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Вовед 
 

Почитувани читатели! 
Почитувани колеги! 
 

Сметајќи дека публикувањето на стручни и научни трудови од областите 
поврзани со заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно 
наследство, односно од музеологијата, археологијата, историјата, историјата на 
уметноста, етнологијата, фолклористиката... и другите сродни дисциплини, е од 
исклучителна важност за запознавање на јавноста со достигнувањата во овој 
сегмент од културното и научното живеење, по неколкугодишна пауза, решивме да 
издадеме нов број од "Зборник на трудови" на Националната установа - Завод за 
заштита на спомениците на културата и музеј - Битола. 

Ова списание има за цел да промовира изворни материјали или сознанија кои 
ќе бидат стручно и научно издржани и ќе придонесат за објективно согледување на 
одредени прашања и проблеми од научните области на кои се однесуваат. 
Настојуваме во целост да ја испочитуваме традицијата на "Зборникот на 
трудови", што значи дека во овој шеснаесетти број ги задржуваме графичките и 
техничките перформанси кои списанието ги има од почетокот на неговото 
издавање во далечната 1979 година. 

Со искрена надеж дека ќе бидеме во можност и во наредните години 
континуирано да продолжиме да го издаваме ова наше стручно списание, колегите 
од сродните стручни институции, но и оние од пошироката научна заедница во 
Република Македонија, ги повикуваме на активна соработка, а на читателите им 
изразуваме благодарност за вниманието кои ни го укажуваат! 

 
Битола, 2012 година 
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Зоран Алтипармаков1 
Надежда Ѓеоргиева2 

 

УРБАНИОТ РАЗВОЈ НА ГРАДОТ БИТОЛА ВО 
КОНТЕКСТ  

СО ИСТОРИСКО УРБАНИОТ РАЗВОЈ НА СТАРАТА 
БИТОЛСКА ЧАРШИЈА3 

 
Апстракт. Споменичкото наследство од комплексот на Сстарата 
битолска чаршија е историска зона низ која најлесно можат да се 
согледаат наследените, градителски концепти, проткаени низ 
хронолошките развојни правци на урбанистичката структура на градот. 
Старата битолска чаршија е ставена под заштита на Законот, со 
Реш.бр.01-422/1 од 10.04.1967 година, со релативно сочувани 700 објекти и 
30 улици, комплекс лоциран во централниот дел на споменичката целина 
Старо градско јадро – Битола.  Сочувувањето на културно-историското 
наследство на Старата битолска чаршија, би обвозможило воспоставување 
на корелација со идните плански решенија, кои ќе го дефинираат урбаниот 
развој на градот. 
Клучни зборови: стара битолска чаршија, споменичка целина, дуќани, 
магази, Безистен, јавни и религиозни објекти, пазаришта, услужни дејности, 
трговија, занаетчиство, еснафи, населба, град, урбана структура, градско 
јадро, миграции, пожар, војни, урбан развој, урбанистички планови, заштита 
на културното наследство. 
                                                 
1 Дипломиран инженер архитект -  виш конзерватор, вработен во НУ Завод и музеј – 
Битола, ул.Климент Охридски бр.18 Битола (ул.15 Корпус бр.12 - Битола / 
zaltiparmakov@yahoo.com) 
2 Дипломиран историчар на уметност - виш конзерватор, вработена во НУ Завод и 
музеј – Битола, ул.Климент Охридски бр.18 Битола (ул.Прилепска бр.19/44 – Битола / 
nadegeorgieva@gmail.com) 
3 Дел од податоците во текстот се користени од Секторската студија за културно - 
историско наследство на град Битола од 1978 г. Граници и зони во комплексот на 
Старата битолска чаршија, и трудот Развитокот на Битолската чаршија (до 
втората светска војна) од Радмила Петкова Момидиќ, објавен во Зборник на 
трудови 4-5, 1983/84, Заводот за заштита на спомениците на културата, природните 
реткости, музеј и галерија - Битола  –  овој  труд,  надоврзувајќи  се  на  претходните 
сознанија,  продолжува  со  приказот  на  историско  урбаниот  развој  на  градот  во 
контекст со чаршијата и  ја презентира можноста и перспективите за идните правци 
на урбано планирање,  со осврт кон насоките за сочувување на нашето градителско 
наследство; 
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            Географскиот поим Пелагонија, како поим е многу стар и е во 
врска со името Пелагонци од периодот пред новата ера, назив кој, во 
различни временски епохи, опфаќа различни географски целини. 
Градот Битола лежи во југоисточниот раб на битолско поле, во 
Пелагонија, при источното подножје на Пелистер. Битолското подрачје 
во античкиот период припаѓаше на т.н. Горна Македонија, со што 
градскиот начин на живеење како основна карактеристика и одраз на 
воспоставените општествени односи, континуирано се пројавува на ова 
подрачје во IV век пр.н.е.    

Поголеми општествено–политички превирања се почувствувале 
со освојувањето на Македонија од страна на Рим. Иако Македонија ја 
губи својата самостојност и стратешко значење, во економски поглед 
во наредните векови, на подрачјето на Пелагонија, градската форма на 
организација доживува просперитет. Овој економски просперитет се 
должи на трасирањето на “Via Egnatia” која беше најнепосредна врска 
помеѓу Јадранското и Егејското крајбрежје, односно Рим и источните 
провинции, до центарот на Источната Империја - Константинопол. 
Градот Хераклеја Линкестис, археолошки локалитет кој го опфаќа 
јужниот дел на градот Битола, бил градски центар кој егзистирал до 
крајот на VI век од н.е.  

 

 
 
Heraclea Lyncestis 

 

Кон крајот на VI век н.е. словенските 
упади на просторите на Источното 
Римско царство се почести, а веќе во 
почетокот на VII век словенските 
племиња масовно се населуваат на 
просторот на Балканот и му даваат 
претежно словенски карактер на 
етносот на ова подрачје, одразен 
преку сочуваниот јазик  и 
топономија. 
 

Со врзувањето на градот Хераклеја за поимот Пелагонија во VI 
век од н.е., поимот се пренесува и на областа Линкестида, а со време и 
на целата котлина. Во списоците од Цариградскиот црквен собор, 
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одржан во 553 година од н.е., Хераклеја се спомнува со епитетот 
Пелагониска, наместо со дотогашниот Линкестидска. 

Името на средновековниот град Битола, како населба, се 
споменува во средновековните извори. Градот со своето денешно име е 
основан од Словените по нивното доселување на позиција на 
доминатниот рид над градот и тоа име се одржало низ времето, до 
денес. Средновековна Битола, според изворите, е царска престолнина 
во која се устоличил вториот македонскиот цар Гаврило Радомир 
(Роман), наследник на Самоил, негов долгогодишен совладетел и 
советник, кој бил крунисан (венчан) на 15.10.1014 г.  

 

 
 Битолската плоча 1014г. 

Според натписот на Битолската 
плоча, напишана со кирилско 
уницијално писмо, каде Битола се 
споменува со своето име од 1015г. 
Битола е обновена од царот Јован 
Владислав, за подоцна како 
епископија по падот на 
Самоиловото царство, е утврдена 
со царски декрет од страна на 
византискиот император од 
македонската династија, Василиј 
II. 
 

 
На подрачјето на денешниот град Битола, во централниот дел од 

градот,  вклучително и на просторот во границите на чаршијата, со 
археолошки истражувања и при копање за комунална инфраструктура 
и ископи, пронајдени се остатоци на монументална архитектура и 
движен материјал од периодот на средновековието, кои ги потврдуваат 
изворите за постоење на организиран византиски град, кој во 
подоцнежните хроники од XII/XIII век се споменува под името 
Пелагонија, со тогашни државни, асимилациони аспирации кон 
постоечката словенска топонимија, востановена од локалното 
население.  

Историски гледано, првите услови за формирање на чаршиите – 
пазариштата во населбите се создале со развојот на занаетчиството во 
најстарите места со потенцијал и капацитет на градска населба, места 
со поволни географски услови, низ кои минувале поголемите и 
поважните трговски патишта. Тука, во почетокот како први се развиле 
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занаетите кои служеле, претежно, за трговски и стратешки потреби, а 
во понатамошниот развиток на населбата, бројот на занаетите се 
зголемувал, така што самото занаетчиство по својата содржина и 
структура и давало карактеристична особина на секоја чаршија во 
времето на нејзиниот развој и постоење. 

 Во античката традиција во градовите се препознаваат урбани 
формации на центар на населбата, произлезени од зачетоците на 
агората или форумот, средиште на севкупниот јавен, културен и 
политички живот. Во одредени места, покрај сакралните објекти или 
култните места кои биле во близина на комуникациски петна, на 
одреден простор се вршела пазарна трговија и размена на производи. 
Во средновековниот период структурата на населбата на Балканот се 
идентификувала со утврдениот дел на населбата, сместена на 
топографски и стратешки одредена позиција и подградска населба 
“варош”, во кој се одвивал секојдневниот живот и која за свој центар 
го имала пазарот, или чаршијата.  

Под турска власт Битола попаднала во 1382/83 година по тешки 
борби на локалната властела со освојувачите. Со оглед дека била 
“освоена со меч” градот, за разлика од градовите кои им се предале на 
Османлиите, бил целосно разурнат и уништен. Градот, со ферман од 
султанот Мурат I, му бил подарен на Хаџи Евренос бег. Во 1434 г. е 
изградена Атик џамија (Сункур Чауш џамија) во Битола, врз основите 
на христијански сакрален објект, како прва џамија на Балканот, која 
подоцнежно е урната во периодот на социјалистичката урбана 
станбена градба. Атик џамија  се споменува како прва џамија на 
Балканот и во нејзината вакафнама, се спомнуваат изградени 1 ан, 25 
дуќани, 1 медреса, завија, придружни објекти. Во градот, покрај 
преостанатото малубројно автохтоно христијанско население, се 
населува постепено турското население и тоа во неговото потесно 
подрачје, покрај реката Драгор, односно во централниот дел на 
денешното градско јадро, менувајќи ја неговата етничка структура и 
урбана форма. На овој простор се градат и првите службени и јавни 
објекти како-џамии, текии, медреси, анови, амами, имарети и друго.  
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Edvard Leer -  Графика на стара Битола 

 Склопот на јавните и религиозни објекти заедно со чаршијата, 
иако во својот амбиент ги имплементираат ориенталните, наследени 
византиски урбани концепти на градови во рамките на една силна 
империја, се разликува по својата организација од средновековните 
феудални населби, во рамките на несигурните и ограничени со 
крепости, феуди. На местата каде се наоѓаат Безистенот и Дебојот, 
пронајдени се материјални остатоци од градби за кои може да се 
претпоставува дека се делови од поранешни, можни градски бедеми 
или неидентификувани монументални профани или сакрални објекти, 
како урбани структури од претходни периоди на живеење.  

За разлика од занаетчиите во средновековните градови, кои се 
најчесто од редот на зависни луѓе на феудот, во чаршиите се јавуваат 
организирани еснафски здруженија на муслимански и подоцнежни 
христијански занаетчии, кои имаат одредени устабашии. Во 1460 г., 
според турските пописни дефтери, османлискиот град Битола има 43 
занаети, со кои се занимаваат 156 муслимани и 4 христијански 
занаетчии, верска разлика која во годините кои следат, со развојот на 
градот и новите занаети, пропорционално и забрзано се намалува во 
корист на растечкото христијанско население, кое постепено се враќа 
во градот. 

Најстариот дел на градот од XV век во Битола, се лоцира околу 
најстарите исламски сакрални објекти, кои го детерминираа градското 
јадро. Низ целиот град во тој период се спроведувала канализација и 
водовод, а улиците биле калдрмисани, додека поважните градски 
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сообраќајници биле поплочени со гранитни коцки. Околу центарот на 
градот - чаршијата, користејќи ја ориентацијата, претпоставено – 
наследените комуникациски врски и конфигурацијата на теренот, 
постепено се групираат и развиваат маалите, станбените делови на 
градот со посебни имиња, издвоени според етничка (верска) 
припадност, со засебна урбана структура, со свои малски чешми, 
фурни и други јавни или религиозни објекти.  

Основниот материјал за градење на објектите биле каменот, 
ќерпичот, или печената тула и дрвото, со врзно средство од малтер од 
вар, малтер од земја, црвеница или со нивна комбинација, со зајакната 
структура со примеси на органски влакна. Темелите, сокалот и 
помасивните конструктивни ѕидови во приземјето обично се изведени 
од камен во масивен систем, цврст материјал издржлив на 
атмосферските влијанија, додека на повисоките нивоа како материјал 
се користи ќерпич или тула, или градба во мешовит систем, додека 
катот е изведен во дрвена скелетна конструкција исполнета со ќерпич 
или плитар, обложена со дрвени летви од двете страни заедно со 
малтерот. За таваниците се користи подлога од трска, врз која се 
нанесува малтер. Скелетната бондручна конструкција во комбинација 
со меѓукатните дрвени конструкции со изведени подови од штици, со 
исполна со изолационен слој, е статички лесна и еластична, погодна од 
сеизмички аспект. Покривната конструкција на објектите е дрвена, со 
блага косина и нагиб, покриена со полуобличести керамиди, 
применувани на овие простори од антиката.  

Според податоците на млетскиот пратеник Бернард од XV век, 
Битола била најразвиен и многу важен трговски центар за 
југозападниот дел на Балканскиот Полуостров. Во градот биле 
изградени значајни објекти како: Бујук-безистен, (голем безистен), 
Чучук-безистен (мал безистен) и др. Напоредно со трговијата и 
занаетчиството се развива и угостителската дејност за што се градат 
анови, ахчилници и други објекти. Се тргувало со жито, кожи, восок, 
памук, градежен материјал, борина, катран и разни занаетчиски 
производи. Во ова време градот имал 3000 куќи, 900 продавници, 40 
гостилници, голем број на џамии, неколку поскромни цркви и др. 

Со скапата стока најчесто се тргувало во просторот на затворените 
објекти, магазите (мазиите)  и безистените, каде безбедноста и 
заштитата на луѓето и производите биле на повисоко ниво. Тие објекти 
биле градени исклучиво во масивен систем, со камен и тула со варов 
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малтер, со мали прозорци заштитени со решетки од ковано железо и 
масивни порти, кои ги затворале влезовите на објектите, налик на мали 
тврдини. 

Пазар за огревно дрво во 
Битолската чаршија 
 

 
 Во средината на XVI век во градот се доселуваат Евреите, 
(Сефариди) кои биле протерани од просторите на Шпанија и 
Португалија. Со нивното доселување и трговски капацитет, градот 
добил замав во својот општествен и економски развиток.  
На просторот на левиот брег на реката Драгор, па се до локалитетот на 
Еврејските гробишта, на опфатот на кој се населиле Евреите, 
функционирале услужни дејности, трговијата и занаетчиството. Околу 
чаршијата, користејќи ја ориентацијата, комуникациските врски и 
конфигурацијата на теренот, постепено се групираат и развиваат 
маалите, станбените зони на градот. Маалите се формирале  со 
ширењето на градот и најчесто носеле верско обележје, христијанско, 
муслиманско или еврејско, односно групирање на населението според 
етничката и верската припадност на жителите.  

Albert Kahn -  Дел од еврејското 
маало во Битола 
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Битолската чаршија во периодот 1633-34 г. имала свој 
пазарбашија, како и ноќен чувар. Во периодот кој следи, постепено 
доаѓа до трасирање на трговските врски на битолските занаетчии кон 
европските земји и преодни влијанија од капиталистичките елементи 
во скромните зачетоци на мануфактурата. Во 1642 г.  судот по барање 
на улемата, хатибите, имамите и другите жители на градот, им 
дозволува на странските трговци да продаваат облека, како 
конкурентен производ наспроти високите цени на месната стока. 
Патописецот Евлија Челебија, во својата “Сијахатнама” од 1661г. при 
своето патување, во описот на градот, кажува за 900 дуќани во 
Битолската чаршија, 40 кафеани и импозантен безистен. Во втората 
половина на XVII век, поради тешката криза во феудалниот систем, се 
чувствува слабеењето на Отоманската Империја и немоќта на 
централната власт, што се одразува со економска стагнација на 
населбите. 
  Во XVIII век, со зголемените миграции, започнува доселување 
на албанско население во Битола. Во градот Албанците се населиле во 
неговиот краен југозападен дел од денешното градско подрачје, во 
таканаречената арнаутска маала.  

Еснафската поделба на занаетчиите довела и до строга поделба 
на чаршијата на делови, односно засебни пазари, на кои точно било 
определено кој вид на стока ќе се продава, а и самите занаети биле 
групирани со своите дуќани по одредени улици. Султанот Мустафа III, 
за да овозможи развој на занаетчиството, во 1772 г. издава нова Уредба 
за еснафите, со која еснафите како организирани заедници на 
занаетчии, вонсудски, би ги решавале своите меѓусебни спорови.  

Во 1778 година, откако била опожарена и разурната влашката 
населба Москополе, дел од нејзиното население се населува во Битола, 
што позитивно се одразило на целиот негов стопански живот. Власите, 
како нова етнографска и економска компонента во градот, се населиле 
на подрачјето југозападно од денешниот градски плоштад, кон реката 
Курдерес до месноста “Воени бавчи”, т.е. југозападно од еврејската 
маала и турскиот кварт. Познатата “влашка чаршија” била лоцирана и 
егзистирала на најпрометниот дел од Битолската чаршија во кој 
продаваа веленца, јамболии и разни делови за облека што ги шиеја 
терзиите од таа чаршија. 
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Битолскиот Безистен 
 

До средината на XVIII век, пазарите во 
целост носеа турски имиња.  Од 
старите имиња, подолго се сочувале 
само имињата на Јемиш пазар,“Пекмез 
пазар и Ат-пазар. Локалните 
македонски називи и имиња на пазарите 
се појавуваат во XIX век, податок кој 
зборува за постепеното навлегување на 
христијанското население како битен 
економски чинител во градот и 
чаршијата, фактор кој започнува да се 
истакнува и преовладува со својата 
економска моќ во градот.  
 

Во градот постоеја околу 30 определени делови (чаршии) – 
продажни простори на кои се вршеше продажба на одредена стока или 
суровина, или случаи каде на ист простор беа групирани некои 
занаети. Со цел да ги заштитат своите економски интереси, 
занаетчиите во градот биле групирани во еснафи, занаетчиски 
здруженија. Дел од Мас пазар беше познат под името “Кај гајдаџиите”, 
друг дел од истиот “Кај кожуварите”. Еден дел од чаршијата го носи 
името “Кај собаџиите”, а веднаш до него “Кај ќуменџиите”.  Дел од 
чаршијата беше познат под името “Кај мутафчиите” во близината на 
некогашниот Пипер ан. Телалските дуќани се наоѓале зад судската 
зграда. Зад Пекмез пазар беше лоцирана чаршијата “Кај казанџиите”. 

Во 1830 г., како заостаната форма на феудализмот, се укинува 
тимарско – спахискиот систем, а уживателите на тимарите и 
зијаметите насилно се пензионираат, што претставува обид Империјата 
да овозможи вовед кон капиталистичкиот економски, глобален систем. 
Таа преодна реформа доведува до миграција на обесправеното селско 
население кон градовите, демографски прилив со брз пораст на 
населението во градот, што индикативно се доведува во врска со 
појавата на колера во наредната година. 
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Житни пазар 

 
Новодојденото христијанско население започнува масовно да се 

доселува во источниот и североисточниот дел од градот, во низината, 
бидејќи и по доселувањето во градот продолжиле да се занимават со 
земјоделие. Оваа маала Турците ја нарекле “Јени Мале” (нова маала) 
населена исклучиво со македонско население, која низ 
симплицифираниот словенски говор, како топоним, си ја нарекуваат 
Гени- маале. 

Во 1832 г. како пазарен ден во градот е одреден понеделник, во 
меѓусебна усогласеност на локалните верски конфесии. Во 1834г. 
избива голем пожар во Битолската чаршија, кој уништил околу 2.000 
згради. Архитектонски, објектите во градот и дуќаните во чаршијата, 
до првата половина на XIX век, беа изградени, главно, од бондручна, 
дрвена, лесна конструкција, која, практично, го овозможи непреченото 
ширење на пожарот.  

Наредната година, седиштето на румелискиот елајот беше 
пренесено од Софија во Битола и со тоа градот, со сега побројно 
христијанско словенско население, стана воен и административен 
центар за Европска Турција, а од 60-те години седиште на Битолскиот 
вилает. Годината подоцна, 1836, по иницијатива на градската управа, 
се уредува кејот на реката Драгор, во рамките на градското подрачје. 
Развитокот на чаршијата во Битола е тесно поврзан со урбаниот развој 
на градот, а својот најголем процут го доживеа во XIX век, кога 
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Битолската чаршија е една од најголемите чаршии во тогашна 
Европска Турција, а напоредно и една од најубавите, така што и 
денешниот фрагмент од прочуената чаршија зборува за нејзиното 
значење во минатото.  

Напоредно со занаетчиството и трговијата, во градската 
чаршија се развиваше и угостителската дејност, со постоењето на 
многу анови, кои носеа различни имиња, како: Девеани, Пипер ан, 
Ингилиски ан, Кичевски ан и многу ахчилници на десниот брег на 
реката Драгор, во познатата Дембел чаршија, (делот на чаршијата на 
булевар 1 Мај) како кварт на кафеани и чајџилници на брегот на реката 
Драгор. Во 1862-3г. повторно избива голем пожар на просторот кај 
Јени амам и кој стигнал до Ат-пазар, уништувајќи ја практично целата 
чаршија и една третина од градот. Наредната година во Битола 
повторно се појавува епидемија на колера, во градот кој брои околу 35. 
000 жители.  

Според податоците од Битолските кадиски сиџили за првите 
четири децении од XIX век, се споменуваат дел од постојните  еснафи: 
бакалски, лебарски, месарски, брашнарски, житарски, зарзаватчиски, 
ќурчиски, градежен (дулѓерски) еснаф, табаџиски, папучиски, 
мутавџиски и сараџиски еснаф. Како одраз на индустриското 
капиталистичко производство и како први индустриски капацитети во 
Битола се спомнуваат шарлаганџилница со француски машини и 
пиварница, во сопственост на претставништво на швајцарска фирма, 
кои активно не проработија, додека мануфактурното производство 
постоеше во помал обем, на пазарот на полусвилени и свилени 
ткаенини.  

Битола - крај XIX в/ 
почетокот на XX в 
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Во 1873 г. е пуштена пругата Солун – Скопје, која во 1888 г. се 
поврзува до Белград, со што, практично, градот е поставен надвор од 
главните комуникациски токови и во изменетата сообраќајна мрежа на 
Европа кон Балканот, Битола започнува да го губи своето значење. 
Трасата "Via Egnatia", која поминувала низ Битола и ги поврзувала Рим 
и Константинопол низ вековите, не е повеќе стратешки и економски 
актуелна, а најважната сообраќајница која ги поврзувала Битола и 
Солун ја губи својата функција, при воспоставувањето на новите 
приоритетни комуникациски правци кон Европа, Солун - Скопје - 
Белград.  

Официјалната турска статистика од 1876 год. ги дава податоците 
за големината на Битолската чаршија, во нејзините тогашни денови на 
економски просперитет. Според статистиката, во Битола тогаш имало 
1.650 дуќани и 150 магази, а на целокупната територија на градот 
постоеле 50 анови, 37 воденици, 93 фурни, 10 кафеани, 5 
ќерамидџилници, 3 магацини за облека, 25 меани, 1 пошта, 15 аптеки и 
5 складишта за петролеум. Во тие години, од територијата на 
Македонија во западните европски земји се извезуваат, претежно, 
призводи од житни култури, памук, волна, кожи и тутун, а увозот се 
сведува, во најголема мера, на производи од текстилната и метало - 
преработувачката индустрија. Со оглед дека градот е голем 
потрошувач на странските стоки, во 1894 г. Битола, поради 
транзитната трговија се поврзува со железничкиот правец кон Солун. 
Увозот на странските производи директно го загрозил локалното 
производство и занаети, што се рефлектирало на економската 
ситуација во градот, евидентирано од српскиот конзул, кој, во извештај 
од истата година, напоменува дека од Битолскиот санџак годишно се 
иселуваат 10 000 луѓе. Населението, за да ја обезбеди својата 
егзистенција и како спас од неповолните услови на живот, масовно 
одело на печалба во соседните балкански држави, а во одредени случаи 
и во прекуокеанските земји.  
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Геодетски приказ на дел од Битолската чаршија во крај XIX в/ почетокот 

на XX в. 
 

Наредната година, 1894 г., по кажувањата на битолските 
занаетчии, од страна на Турците е подметнат пожар, во кој изгорел 
житниот пазар и преку 200 дуќани и работилници. Неколкуте 
уништувачки пожари, кои ги погодија градот и Битолската чаршија, 
придонесоа да се донесе декрет во кој се наложи градба на објектите во 
масивен систем, изградба на цврсти објекти, ”мазии“ и дуќани, ѕидани 
во масивен систем, од тули и камен со варов малтер. Во тој период во 
Битола се појавува преодниот тип на индивидуални објекти кон 
формата на европската куќа, објекти кај кои ориенталната концепција 
се меша со западниот декор. Објектите се позатворени во својата 
основа, со кубични и статични волумени, изведени во масивен систем, 
со комбинација на бондручна конструкција во ентериерот. Западните 
влијанија на преодниот тип се впечатливи при изведбата на профилот 
на венците, на еркерите, на украсот околу прозорците, вратите и 
балконите, како и декоративните елементи од ковано железо, кое во 
понатамошниот период се заменува со елементи од лиено железо. 

Објектите во Битола, временски датирани во периодот кој ја 
заокружува Македонската преродба, ги сублимираат тогашните 
локални градителски идеи и влијанијата на западната архитектура. 
Граѓанскиот слој од муслиманско и христијанско население, ги 
одржува трговските врски со Европа и се школува низ прочуените 
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европски универзитети, пренесувајќи ги напредните западни социјални 
и културни влијанија. Постепено доаѓа до етнички промени во 
градското јадро каде младата христијанска буржоазија настојува со 
градбата на репрезентативни објекти да го истакне својот општествен 
статус и се обидува да му парира на дотогаш привилегираното 
муслиманско население.  

При крајот на XIX век во Битола се појавуваат објекти во сите 
облици на историцизмот со што се создава едно еклектичко шаренило. 
Објектите кои се изведувале во тој временски период, ги следат 
тогашните, современи концепти на градба, со примена на 
архитектонски стилови, актуелни во тогашна Европа. Типот на 
европската куќа во Битола е изведена во масивен систем, со ѕидови од 
фабричка тула во варов малтер, со нагласен спрат со меѓукатни венци, 
на делот каде поминува меѓукатната конструкција изведена со челични 
шини. Прифаќањето на новиот начин на градба, или неговите 
прилагодени форми на изведба, придонеле кон примената на нови 
индустриски материјали (тула, челик, стакло и првични употреби на 
бетон) при изградбата на објектите, со воведување на архитектонски 
стилови кои ги следеле европските трендови. До појава на класичниот 
европски тип на куќа во Битола, доаѓа во моментот на националното 
будење, кога новоформираната буржоазија била во состојба да 
финансира изградба на големи, репрезентативни куќи по примерот на 
најблиските градителски тенденции во Солун. 

Иако овој принцип на градба и архитектонско проектирање бил, 
главно наменет за станбените објекти, односно индивидуалните куќи, 
согласно новите тенденции и општествени токови биле широко 
прифатени при изведбата на објектите во чаршијата, најпрво во 
изведбата на станбено деловните објекти, објектите кои се специфични 
со растење на спратните висини и функционална реорганизција по 
катови. Подоцнежно истоветниот принцип на изведба на објектите со 
современи архитектонско - стилски карактеристики се применил и при 
градењето на дуќаните. Проектантскиот план, во основа, се 
прилагодува кон воведувањето на новите функции во објектот, со нова 
просторна организација и распоред на просториите. 

Растечкиот притисок за политички промени на европските сили 
врз Империјата, чиј распад бил евидентен во корелација со 
надоаѓачките војни кои довеле до промени на границите и 
воспоставувањето на различни окупациони сили на делови од земјата 
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која функционирала како целина, драстично влијаеле врз 
општествениот и економскиот живот во градот.  Со почетокот на XX в. 
настапуваат драматични историски промени на просторот на 
Македонија, за населението од овие краеви. Илинденското востание за 
ослободување на Македонија, кое започнало на 2 август 1903 година, 
најсилен замав и најцврста организациона структура имало во 
Битолскиот револуционерен округ. Ефектот на судирите во времето на 
востанието бил карактеризиран со податокот, дека во регионот на 
Битолско биле изгорени 8.646 куќи. Краток период по 
востанието, со одвивање на периодични борби со османлиската власт, 
кои никогаш, фактички, не престанале, на 10.06.1908 година, 
избувнала Младотурската револуција, во која историски градот Битола 
одиграл видна улога. На чело на движењето, кое ја променило 
Империјата и ги поставило темелите на современа Турција, стоелевице 
директор на Битолската воена академија, Енвер бег, битолските 
питомци Џавид беј, Сабедин бег, потполковникот Теум бег, Нијази бег 
и таткото на модерна Турција - Мустафа Ќемал Ататурк. 
 Распаѓањето на Отоманската Империја не обезбедува период на 
траен мир и можност за просперитет за развој во регионот, туку 
просторот на Македонија станува цел на апетитите од младите 
балкански државички. Во текот на Балканските војни (1912 -1913 г.) и 
посебно за време на Првата светска војна, фронтовите и позициите на 
спротиставените сили се речиси во самиот град.  

Градот Битола за време 
наПрвата светска војна. 
 

При систематското и тотално разурнување на Битола од страна на 
завојуваните страни, се придонесе кон понатамошното општествено и 
економско пропаѓање на градот. Од секојдневните бомбардирања во 
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1916-18 година, беа уништени огромен број на станбени објекти, како 
и повеќето од занаетчиски и трговските дуќани во чаршијата. 

Голем број на објектите во чаршијата се одликуваат со постојани 
доградби, надградби и адаптации, во контекст со честите катастрофи, 
природни појави и воени уништувања на градот од страна на разните 
окупатори, при што е мошне тешко да се утврди времето на градба или 
нивниот оригинален изглед. Непостоењето на точна архивска 
документација до почетокот на XX век, во уште поголема мерка ја 
усложнува затекнатата состојба, на која се надоврзуваат  и брзите 
индивидуални преправки, санирања и прилагодувања на 
сопствениците, за  ставање на објектите во оптимална функција, во 
најкраток рок, да се овозможи да се продолжи дејноста, која била извор 
на егзистенција. Сочуваниот видлив градежен фонд на градската 
архитектура, по својата физичка структура, функционална 
организација и надворешен изглед се датира во почетокот на XX век, 
со малку објекти со постаро градителско наследство од XIX век, во 
неговата втора половина и ретки, сочувани примероци од профаната 
архитектура од изминатите векови. 

Со завршувањето на Првата светска војна територијата на 
Македонија е ,дефинитивно, поделена помеѓу балканските држави. 
Разурнатиот град Битола, наместо Монастир веќе во официјалната 
топонимија го враќа словенското име на градот, кое се сочувало во 
општата локална употреба низ вековите. При поделбата, Битола 
припадна на новосодаденото Кралство СХС и од град - центар на 
Румелискиот вилает, по исцртувањето на новите граници, добива 
статус на провинциски град, со пресечени вековни комуникациски и 
економски врски.  

Дел одБитолската чаршија во 
почетокот на XX в. 
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Но, градот Битола, чаршијата како приказ на неговиот 
општествен и економски развој, низ своето опстојување низ вековите, 
повторно успева да преживее и да се прилагоди кон новонастанатите 
општествено економски услови. Во почетокот на 20-те и 30-те години 
од XX век, физичката структура на Битолската чаршија повторно се 
обновува, како и занаетите кои опстанале да функционираат во 
новонастанатата социо-економска ситуација. Се обновуваат 
трговските, занаетчиските и угостителските објекти во комплексот на 
чаршијата. Сите овие промени неминовно доведоа до видоизменување 
на старата урбана структура на градот, неговите архитектонски одлики, 
посебно во неговото јадро, опфаќајќи ја и самата Битолска чаршија. 
Тогаш во чаршијата постојат околу 1.000 дуќани, 72 занаети и 1.700 
мајстори. Но економската криза во Битолската чаршија се продуцира 
со гаснење на многу занаети и економско пропаѓање на дуќаните, како 
резултат на неприлагоденоста на битолските занаетчии кон новите 
форми на технолошко производство, нивната индивидуалност, 
застарениот начин на работа, како и неконкурентноста на уникатните 
производи со масовниот продор на индустриската стока.  

Тој период на етаблирање, криза и прилагодување кон 
современите индустриски текови и функционирање на чаршијата може 
да се карактеризира како формиран циклус до Првата цветска војна. 
Пос завршувањето на оваа војна и воспоставувањето на социјализмот, 
се дојде до длабока економска, социјална и културна преобразба. Како 
основа на новата државна економија, во Битола се изградени голем 
број на индустриски и производствени капацитети и се оформени 
развојни правци на современо земјоделско производство. На тој начин, 
стопанскиот живот на градот, чија основа беше трговијата и некогаш 
мошне развиеното занаетчиство, концентрирани во неговата чаршија, 
сега се пренесуваат како нова форма на производство, надвор од 
градот, во плански организираната индустриска зона. Градското јадро 
ја задржа функцијата на центар на трговската дејност на градот и на 
неговиот општествен и јавен живот, меѓутоа, чаршијата ја изгуби 
својата некогашна функција, додека единствено со несмален 
интензитет функционираа трговијата на пазарот за земјоделски 
производи. Традиционалните занаети, дефинирани како непродуктивна 
дејност, не успеваат да издржат на пазарот и исчезнуваат скоро 
целосно како дејност во чаршијата.  
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На објектите, при одредени градежни зафати на реконструкции 
во масовна употреба се појавува имплементирањето на армирано 
бетонски конструкции и бетон. Најчесто, дрвената конструкција на 
приземјето оштетена од влагата, се заменува со армирана бетонска 
плоча, врз која се поставуваше под од ќерамички или мермерни 
плочки. Дрвото како градежен материјал, употребено за дограма во 
објектите, поради својата дотраеност и структура на материјалот, беше 
прво на удар со преземените санациони зафати.  

 
Дел од Битолската чаршија, околу  
сатот (почетокот на XX в) 
 

Во тој период, опфатени со акт на 
национализација, дуќаните се 
даваат под закуп на разни трговски 
претпријатија и претставништва 
за магацини, канцеларии и други 
несоодветни функции и намени. 
  Непознавањето на вредностите 
на сопствената културно - 
историска традиција и 
архитектонско наследство, 
провинцијализмот и недостигот на 
морална етика на раководните 
структури, поддржани и охрабрени 
од општествената пропаганда 
доведе до ситуација каде дел од 
дуќаните, како и цели блокови од 
чаршијата, беа уривани со 
непромислени политички одлуки и 
декрети. Во тој период е уништен 
делот на чаршијата околу Саат 
кулата, кој се сметаше и за една од 
нејзините најубави целини, како и 
поедини делови од блокови во 
комплексот на чаршијата. 
 

Со Реш.бр.01-422/1 од 10.04.1967 година, издадено од 
Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата – Скопје, 
Старата битолска чаршија е ставена под заштита на Законот со што, во 
најголема мерка, е спречено нејзиното понатамошно деградирање и 
уништување. Во 1976 г. е основан Заводот за заштита на спомениците 
на културата, природните реткости, музеј и галерија - Битола, установа 
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задолжена за заштита на културно-историското наследство на 
територијата на Општина Битола. 

 
Просторот со парковско зeленило околу Саатот, на дел од Битолската чаршија- 

претходно урнат 
 

Заводот за заштита на спомениците на културата и природните 
реткости ја изработува Секторската студија за културно - историско 
наследство на град Битола од 1978 г. и подоцнежно Ревизијата на 
Студијата од 1981г. чии пропозиции и регулатива се вградени во 
генералните урбанистички планови на градот и ги поставува основите 
на заштита на недвижното наследство на градот. 

Во Студијата, Битолската чаршија е означена како Главна 
заштитена зона 3, дел од споменичката целина - Старо градско јадро на 
Битола. Во рамките на чаршијата се опфатени комплексот на џамијата 
“Хаџи Махмуд” односно “Хаџи беј” изградена  во 1521/1522 год., 
двојниот амам “Дебој,” и Безистенот кој во пишуваните извори се 
споменува уште во XVII век, засведен со полуобличести сводови и се 
состои од неколку затворени улици во кои се распоредени 86 дуќани, 
комплексот Интифа, како и  хотелот “Солун“ кој претставува 
интегрален дел на чаршијата. 
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Историските вредности на Старата чаршија се карактеризираат 
низ: 
 - археолошки локалитети; 
 - монументални споменици; 
 - урбанистички целини. 
      Археолошки локалитети: 

- “Дебој,”/Чифте/ амам е лоциран на темели на постар објект, 
(претпоставено) терми; 

- Безистенот, / при реконструктивните зафати и санацијата е 
утврдено дека е лоциран на масивен фундамент од постар 
објект/; 

- градското пазариште /кое при поставување на нова 
инфраструктура се евидентирани темелни остатоци во 
правец исток – запад од монументален објект/; 

- комплексот на џамијата Хаџи Махмуд – беј /при 
археолошките истражувања откриени се материјални 
културни слоеви од средновековието/. 

     Монументални споменици: 
Во памките на чаршијата се наоѓаат повеќе монументални 

споменици на културата, градени во различни временски периоди како: 
Безистенот, комплексот на џамијата Хаџи Махмуд - беј, односно Хаџи 
– беј и Дебојот. 
     Урбанистички целини: 

Чаршијата како строго дефиниран економски центар, ја 
сочинува споменичката целина, која е поделена на пет делови, 
третирани како урбанистички целини со специфична функција. Како 
амбиентални целини се издвоени: комплексот на џамијата Хаџи - беј и 
делот од чаршијата “ Кај леблебиџиите “ . 
Секој дел  третиран е како урбанистичка целина според специфичната 
функција: 

1. Чаршија - централен дел на чаршијата со основна функција 
занаетчиство и трговија; 
2. Станбена зона на чаршијата – периферен, преоден дел на 
чаршијата, кој преминува во станбената зона на градот; 
3. Зона со посебен третман - дел на чаршијата со трговија и 
домување, кој оформува врска кон стабента зона на чаршијата; 

 4. Дефинирани изградени амбиентални целини;    и  
 5. Градско пазариште. 
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Во наредниот период, при крајот од XX век, состојбата на 

економска стагнација и пропаѓање на чаршијата, поради нејзино 
нефунционирање во рамките на стопанскиот живот на градот, 
продолжува се до почетоците на 90-те години, кога со распадот на 
тогашната заедничка федеративна држава Југославија, се прекинува 
воспоставениот социјалистички државен систем. Општествениот хаос 
кој ја зафати економијата, се одрази со целосно уништување на 
индустриските капацитети на градот. Распадот на големите 
земјоделски претпријатија и индустриски комбинати во еден процес на 
криминална и политички исконструирана приватизација, придонесоа 
илјадници работници да останат без работа, кои беа условени и 
принудени својата егзистенција да ја бараат во зачетоците на малото и 
средно стопанство, искористувајќи ги преостанатите објекти во 
чаршијата за реализација на сопствената дејност. Во тој период, новите 
приватни лица се појавуваат во чаршијата како сопственици или 
корисници на постојните дуќани. 

Битолската чаршија, со релативно сочувани 700 објекти, 
распоредени во 30 улици, како можен економски вентил на реалната 
стапка на невработеност, започнува да профункционира со развојот на 
малите семејни фирми и дејности, и воедно како условна последица 
започнува да се ревитализира и да го обновува и сочувува својот 
амбиентален лик, адаптирајќи се кон новото време.  

Дуќаните во чаршијата почнуваат полека да функционираат, 
меѓутоа, со нови и видоизменети дејности, претежно од областа на 
угостителството и трговијата, со услужни занаети прилагодени кон 
барањето и потребите на времето. Сепак, зафатите на реконструкција и 
санација врз објектите, изведувани од страна на сопствениците, во 
бројни случаи се реализираа без целосно почитување на законската 
регулатива, искористувајќи ја ограниченоста на надлежниот орган за 
заштита при спроведување на пропишаните заштитни услови, 
наследени од изминатиот период, како и во дел од непреземените 
навремени дејствија од градежната инспекција.  
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Дел од Битолската чаршија околу  Атик џамија (прва половина на XX в. ) - урнат 

 
Комуникациските сообраќајни правци во постојната чаршија се 

сведени на три главни улици: Ж.Ј.Шпанац, Далматинска и западниот 
дел од  бул. 1ви Мај, кои се движат скоро паралелно во правецот исток 
- запад, пресечени напоредно со мноштво локални и сервисни улици, 
формирајќи мрежа од ортогонални и полигонални блокови, со кратки 
визури на пресекот на две или повеќе улички. 

Периодот на настанувањето и формирањето на урбаната 
структура на тој простор е, несомнено, поврзана со моментот на 
утврдување на крстосницата на артеријалните сообраќајници, со 
насоки условени со постојниот тек на р.Драгор. По ободот на тие 
главни улици се групираа линиски објектите кои би можеле да се 
датираат како најстари остатоци од периодот на создавањето на градот, 
односно би можело да се претпостави дека постојната, урбана 
структура лоцирана на таа линија е позиционирана врз темелни 
остатоци на постари објекти, претпоставка која се потврди со 
случајните наоди и археолошки сондирања при ископи и со 
градежните зафати на инфраструктурата. Со постепеното формирање 
на физичката структура на градскиот центар, се градеа објектите на 
локациски прилагодените парцели и континуирано се создаваат прото-
блокови, кои тежнеат кон сопствено обликување, условени според 
теренската конфигурација и ограничени според формираните улици.  
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Концептот на Битолската чаршија во себе ги содржи сите 
последователни, урбани форми на развој. Улиците се формирале по 
прилагодените правци, теренски условени од затекнатата 
парцелизација, дефинирани со последователното затворање на 
урбаните блокови, со ориентација кон главните комуникации, 
формирајќи моноцентрично градско јадро. Практично, растот на 
градот бил условен со развојот на градската чаршија, која самата по 
себе била концепиран градски центар.  

 
Битолската чаршија - денес 

Битолската чаршија е елементарен дел од денешното историско 
јадро на градот, кое во минатото го дефинирала самиот поим – град, 
кој, несомнено, има своја голема вредност во својот досегашен развој, 
со претрпени чести промени, кои биле не секогаш инспирирани од 
локалната градителска традиција. Остатоците од материјалната и 
духовната култура што како наследство е сочувано во сегашноста е 
едно културно богатство кое недвосмислено зборува за општествените 
карактеристики на населението и своевиден белег на народите кои 
живееле и твореле на подрачјето на градот низ вековите. Меѓутоа, како 
последица на одредени општествено-историски услови, во јадрото на 
градот и врз чаршијата, се вршени и континуирано се уште се вршат 
интервенции со кои се нарушува воспоставената рамнотежа на 
објектите во просторот, се изменува автентичноста и грубо се менува 
историскиот амбиент. Во некои случаи, видливо, наметнатите 
интервенции имале пошироки размери и претставувале реална 
опасност за обезличување на историското градско јадро. 
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Согласно законската регулатива, деталните урбанистички 
планови во чиј што плански опфат постојат споменици, споменички 
целини и други заштитени добра со статус на културно наследство, 
треба да содржат детални параметри за заштита на недвижното 
културно наследство. Податоците за постојната состојба, можностите 
за просторен развој и програмските проекции за просторниот развој 
претставуваат документациона основа на деталниот урбанистички 
план, која е прилог на планот. Почитувањето на интегритетот на 
објектите и заштитата на градителското наследство, наложува сите 
заштитени поединечни комплекси, споменични целини, монументални 
објекти и заштитени зелени површини на чаршијата да се вклопат во 
идниот урбан концепт на градот, а новите урбани содржини и 
архитектонски структури да ја потенцираат вредноста на споменичкото 
наследство. 

Сегашниот амбиент на Битолската чаршија во XXI век го 
отсликува урбаниот пејзаж од минатото, развојот на градското ткиво со 
чаршијата, како највпечатливиот сведок за општествено - економските 
прилики и промени на еден град. Сочуваната физичка структура 
претсавува носечки елемент и можност за понатамошен адаптибилен и 
иден творечки потенцијал на градот. Не смее да се заборави и 
пренебрегне, дека заштитениот фонд на објекти во преостанатиот дел 
од Старата битолска чаршија е токму тој сочуван фундамент од 
градското ткиво, со кој низ вековите, започнало формирањето на 
урбаниот развоен концепт на градот, кој низ неговиот просторен развој 
е лесно препознатлив и денес. 

Споменичкото наследство на комплексот на Старата битолска 
чаршија е евидентен фрагмент, историска зона низ која најлесно 
можеме да ги согледаме наследените, градителски концепти, 
проткаени низ хронолошките развојни правци на градот, богатство, кое 
мора да се сочува и остане за идните генерации, и никако не смее да се 
етаблира и прифати како товар на неговите постојани и идни 
корисници, односно сопственици. Сочувувањето на културно - 
историското наследство во Битола, едновремено воспоставува преодна 
врска со напластените собитија што се одвивале во одредена временска 
рамка на одреден простор и обезбедува природна корелација со 
имплементацијата на синтезните параметри вградени во планските 
решенија, кои безусловно ќе ја дефинираат иднината на градот во 
наредниот временски период. Во спротивно, со било која форма на 
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игнорантски однос кон градителското наследство, Битола ќе ја изгуби 
својата урбана слика, својот препознатлив лик, кој градот и неговите 
постојани корисници, граѓаните – секогаш го нагласуваат како 
специфика и несомнено - се гордеат.  

Едноставно, перспективите на идниот развој, првенствено 
како сеопфатна одговорност на граѓаните, задолжително - се темелат 
врз минатото.  

 
РЕЗИМЕ 

Најстариот дел од Битолската чаршија во својата амбиентална 
структура се датира врз урбаните концепти на развој на градот, оформени 
уште од XV век. Склопот на јавните и религиозни објекти заедно со 
чаршијата, ги имплементирал ориенталните, наследени  византиски урбани 
форми на градовите.  

Статистика од 1876 год. ги дава тогашните податоци за Битолската 
чаршија, во нејзините денови на економски просперитет, кога Битола имала 
1650 дуќани и 150 магази, а на целокупната територија на градот постоеле 
околу 30 определени делови (чаршии) – продажни простори на кои се 
вршеше продажба на одредена стока или суровина.  

Во периодот на XX век, со бројните војни на завојувачите на 
просторот на Балканот, проследени со општествените промени и  
економската криза, доведе до постепено пропаѓање на Битолската чаршија. 
На тоа се надоврзува неприлагоденоста на битолските занаетчии кон новите 
форми на технолошко производство, индивидуалноста и застарениот начин 
на работа, со неконкурентноста на уникатните производи и масовниот продор 
на индустриската стока продуцира -  гаснење на традиционалните занаети и 
економско уништување на чаршијата.  

Старата битолска чаршија е ставена под заштита на Законот, со 
Реш.бр.01-422/1 од 10.04.1967 година, издадено од Републичкиот завод за 
заштита на спомениците на културата – Скопје, со што, во најголема мерка, е 
спречено нејзиното понатамошно деградирање и уништување на 
споменичкиот фонд. Споменичката целина на чаршијата располага со 
релативно сочувани 700 објекти, распоредени низ околу 30 улици, лоцирана 
како комплекс во централниот дел на споменичката целина Старо градско 
јадро – Битола.  

Сочувувањето на културно - историското наследство на Старата 
битолска чаршија би обвозможило воспоставување на преодна врска и 
корелација на синтезните параметри вградени во планските решенија, кои ќе 
ја дефинираат иднината на урбаниот развој на градот во наредниот временски 
период. 
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Zoran Altiparmakov, Nadezda Gjeorgieva 
URBAN PROGRESS OF CITY OF BITOLA IN CONTEXT OF 

THE HISTORICAL URBAN PROGRESS OF THE OLD BITOLA'S 
BAZAAR 
 
SUMMARY 

The oldest part of  Bitola' bazaar in its ambient structure is dated 
according to its urban concepts of city development which origin since XV 
century. The composition of public and religious facilities along with the 
bazaar successfully implement inherited oriental and byzantine  urban 
arrangements of the cities. 

The statistic from 1876 reveal the data about Bitola's bazaar at that time, 
at the days of the economy progress when Bitola has 1650 shops, 150 
storehouses, and on the entire city territory there were around 30 determined 
parts (bazaars) - trading points where vivid trading of  goods and raw 
materials took place.  

During the period of XX century the great battles of the conquerors of the 
Balkan, followed by social changes and economy crisis lead to a gradual 
collapse of Bitola's bazaar. This was followed by inadaptability of Bitola's 
craftsman to the new forms of technology production, individuality and 
obsolete manner of manufacturing non-competing value of the unique 
products and massive introduction of the industrial goods lead to a slake of 
the traditional craftsmanship and economy devastation of the bazaar.   

The old Bitola's bazaar is under legislative protection by the Law Decree 
No. 01-422/1 from 10.04.1967 issued by the Republic Institute for Protection of 
Monuments of Culture - Skopje, and in large extent its further ruining was 
prevented as well as destroying of the monument fund. The monument entity 
of the bazaar posses 700 relatively preserved facilities distributed on 30 streets 
situated as a complex in the central part of the monument entity of the Old 
City Core - Bitola   

The preservation of the cultural history heritage of the old Bitola's bazaar 
will enable establishing a transient relation and correlation of the synthetic 
parameters  incorporated into the urban arrangement solution  which will 
define the future of the urban development of the city in the following time 
period. 
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