословенска култура- 

Прилеп 

67.  „Џоломарите од с.Бегниште, Кавадаречко“, ЈНУ Институт за 

Старословенска култура- Прилеп 

68.  „Машка велигденска поворка Кули во Македонски Брод“, ЈНУ Институт 

за Старословенска култура- Прилеп 

69.  „Традиционално знаење и вештина на изработка и свирење на кавал“, “, 

ЈНУ Институт за Фолклор„Марко Цепенков“-Скопје 

70.  „Лазарките од Дримкол“, ЈНУ Институт за Старословенска култура- Прилеп 

71.  „Ѕончарски занает во Битола“, ЈНУ Институт за Старословенска култура- 

Прилеп 

72.  „Традиционален спорт и вештина Пеливанство во Каршијак, општина 

Студеничани“, ЈНУ Институт за Фолклор„Марко Цепенков“-Скопје 

73.  „Водици во Битуше“, ЈНУ Институт за Старословенска култура- Прилеп 

74.  Традиционално знаење и вештини на изработка и свирење на гајда, ЈНУ 

Институт за фолклор „Марко Цепенков“- Скопје, Р.С.М. 

ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

-ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ- 

ПОДКАТЕГОРИЈА - ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

1.  
Збирка на музејски предмети од праисторискиот период, НУ Музеј 

Гевгелија, Гевгелија 

2.  
Збирка на археолошки предмети, НУ Музеј „Западна Македонија во НОВ“, 

Кичево 

3.  
Збирка на етнолошки предмети, НУ Музеј „Западна Македонија во НОВ“, 

Кичево 

4.  
Македонска современа уметност меѓу двете светски војни, НУ 

Национална галерија на Македонија 

5.  
Меѓународна збирка на уметнички дела, Музеј на современа уметност - 

Скопје 

6.  
Слики и скулптури од поранешните југословенски републики, НУ 

Национална галерија на Македонија 

7.  Корпус на монети од арх.лок. „Вардарски рид”, НУ Музеј на Гевгелија 

8.  „Збирка на археолошки предмети“, Музеј – Галерија, Кавадарци 

9.  „Збирка на графики,цртежи и скулптури“, ЗЗСК и Музеј – Битола 

10.  Накит и предмети за украсување, НУ ЗЗСК и Музеј - Битола 

11.  
Библиотечна збирка „Ракописи на арапски јазик”, НУ Национална и 

универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“- Скопје 

12.  
Библиотечна збирка „Македонија на разгледници до 1946 година”, НУ 

Национална и универзитетска библиотека„Св. Климент Охридски“ – Скопје 

13.  
Библиотечна збирка „Ракописи на персиски јазик”, НУ Национална и 

универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје 

14.  
Библиотечна збирка „Ретка периодика”, НУ Национална и универзитетска 

библиотека  „Св. Климент Охридски“ – Скопје 
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15.  
Библиотечна збирка „Археографска збирка.ИНКУНАБУЛИ”, НУ 

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје 

16.  
Библиотечна збирка „Археографска збирка.Старопечатени и ретки 

книги”,  НУ Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент 

Охридски“ – Скопје 

17.  
Библиотечна збирка „Археографска збирка.Старословенски ракописи”,  

НУ национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски – 

Скопје 

18.  
Збирка (уметнички предмети) „Збирка на цртежи”, НУ Национална и 

универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје 

19.  
Библиотечна збирка „Ракописи на османско-турски јазик”, НУ 

Национална и универзитетска библиотека  „Св. Климент Охридски“- Скопје 

20.  „Збирка “Крстови од Македонија”, сопственост на Трифун Костовски 

21.  „Збирка на градски носии”, НУ ЗЗСК и Музеј – Битола, 

22.  
Збирка “Оружје од XVIII до XX век”, НУ Историски Музеј – Крушево 

(Музеј Леарница – Крушево) 

23.  
„Збирка на историски документи, фотографии, oружје,воена опрема и 

уметнички предмети“, Музеј на Илинденското востание и Крушевската 

Република – Крушево 

24.  
Аудиовизуелната збирк „Филмскиот опус на браќата Манаки‘‘, НУ 

Кинотека на Македонија – Скопје 

25.  
Аудиовизуелната збирка „Филмот-Македонија во слики(1923)на Арсениј 

Јовков, НУ Кинотека на Македонија – Скопје 

26.  „Збирка на етнолошки предмети“,  НУ Музеј на Тетовски крај – Тетово 

27.  
„Збирка на оружје и воена опрема од периодот меѓу двете светски војни и 

НОВ‘‘, НУЗЗСК и Музеј – Прилеп 

28.  
„Збирка на оружје и воена опрема од илинденскиот период‘‘,  НУЗЗСК и 

Музеј – Прилеп 

29.  
„Збирка на фотографии од илинденскиот период, периодот меѓу двете 

светски војни и НОВ и повоениот период - изградба‘‘, НУЗЗСК и Музеј – 

Прилеп 

30.  
„Збирка на историски предмети од преродбенскиот и илинденскиот 

период‘‘, НУЗЗСК и Музеј – Прилеп 

31.  
„Збирка на археолошки предмети од од античкиот период‘‘, НУЗЗСК и 

Музеј – Прилеп 

32.  
„Збирка на историски предмети од периодот меѓу двете светски војни, 

НОВ и повоениот период‘‘, НУЗЗСК и Музеј Прилеп 

33.  
„Збирка на епиграфски споменици и камена пластика‘‘, во Одд. За 

археологија во НУЗЗСК и Музеј  Прилеп 

34.  „Збирка фибули од т.н. малоазиски тип‘‘, НУЗЗСК и Музеј – Прилеп 

35.  
„Збирка движен археолошки материјал од неолитско време‘‘, НУЗЗСК и 

Музеј – Прилеп 

36.  
„Збирка движен археолошки материјал од енеолитско време‘‘, НУЗЗСК и 

Музеј – Прилеп 
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37.  
„Збирка движен археолошки материјал од бронзено време,  железно 

време и архајски период‘‘, НУ ЗЗСК и Музеј - Прилеп 

38.  
„Збирка на музејски предмети од средновековниот период‘‘, НУ Музеј 

Гевгелија 

39.  
„Збирка на теракоти од археолошкиот локалитет Вардарски Рид‘‘, НУ 

Музеј Гевгелија 

40.  „Збирка на разгледници од старо Скопје‘‘, ЈУ Музеј на град Скопје 

41.  
„Збирка на раноантичка камена и метална пластика од арх.лок. 

Вардарски Рид ‘‘, НУ Музеј Гевгелија 

42.  
„Збирка на монети од средновековниот период од VI – XVI век‘‘, ЈУ Музеј 

на град Скопје 

43.  „Збирка Монети од османлискиот период‘‘, ЈУ Музеј на град Скопје 

44.  „Збирка фотографии од Благоја Дрнков‘‘, ЈУ Музеј на град Скопје 

45.  
„Збирка Епиграфски споменици од османлискиот период‘‘, ЈУ Музеј на 

град Скопје 

46.  
„Збирка археолошки предмети од средновековниот период од XII-XIII 

век‘‘, ЈУ Музеј на град Скопје 

47.  
„Збирка предмети од применета уметност од мал формат и литургиска 

опрема од XIV до XIX век‘‘, ЈУ Музеј на град Скопје 

48.  „Збирка на монети од античкиот период‘‘, ЈУ Музеј на град Скопје 

49.  
„Збирка икони и други уметнички религиски предмети‘‘, НУ Музеј на 

Македонија – Скопје 

50.  
„Збирката „Почетоците на македонското профано сликарство “, НУ 

Национална галерија на Македонија – Скопје 

НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 -ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ- 

1.  Споменичка целина„Архео-астрономски локалитет” – КОКИНО, КН од 

особено значење поткатегорија исклучително значење,  Старо Нагоричане 

Споменичка целина „Архео - астрономски локалитет - КОКИНО” за 

добивање на меѓународно признат статус 

2.  Закон за прогласување на „Старата скопска чаршија‘‘за КН од особено 

значење поткатегорија-големо значење, 

3.  Закон за управување со светско природно и КН во Охридскиот регион 

4.  Закон за прогласување на Старато градско јадро на Охрид за КН од особено 

значење поткатегорија-големо значење 

5.  Закон за прогласување на споменичката целина Крушево за културно   

наследство од особено значење поткатегорија-големо значење 

6.  Црквата ‘‘Св. Димитрија‘‘ во Охрид за културно наследство од особено 

значење поткатегорија-големо значење 

7.  Црквата ‘‘Св. Константин и Елена‘‘ во Охрид за културно наследство од 

особено значење поткатегорија-големо значење 

8.  Црквата ‘‘Св. Никола Болнички‘‘ во Охрид за културно наследство од 

особено значење поткатегорија-големо значење 

9.  Црквата ‘‘Мали Св. Врачи‘‘ во Охрид за културно наследство од особено 

значење поткатегорија-големо значење 



Заштита на културното наследство во Република Македонија со помош на осигурувањето како 

најважна техника на заштита од ризици 

 

 

96 

 

10.  Црквата ‘‘Богородица Болничка‘‘ во Охрид за културно наследство од 

особено значење поткатегорија-големо значење 

11.  Црквата ‘‘Мал Св. Климент‘‘ во Охрид за културно наследство од особено 

значење поткатегорија-големо значење 

12.  Закон за прогласување на Старато градско јадро на Кратово за КН од  

   особено значење поткатегорија-големо значење 

13.  Закон за прогласување на Старато градско јадро на Битола за КН од 

особено значење поткатегорија-големо значење 

14.  Куќа на ул.”8-ма Ударна Бригада” - Станбен објект”Шкаперда” особено 

значење-  поткатегорија големо значење 

15.  Споменичната целина Антички град Скупи, од особено значење- 

поткатегорија големо значење 

16.  Шарена џамија во Тетово, од особено значење-поткадегорија исклучително 

значење 

17.  Св. Ѓорѓи Победоносец во Мало Нагоричане, од особено значење-големо 

значење 

18.  Спомен – куќата на Лазар Личеноски во Скопје, од особено значење-

поткатегорија големо значење 

19.  Манастирот Св. Андреја – Матка, Општина Сарај за културно наследство 

од особено значење, подкатегорија големо значење 

20.  Споменичката целина „Археолошки локалитет Хераклеа Линкестис“ во 

Битола за прогласување на Споменичката целина „Археолошки локалитет 

Хераклеа Линкестис“ (културно наследство од особено значење, 

подкатегорија големо значење) 

Извор: Управа за заштита на културно наследство 

Покрај горе наведенето културно наслетство во табела број 6 која се однесува на 

културното наследство од особено значење - подкатегорија исклучително или 

големо значење, како дел од културно наследство се прогласени и голем број на 

археолошки локалитети, калиња, тврдини, иконостаси, цркви, манастири, џамии, 

теќиња, објекти, археолошки наоѓалишта, гробници, базилики, споменици, амами, 

чешми, реки, ридови, полиња, комплекси, места, конаци, чаршии, кули, мостови, 

музеи,стари болници, стари училишта, воденици, куќи,дуќани и сл. кои се нашаат во 

голем број на општини на територијата на Македонија. 

 

2.   Резултати од истражувањето 

Бидејќи  нашата држава е богата со културно наследство како што тоа може 

да го видиме во табелата во претходната точка, истражувањето е спроведено на 

територијата на град Охрид и тоа за следните цркви: Св. Софија, Св. Јован Канео, 

Св. Климент и Св. Наум. Најпрво беше направено компаративно истражување со 
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помош на информации кои што ги добивме преку теоретско истражување (разговор 

со кустосите на црквите во врска со тоа кога се изградени, реставрирана, нејзина 

локација и сл.) и споредбата на литератури кои пишуваа за тие цркви. Од 

компаративната анализа се добиени следните резултати: 

 Црквата Св. Софија се наоѓа на стариот дел на град Охрид изградена е ХI 

век (1035-1056 година) врз темелите на градба која датира од 

ранохристијански период и во неа е употребен византиски стил (посебно се 

гледа на живописот представен на источниот дел од црквата). Во црквата 

централниот дел на наосот имал купола, која била срушена и на нејзино 

место бил поставен свод од страна на турците и поради таа причина денес 

црквата има форма на трибродна базилика (додека нејзината првобитна 

форма била била комбинација на базилика со впишан крст со купола
65

). 

Посебно внимание што привлекува во црквата се двете теми на „Богородица 

со Христос“ кои се поставени на влезот од наосот во нартексот и на една 

столица, старозаветните теми кои доминираат на олтарот, како и 

„Вознесението Христово“ кое е представено на сводот. Пред 50-тите години е 

направена реставрација на фреските и градбата. Доколку состојбата на 

црквата во однос на фреските би се оценувала од 1 до 3 може да  и дадеме 

оценка 2, односно дека нејзината состојба е добра. Во неа се одржуваат 

редовно служби. Освен како црковен објект таа се користи и како концертна 

сала, но исто така ни претставува и музеј. Нејзина најголема вредност се 

фреските и градбата и има културно - историска вредност. За посета на 

црквата се плаќа влез во вредност од 100 ден. за туристи и 30 ден. за 

студенти, но влез не е наплаќа за посета на служба. 

 Св. Јован Канео се наоѓа во стариот дел на град Охрид, на карпестиот дел на 

плажата Канео. Нејзината изградба е крајот на ХIII со добра градежна 

техника на калијаст систем, а куполата има специфична изведба на мали 

триаголни завршетоци кои се карактеристични за куполите од византиските 

цркви. Реставрација е направена само на градбата во XX век, кога се 

отстранети делови од градбата од XIX век. Моментално состојбата на црквата 

во однос на фреските е во голем дел уништена (има само остатоци од 

                                                 
65 Сашо К., „Културно наскедство“, 208 год., Охрид 
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фреските од XIII век) и доколку би се вреднувало од 1-3 тоа би било 1. 

Вредноста на црквата е претставена преку нејзината градбата и локацијата и 

има естетска вредност. И кај неа се одржуваат служби. Цената на влезницата 

е иста како и кај црквата Св. Софија. Служби се одржуваат редовно. Покрај 

како црква таа претставува и музеј. 

 Црквата Св. Климент се наоѓа помеѓу куќите на стариот дел на град Охрид. 

Изградена е 1925 година во комбинација од тула и камен (кејаст градежен 

систем), а реставрација е направена во 50-тите години реставрација на фрески 

и од 2009-2016 година реставрација на градба и фрески. Нејзината содржина е 

впишан крст со купола и вредноста на црквата е претставена преку фреските 

и иконите и има културно - историска и уметнички вредности. Редовно се 

одржуваат служби. Покрај црква претставува и музеј. Моменталната состојба 

во односно на фреските е најдобро и може да се оцени со 3. Цената на 

влезницата на посетителите е иста како и кај претходните цркви. 

 Црквата Св. Наум се наоѓа во високите карпи на најјужната точка на самото 

Охридско езеро 30км од градот Охрид и претставува светилник на 

македонската култура. Нејзината првобитна градба била изградена во 900 или 

905 год. и била посвтена на Св. Архангел и била изведена како триконхосна 

форма. За време на турскиот период била урната и подоцна бил изграден 

денешниот манастир кој има содржина на градба на мала трикобна базилика 

со впишан крст со купола. Двата мермерни столбови кои се наоѓаат во новата 

црква се препишани на старата црква на Св.Наум и на нив има издлабени 

кирилски и глаголски натписи кои датираат од X-XII век.
66

  Во средина на 

XVI век врз темелите на старата црква била изградена новата црква, а 

почетокот на ХХ век била направена нејзино проширување и доградба. 

Гробната капела била подигната во 1799 гогина. Од нејзина изградба до денес 

не е воопшто реставрирана и моменталната состојба на црквата во однос на 

фреските може да се оцени со 1 - лоша бидејќи целосно се избледени. 

Најголема вредност на црквата се иконостасот (и покрај тоа што пред 

неколку децении беа украдени дел од иконите на иконостасот) кој е 

изработен 1711 год. и кај неа е најдоминантна религиозна вредност и 

                                                 
66 Сашо К., „Културно наследтсво“, 2008 год., Охрид 



Заштита на културното наследство во Република Македонија со помош на осигурувањето како 

најважна техника на заштита од ризици 

 

 

99 

 

културно – историска вредност. Во однос на службите редново се одржуваат, 

а покрај што претставува црква, таа претставува и музеј. Цената на 

влезницата е иста како претходните. 

Покрај компаративна анализа за целите на оваа истражување користевме примарно 

истражување преку спроведување на анкета за црквите кои се предмет на оваа 

истражувања. Со цел да може да спроведиме квантитативни истажувања преку 

примена на конгенитивен модел на вреднување спроведена е анкетата на 

посетителите на црквата кои плаќаат влезници. Бидејќи 99,9% од влезниците кои се 

плаќаат за посета на црквите се од страна на странски посетители, анкетата беше 

спроведена на 200 странски посетители на секоја црква одделно, односно вкупно 800 

анкети за сите четири цркви.  Анкетата се состои од следните прашања: 

1. Старост: 

 До 25 

 25-45 

 45-65 

 Над 65 

2. Образование: 

 Основно образование 

 Средно образование 

 Високо образование (додипломски студии) 

 Магистер/ доктор на науки 

3. Колкави се вашите месечни примања? 

 До 200 € 

 200 - 500 € 

 500 – 1000 € 

 1000 – 1500 € 

 1500 – 2000 € 

 Над 2000 € 

4. Тип на посетител: 

 Домашен посетител 

 Странски посетител 

5. Кој е вашиот основен мотив за посета на црквата? 

 Посета на културно наследство 

 Препорака од пријате/роднина 

 Дел од турата 

 Посета на концерт 

6. Што ви остави најголем впечаток од посетата на црквата? 

 Иконостаст и иконите 

 Моштите/остатоците од светецот 

 Локацијата 

 Фреските 

 Не ми остави ништо впечаток 
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7. Дали повторно би ја посетиле црквава? 

 Да 

 Не 

8. Дали би ја препорачале црквава на ваштите пријатели да ја посетат? 

 Да 

 Не 

9. Дали цената на билетот (влезната такса) е: 

 Ниска 

 Прифатлива 

 Висока 

 Многу висока 

10. Ако имате можност да посетите црква, која наликува (е иста или слична) на 

содржината на оваа црква колку сте спремни да платите за да ја посетите таа 

црква? 

 5 – 10 €  

 10 - 15 € 

 15 - 20 € 

 Модел кој го користам со цел да се сумираат податоците од анкетата со цел 

да се спроведе квантитативното истражување е коненитивен модел на вреднување   

(CVM) кој вклучува употреба на детерминантата „спремноста да платат“ 

(Willingness to pay) од страна на индивидуата за хипотетичката променлива  на некое 

добро или услуга. Според оваа метода ги анализиравме резултатите во 

понатамошниот текст поодделно за секоја црква. 

Како зависна променлива е земена трансоформираната колона за подготвеност за 

плаќање на влезница, според logit функцијата. Таа променлива во прашалникот е 

додадена под називот z, каде   
 

       
.  

Црква Св. Јован Канео 

Model Summaryc,d 

Mode

l R 

R 

Square
b
 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Change Statistics 

Durbin

-

Watson 

R 

Square 

Chang

e 

F 

Change 

df

1 df2 

Sig. F 

Chang

e 

1 ,986
a
 

,972 ,972 ,12674 ,972 3452,68

4 

2 19

8 

,000 2,106 

a. Predictors: Impressions form visiting the church, Monthly income 

b. For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion 

of the variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This 

CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept. 

c. Dependent Variable: z 

d. Linear Regression through the Origin 
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ANOVA
c,d

 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 110,927 2 55,463 3452,684 ,000
a
 

Residual 3,181 198 ,016   

Total 114,108
b
 200    

a. Predictors: Impressions form visiting the church, Monthly income 

b. This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero 

for regression through the origin. 

c. Dependent Variable: z 

d. Linear Regression through the Origin 
 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 Monthly income ,055 ,007 ,299 7,402 ,000 

Impressions form 

visiting the church 

,171 ,010 ,696 17,239 ,000 

a. Dependent Variable: z 

b. Linear Regression through the Origin 
Од регресионата анализа покажано е дека параметрите: месечни приходи и 

импресии од посетата на црквата се значајни за подготвеноста на посетителите да 

платат влезница. Тоа се гледа од табелата на коефициенти, каде веројатноста за 

прифаќање на нултата хипотеза за отфрлање на коефициентите е мала. Степенот на 

следење на оригиналната серија е поголем од 97%, а Дарбин-Вотсоновата статистика 

има вредност блиска до 2, што укажува на отсуство од сериска корелација на 

резидуалите од моделот.  

Манастир Св. Наум 

Model Summary
c,d

 

Mode

l R 

R 

Square
b
 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Change Statistics 

Durbin

-

Watson 

R 

Square 

Chang

e 

F 

Change 

df

1 df2 

Sig. F 

Chang

e 

1 ,986
a
 

,972 ,972 ,13588 ,972 1731,13

9 

4 19

6 

,000 2,138 
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Model Summary
c,d

 

Mode

l R 

R 

Square
b
 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Change Statistics 

Durbin

-

Watson 

R 

Square 

Chang

e 

F 

Change 

df

1 df2 

Sig. F 

Chang

e 

1 ,986
a
 

,972 ,972 ,13588 ,972 1731,13

9 

4 19

6 

,000 2,138 

a. Predictors: Education, Impressions form visiting the church, Monthlyincome, Age 

b. For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion 

of the variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This 

CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept. 

c. Dependent Variable: z 

d. Linear Regression through the Origin 

 

ANOVA
c,d

 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 127,842 4 31,961 1731,139 ,000
a
 

Residual 3,619 196 ,018   

Total 131,461
b
 200    

a. Predictors: Education, Impressions form visiting the church, Monthly income, Age 

b. This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero 

for regression through the origin. 

c. Dependent Variable: z 

d. Linear Regression through the Origin 
 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 Monthly income ,039 ,008 ,203 4,887 ,000 

Impressions form 

visiting the church 

,022 ,010 ,072 2,224 ,027 

Age ,123 ,016 ,448 7,925 ,000 

Education ,083 ,015 ,280 5,615 ,000 

a. Dependent Variable: z 

b. Linear Regression through the Origin 

 Од регресионата анализа покажано е дека параметрите: месечни приходи, 

импресии од посетата на црквата, старост на испитаниците и степенот на 

образование се значајни за подготвеноста на посетителите да платат влезница. Тоа 

се гледа од табелата на коефициенти, каде веројатноста за прифаќање на нултата 

хипотеза за отфрлање на коефициентите е мала. Степенот на следење на 

оригиналната серија е поголем од 97%, а Дарбин - Вотсоновата статистика има 
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вредност блиска до 2, што укажува на отсуство од сериска корелација на 

резидуалите од моделот.  

Црква Св.Софија 

Model Summary
c,d

 

Mode

l R 

R 

Square
b
 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Change Statistics 

Durbin

-

Watson 

R 

Square 

Chang

e 

F 

Change 

df

1 df2 

Sig. F 

Chang

e 

1 ,993
a
 

,986 ,985 ,09362 ,986 3354,19

7 

4 19

6 

,000 2,350 

a. Predictors: Price ticket, Education, Age, Impressions form visiting the church 

b. For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion 

of the variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This 

CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept. 

c. Dependent Variable: z 

d. Linear Regression through the Origin 
 

ANOVA
c,d

 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 117,590 4 29,397 3354,197 ,000
a
 

Residual 1,718 196 ,009   

Total 119,308
b
 200    

a. Predictors: Price ticket, Education, Age, Impressions form visiting the church 

b. This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero 

for regression through the origin. 

c. Dependent Variable: z 

d. Linear Regression through the Origin 
 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 Impressions form 

visiting the church 

,078 ,009 ,385 8,649 ,000 

Age ,083 ,010 ,318 7,954 ,000 

Education ,060 ,010 ,210 5,837 ,000 

Price ticket ,053 ,014 ,094 3,844 ,000 

a. Dependent Variable: z 

b. Linear Regression through the Origin 
 Од регресионата анализа покажано е дека параметрите: импресии од посетата 

на црквата, старост на испитаниците, степенот на образование и цена на влезниците 

се значајни за подготвеноста на посетителите да платат влезница. Тоа се гледа од 
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табелата на коефициенти, каде веројатноста за прифаќање на нултата хипотеза за 

отфрлање на коефициентите е мала. Степенот на следење на оригиналната серија е 

поголем од 98%, а Дарбин-Вотсоновата статистика има вредност блиска до 2, што 

укажува на отсуство од сериска корелација на резидуалите од моделот.  

Црква Св. Климент 

Model Summary
c,d

 

Mode

l R 

R 

Square
b
 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Change Statistics 

Durbin

-

Watson 

R 

Square 

Chang

e 

F 

Change 

df

1 df2 

Sig. F 

Chang

e 

1 ,992
a
 

,984 ,984 ,09887 ,984 2406,78

4 

5 19

5 

,000 2,499 

a. Predictors: Monthly income, Price ticket, Impressions form visiting the church, Age, Education 

b. For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion 

of the variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This 

CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept. 

c. Dependent Variable: z 

d. Linear Regression through the Origin 
 

ANOVA
c,d

 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 117,643 5 23,529 2406,784 ,000
a
 

Residual 1,906 195 ,010   

Total 119,549
b
 200    

a. Predictors: Monthlybincome, Pricebticket, Impressions form visiting the church, Age, 

Education 

b. This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero 

for regression through the origin. 

c. Dependent Variable: z 

d. Linear Regression through the Origin 
 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 Impressions form 

visiting the church 

,053 ,010 ,253 5,161 ,000 

Age ,130 ,013 ,494 10,057 ,000 

Education ,090 ,015 ,317 6,009 ,000 

Price ticket ,044 ,015 ,078 2,901 ,004 

Monthly income -,025) ,010 -,137) -2,583) ,011 

a. Dependent Variable: z 

b. Linear Regression through the Origin 
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Од регресионата анализа покажано е дека параметрите: месечни примања, импресии 

од посетата на црквата, старост на испитаниците, степенот на образование и цена на 

влезниците се значајни за подготвеноста на посетителите да платат влезница. Тоа се 

гледа од табелата на коефициенти, каде веројатноста за прифаќање на нултата 

хипотеза за отфрлање на коефициентите е мала, односно помала од 0.05 што беше 

избрана како гранична вредност за исфрлање на параметрите. Степенот на следење 

на оригиналната серија е поголем од 98%, а Дарбин-Вотсоновата статистика има 

вредност блиска до 2, но за донесување на заклучок за отсуство на сериска 

корелација на резидуалите потребно е да се направи дополнителна анализа.  

Двете помошни хипотези кои се поставени се во целост прифатени. 

Помошната хипотеза која гласи „Македонија е земја која што изобилува со културно 

наследство“ може да се согледа од табелата бр. 6 која се однесува на културното 

наследство од особено значење, дадена во претходната точка. Како дел од културно 

наследство се прогласени и голем број на археолошки локалитети, калиња, тврдини, 

иконостаси, цркви, манастири, џамии, теќиња, објекти, археолошки наоѓалишта, 

гробници, базилики, споменици, амами, чешми, реки, ридови, полиња, комплекси, 

места, конаци, чаршии, кули, мостови, музеи,стари болници, стари училишта, 

воденици, куќи,дуќани и сл. кои се наоѓаат во голем број на општини на 

територијата на Македонија.  

Помошната хипотеза „Осигурувањето е добар механизам на заштита од ризици, а 

неосигурувањето на културното наследство и остварување на некој од ризиците кои 

што му се закануваат предизвикува штети од висок размер“ може да се каже дека во 

целост  е прифатена при согледување на настаните од минатото, како што се: 2009 

година беше опожарен манастирот Св. Јован Бигорски и беа уништени конаците, 

трпезаријата и библиотеката во која изгореа архивски книги кои беа стари повеќе 

векови. Во тој пожар Бигорски манастир претпре голема финансиска загуба поради 

реализирање на ризико пожар. Доколку манастирот бил осигуран таа финансиска 

загуба ќе беше надоместена од страна на осигурителната компанија, а во случај на 

неосигурување финансиската загуба паѓа на товар на самиот манастир. Други 

примери кај кои настанале штети кај културното наследство се следните: во 2013 

година кражба на предмети од непроценлвива важност од Музејот на Македонија; 

1892 год. опожарување на црквата Св. Константин и Елена  и 1989 повторо 

опожарување и разурнување; минирање и разурување на манастирот Св. Атанаси 
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Велики во Лешок, во 2006 година кражба на „Свето евангелие“ со златни корици и 

сребрена чаша за причест, 2009 година кражба на 38 икони од Сруга и струшко и 17 

икони од Дмирхисарско и сл. Овие примери ни кажува дека осигурувањето е добар 

механизам за заштита од ризици и доколку не се користи осигурувањето кај 

културното наследство би настанала големи финансиски загуби. 

 Главната хипотези која гласи „Културното наследство во Македонија е 

изложено на ризици кои постојано го загрозуваат“ е во целост прифатена. Тоа се 

должи врз настаните од минатото кои што ги претпрело културното наследство во 

Македонија во минатото од реализацијата на тие ризици. Како настани од минатото 

кои го потврдуваат фактит дека културното наследство е постојано изложено на 

ризици можат да се набројат: пожарот на манастирот„Св.Јован Бигорски“, Кражбата 

на дел од иконостасот и иконите на манастирот „Св.Наум“ во Охрид, две 

опожарувања на црквата „Св.Константин и Елена“ во с. Миравци, пожар на црквата 

„Вознесение Христово“ во с. Петрово, минирање и разрушување на црквата „Св. 

Атанаси Велики“ во с. Лешок, кражби на цркви во с.Таш Маруништа, с.Јабланица и 

Вевчани, кражба на предмети од непроценлива важност од Музејот на Македонија, 

нелегалоно копање на археолошки предмети и нивна нелегална продажба, кражба на 

монети од минатото, постапувањето кон археолошките локалитети како градежни 

локации, уништување на стари чаршии и други ризици кои го уништуваат 

културното наследство. 

 

3.   Модел за пресметка на премија на осигурување на културното 

наследство во Македонија 

Пресметката на премијата за објекти од културно наследство е тешко да се 

определи, бидејќи оние критериуми кои важат за сите останати објекти 

(индустриски, јавни, домаќинства), не важат на ист начин и за културното 

наследство. Кај сите наведени типови на објекти, со исклучок на историските 

објекти со значење на културно наследство се знае цената која е платена за нивна 

изградба, а со тоа може да се определи и тековната цена на објектот. 

Амортизационите стапки за градби се стандардизирани и познати. Кај објектите од 

културно наследство тие параметри не со познати, но и не се релевантни. Еден 

објект од историско значење вреди повеќе колку што е постар. Во ваков случај треба 
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да се пресметаат негативни амортизациони стапки. Дури и кога би ги имале сите 

потребни параметри за пресметка на вредноста на градбата и соодветните 

амортизациони стапки, културното наследство секако дека не би го заменале за 

пари. Но, подобро е да биде осигурено од сите ризици кои може да настанат, 

отколку да биде оставено на случајноста на појава на ризиците.  

Врз основа на моделите за пресметка на ризици, а со тоа и пресметка на премија за 

објектите од културното наследство, може да се искористи методот на приходи од 

објектот. Да одреден објект да биде осигурен, без оглед на неговата вистинска 

вредност, треба да се плати премија. Премијата и осигурената сума во случај на 

појава на штетен настан се линеарно поврзано, односно колку поголема осигурена 

сума за објектот, толку поголема ќе биде и премијата која што ќе се плати. Затоа, ако 

ги знаеме приходите за даден објект и трошоците кои се прават за нормална работа 

на објектот, односно ако се знае износот кој би можел да се издвои за годишна 

премија за осигурување, тогаш лесно ќе се пресмета и осигурената сума за дадениот 

објект. Се разбира, со тоа нема да се утврди вистинската вредност на објектот, но ќе 

се исполни основната цел на осигурувањето, надомест на штета во случај на појава 

на штетен настан.  

Потребно е да бидат опфатени што повеќе ризици кои може да се појават, доколку 

осигурителот се согласи да ги преземе. Потребно е да се воведат и дополнителни 

мерки на заштита кои ги препорачува осигурителот како: обезбедување на објектот, 

видео надзор, алармен систем, заштита од краток спој и повисок напон, систем за 

одведување на води, противпожарна заштита во објектот итн. На крај премијата 

може да се пресмета според моделите кои се познати од неживотното осигурување: 

KcpbpapP  ...))()()((   (1) 

Каде Р е износот на премијата што треба да се уплати, р е веројатноста за појава на 

кој и да било од ризиците a, b, c, …, а К е осигурениот износ. Според (1) 

осигурениот износ лесно ќе се пресмета како однос на премијата и збирот на 

веројатностите за појава на одреден штетен настан.  

Објектите се осигуруваат од следните ризици: елементарни непогоди (пожар, 

поплава, удар од гром, оштетувања од силен ветар), кражби и намерни оштетувања 

од страна на луѓето. За секој од наведените ризици постојат математички 
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(актуарски) модели кои се користат за определување на висината на веројатноста за 

појава на ризичниот настан.  

На пример, за ризикот од пожар се користи пресметката дадена со формула (2). 

i

k

RW

SLBPCP
R






)( 0
0     (2)

67
 

каде: 

Ro- пожарен ризик на објектот  

Po- коефициент на пожарно оптоварување на содржината на објектот  

C - коефициент на согорливост на содржината на објектот 

Pk - коефициент на пожарно оптоварување на материјалите на конструкцијата  

B - коефициент на големина и положба на пожарниот сектор  

L - коефициент на каснење на почетокот на гаснење на пожар  

S - коефициент на ширење на пожарниот сектор  

W - коефициент на опторност на конструкцијата на објектот на пожар  

Ri - коефициент на намален ризик од пожар 

 

При тоа, вредностите на коефициентите Po, Pк се одредуваат од табели, врз основа 

на големината на пожарното оптеретување на содржината на објектот исто така од 

табели. 

Слични модели се користат и за останатите ризици. Во однос на кражбите, се 

користат статистички податоци за кражби на објекти (број на реализирани кражби 

врз вкупен број на објекти), износот на направената штета, како и коефициенти за 

преземени мерки за заштита на објектот од кражби.  

Врз основа на проценети вредности за формулата два направена е пресметка на 

осигурување од пожар за Галерија на икони Охрид. Не е осигурена вистинската 

вредност на објектот, туку е направена пресметка врз основа на приходите на 

институцијата и издвојувањ на 1% од годишниот приход за осигурување на објектот. 

Сите параметри се даваат во промили, само коефициентот на намален ризик од 

пожар е даден во вредност. Колку се помали вредностите толку објектот е подобро 

                                                 
67 Формулата е преземена од Магистерската работа „ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ ВО 

ПОВРШИНСКИТЕ КОПОВИ ВО РЕК БИТОЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА СО БАГЕРСКИ ЕДИНИЦИ“, 

изработена од Наталија Јовановска 
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изграден и заштитен од пожар. Само параметарот Ri дава поголема вредност ако е 

помал ризикот од пожар.  
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каде: 

Ro- пожарен ризик на објектот =0.1‰ 

Po- коефициент на пожарно оптоварување на содржината на објектот = 0.5‰ 

C - коефициент на согорливост на содржината на објектот =1.2‰ 

Pk - коефициент на пожарно оптоварување на материјалите на конструкцијата =0.1‰ 

B - коефициент на големина и положба на пожарниот сектор =3‰ 

L - коефициент на каснење на почетокот на гаснење на пожар =3‰ 

S - коефициент на ширење на пожарниот сектор =3‰ 

W - коефициент на опторност на конструкцијата на објектот на пожар =1‰ 

Ri - коефициент на намален ризик од пожар =6 

Врз основа на дадените параметри за објектот, Ro=0.001 

Ако од годишниот промет од P=388000 денари, музејот издвои 1% за осигурување, 

тогаш осигурениот износ К= (R*0,01)/ Ro=3 879 998 или блиску 4 милиони денари. 

Галеријата на икони која се наоѓа во градот Охрид е наоѓа пред влезот на црквата 

Св. Богородица Перивлепта. Галеријата покрај религиозниот има и едикукативен 

карактер. Таа е изградена во период од 1845 до 1850 година како грчко училиште 

кои со протерување на грчкиот митрополит од Охрид, почнува од 1873 до 1874 да се 

користи како словенска просвета. После втората светска војна објетот бил користен 

за разни намени, а во период од 1981 до 1983 година е рекнструирана и 

ревитализирана како Галерија на икони каде се прикажани највредните икони кои 

потекнуваат од Охридскиот крај кои се од непроценлива вредност  и се создадени во 

малку подолг период кој се движи во рамките од XI до XIX век. Галеријата на икони 

во Охрид е четврта по ред на светско ниво по нејзината вредност. Околу триесетина 

од иконите имааат добиено оценка како врни уметнички дела.  

                                                 
68 Формулата е преземена од Магистерската работа „ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ ВО 

ПОВРШИНСКИТЕ КОПОВИ ВО РЕК БИТОЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА СО БАГЕРСКИ ЕДИНИЦИ“, 
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Заклучок 

 

 Културното наследство е минатото на еден народ, на едно општество. Тоа 

претставува ресурси кои се почитувани од страна на луѓето, а кои ги наследиле од 

своите претци, без разлика на тоа кој ги поседувал, а ги претставуваат нивните 

традиции, верувања, вредности и знаења кои постојано се менуваат. Тоа е 

претставено како движно култуно наследство (она кое што може да се движи како на 

пример икони, уметнички слики и сл), недвижно културно наследство (она што е 

постојана на едно место и не може да се придвижува како што се на пример 

археолошките локалитети и сл.) и духовито културно наследство (како што се на 

пример верувањата, обичаите и сл.). 

 Заштитата на културното наследство во денешното современо општество ни 

претставува основна активност која се состои од сплет на покеќе техники и методи 

на физичка заштита, но и методи и техники кои се од едукативна природа и влијаат 

врз населеието со цел да свати колку е тоа важно и представува огромно богатство 

кое е наследено од предците и дека истото треба да се зачува и да се пренесе на 

идните генерации. 

 Постојат разни методи и техики на заштита на културното наследство. 

Бидејќи на културното наследство му се закануваат голем број на ризици, како што 

се на пример ризици од климатски промени (дожд, сонце, влажноста на воздухот и 

сл.), пожар, кражба, разбојништво, војна и сл., како една најважна техника за 

заштита од ризици  која во овој магистерски труд ја предлагаме е осигурувањето. 

Осигурувањето ни претставува една од најважните техники за заштита од ризици 

каде за мала сум на пари наречна премија која се плаќа, се заштитуваме од големи 

финансиски загуби, која кај културното наследство се од катастрофална природа. 

Само минималн дел изгубен од културното наследство претставува голема 

финансиска загуба, што за некој си други објек кој нема културна важност би 

претставувало незначителна загуба.  

Македонија е земја која што изобиува со културно наследство и затоа може да 

кажеме дека таа претставува многу богата земја. Тоа богаство се должи на фактот 

што нема место на територијата на нашата држава каде што нема културно 

наследство.   
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Бидејќи во нашиот труд е земена техника за осигурување на културното наследство 

како еден најважен метод за заштита од ризици, мора да спомнеме дека за жал во 

Македонија само мал дел од културното наследство е осигурано и тоа на неговата 

фактичка вредност, а не на неговата вистинска вредност. 

Вредноста на културното наследство е многу тешко да се определи од причина што 

за него се кажува дека е од непроценлива вредност. Како и животот на човекот, така 

и културното наследство и покрај тоа што имаат непроценлива вредност, нивната 

вредност може да се утврди.  

 Постојат голем број на методи за парично вреднување на културното 

наследство како што се: метод за цена на патувањето (travel-cost method), 

спремноста да платат (Willingness to pay), методот на хедонистичка цена (Hedonic 

prices method) и сл. 

Бидејќи Македонија е земја која што изобилува со културно наследство и примената 

на некој од овие модели би била многу долга, за целите на истражувањето се 

сконцентриравме на поризичната категорија, а тоа се црквите. За да може да го 

прикажеме начинот на вреднување на културното наследство употрен е 

конгенитивен метод на вреднување на црквите: Св.Софија, Св.Јован Канео, 

Св.Климент и Св. Наум.  Со помош на методот спремноста да платат (Willingness to 

pay) од страна на постеителите  врз база на спороведена анкета со помош на 

регресиона анализа добивме податоци за тоа кои параметри се значајни за 

спремнотста да платат. 

Со оглед на тоа што најголем дел од културните објекти во Република Македонија 

не се осигурани, а само мал дел се осигурани и тоа на нивната фактучка вредност во 

овој магистерски труд дадеме предлог модел за пресметка на премија за 

осигурување на културни објекти. 

Културното наследство треба да се чува, бидеќи со негова помош е претставено 

значењето и богаството на една земја. Тоа претставува историјата на секоја земја на 

народот кој живеел и затоа вреди да се чува. Потребно истот да се осигура со цел да 

се заштити од ризиците кои му се закануваат и од загубите кои би ги претпрело. Но, 

најпрво е битна свеста на секој човек дека треба да не го уништува и да го заштити 

култуното наследство. Човековото општество е на прво место во заштитата, ако не 

го заштити тој, залудно е примена на било која техника. 
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