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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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Зоран АЛТИПАРМАКОВ 1   
Весна КОЧАНКОВСКА2 

 
ЗАКЛУЧНИ КОНСТАТАЦИИ ОД КОНЗЕРВАТОРСКИТЕ 

ИСТРАЖУВАЊА НА АРХИТЕКТУРАТА И 
КОНСТРУКЦИЈАТА НА ЦРКВАТА „СВ.ЃОРГИ“ ВО 

С.КУРБИНОВО3 
 
Апстракт: Приложениот труд, конкретно, е продукт на тематското 
конзерваторско истражување на архитектурата на црквата „Св.Ѓорги“ во 
с.Курбиново, согласно утврдената програма. Концептот на прилогот е базиран врз 
согледаните резултати од истражувањата кои тимот за изготвување на 
конзерваторскиот проект ги реализираше во повеќе наврати, од 2015 до 2019 
година, низ призмата на досегашните искуства и стручните анализи во различните 
сегменти од процесот на заштита. Добиените резултати од истражувањата 
поставија понатамошни интригантни, стручни прашања, врз основа на кои 
трудот ја елаборира вклученоста на ресорите за заштита при вообичаените 
практики на дејствување, согласно насоките во конзерваторската струка, при 
што се презентира краток преглед на основните параметри врз основа на кои се 
изработи Конзерваторскиот проект за конзервација и реставрација на црквата 
„Св.Ѓорги“ во с.Курбиново - I Фаза, архитектура. Содржината на трудот е 
обработена од аспект на стручното искуство во областа на заштитата на 
недвижното културно наследство, во контекст на постојните теориски 
постулати и законската регулатива и во неа се  елаборирани насоките во делот на 
развојот кон практичната примена на мерките за непосредна заштита. 
 
Клучни зборови: црква „Св.Ѓорги“ во с.Курбиново, заштита на културно 
наследство, архитектура, сеизмика, конструкција, градежни материјали, камен, 
тула, малтер, дрво, оштетувања, конструктивни пукнатини, ентериер, фасада, 
заштита и интерпретација. 

 

 

                                                           
1 Зоран Алтипармаков , дипл.инж.архитект, конзерватор-советник, Оддел за заштита на 
културното наследство , НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Битола,  
ул.Климент Охридски бр.18, Битола, (тел.+389 75 28 75 82 / zaltiparmakov@yahoo.com) 
 
2 Весна Кочанковска, дипл.град.инж., конзерватор-советник, Оддел за заштита на културното 
наследство, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Битола, ул.Климент 
Охридски бр.18, Битола, (тел.+389 75 298 685 / vkocankovska@yahoo.com) 
3Дел од Извештајот од конзерваторски истражувања на архитектурата на црквата „Св.Ѓорги“ 

во с.Курбиново (2016-2019) бр.08-35/28 од 26.07.2019г., д.и.а. Зоран Алтипармаков, 
конзерватор- советник и од Извештајот од истражувачките работи на конструкцијата на 
црквата „Св.Ѓорги“ во с.Курбиново (2015-2019) бр.08-35/32 од 10.09.2019г., од д.г.и.Весна 
Кочанковска, , конзерватор- советник.. 
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Црквата „Св.Ѓорѓи“ во селото Курбиново e споменик на културата со 
Реш.бр. 4 од 08.02.1952, заведено под бр.70 во Централниот регистар на 
Република Македонија.  Објектот е лоциран на приближно 2км источно од 
с.Курбиново, на парцела КП 174 КО Курбиново, Општина Ресен.  Согласно 
официјалните податоци од АКН, црквата „Св.Ѓорги“ е евидентирана во ИЛ 
бр.32 со земјиште под зграда 148м2 2, на парцела во сопственост на РМ. 
Објектот ги има следните GPS координати: 40◦ 59҆ 8,39҆ ҆ N и источно 21◦ 4 ̓
10,68҆. 

 

До црквата се стигнува преку магистралниот пат Е-65 (Битола - Ресен), 
по регионалниот  пат Р 1308 и по источен крак на локален пат кој води кон 
селото Курбиново. Црквата се наоѓа во јужните падини на Баба до која води 
пат со ширина од околу 4м. 

Црквата е датирана 1191 година (12век), според натписот над олтарот кој 
временски соодветствува со изведбата на сочуваниот фрескоживопис, од 
непознат ктитор, висок великодостојник на дворот за време на владеењето на 
Исак II Ангел. Со оглед на состојбата со уништениот ентериер, преостанатите 
горни зони  на сликаната декорација, како и непостоење на оригинален 
мобилијар, врз основа на завршната фасадна обработка на објектот, екстери-
ерно се презентирани стилските карактеристики на периодот низ скромните 
архитектонски вредности на објектот. Според типот на ѕидаријата, изведбата 
и димензиите на ѕидните маси со сиромашната пластика и постојните отвори, 
градбата на објектот е типична на сакралните, провинциски градби во тој 
период, претпоставено, изведена од локални мајстори.  

Вистинската вредност на објектот во историјата на уметноста во светски 
рамки, претставува маестралната уметничка изведба на композицијата на 
фрескоживописот во ентериерот на објектот. 
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ЗАКЛУЧНИ КОНСТАТАЦИИ 
 
ЛОКАЦИЈА И ИНФРАСТРУКТУРА 
  До црквата се стигнува по тесен, селски пат кој оневозможува 
слободна комуникација до објектот, го ограничува протокот на возила, 
односно транспортот на туристи и посетители со автомобили и автобуси, 
како и ограничен пристап за интервентни возила. Во функција на објектот, 
неопходно е да се предвиди траса која ќе го обиколува селото и би овозмо-
жила подобар пристап за континуирана посета и непречена комуникација. 
 Парцелата на објектот КП 174 КО Курбиново – црквата, од јужна 
страна граничи со приватна парцела, што го усложнува спроведувањето на 
било која постапка за преземање на интервенциите на непосредна заштита4. 
 Објектот не е поврзан на електро, канализационо -  водоводна и 
телефонска мрежа. Објектот не е технички  обезбеден со алармни уреди или 
систем за ПП заштита. Црквата нема чуварска служба, ниту  објектот тековно 
и прописно се одржува.  
 Дворното место е обраснато со вегетација и дрва. Се напоменува дека 
дабот на северозапад од црквата, кој надвиснува над објектот, претставува 
потенцијална опасност за црквата. Околната вегетација хортикултурно не се 
одржува и регулира. 

                                                           
4 Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, ГЕО ЈИС ДОО Битола, Дел.бр.08-
190/3- 
  2 од 20.11.2017г. 
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 Објектот е поставен на слој од прашинесто песоклива, дробина, спила, 
со закосување од 20 од оската кон југозапад, во правец на притисоците на 
теренот врз објектот. Локацијата на објектот е во Преспанското  подрачје на 
сеизмичка активност со горна магнитуда од 5,55. Со последните земјотреси 
кои се случија во месец јуни 2019г., во регионот на Корча, Албанија, 
отпаднаа дел од маркерите кои беа поставени на објектот и на камените 
потпори од земјениот насип на југ, што укажува дека на објектот ургентно 
мора да се преземат планираните активности на конструктивно зајакнување.  
 
ОПИС НА ОБЈЕКТОТ 

Основата на објектот во благо ромбична форма, има димензии 7м х 
13м и апсида со внатрешен радиус од 1,49м која ја зголемува должината на 
објектот за 2,5м. Во црквата се влегува од два влеза, еден од западната страна 
- главен и еден од јужната страна, додека третиот влез кој се наоѓа на 
северниот ѕид и е помал, поради неговата необична поставеност на 164см од 
подот, не се користи.  Два тесни, лачни прозорци – монофори се изведени на 
јужниот и два на северниот ѕид, со различни димензии и висина, и еден на 
западниот калкан. Уште два правоаголни прозорци, со поголеми отвори, 
накнадно се пробиени на јужниот ѕид во текот на 19 век. Во апсидата има 
еден прозорец изведен како лачна бифора. 
 Објектот е фундиран над постојната дробина, спила со 2-3 реда 
необработен камен, што формираат темели со висина од 20-40см и го пратат 
теренот, односно постојната спила. Темелите се изведени претежно со кршен 
и приделкан, локален камен со проширување од 5,10,16см, а на места и до 
45см кон надворешноста и внатрешноста на објектот. Како врзивно средство 
за темелот на објектот е користен варов малтер, претпоставено се изведени со 
свежо гаснета вар. 

Над темелното проширување започнува ѕидната маса на објектот, 
изведен во масивен систем, од кршен и приделкан камен со едно лице, во 
крупна и компактна ѕидарија со малтер од свежо гаснета вар. На места се 
среќава примена на тули и делови од ќерамиди. Внатрешноста на ѕидната 
маса е исполнета со поситни и помалку квалитетни камења измешани со 
поквалитетен (помрсен) малтер, составен од вар и песок со нееднаква 
гранулација и тула.  

Дебелината на ѕидовите од црквата е: 83см на северниот, западниот и 
јужниот ѕид, 90-93см источниот, а апсидалниот ѕид е дебел 85см. Висината на 
подолжните ѕидовите е 5,97м на исток и 5,77м на запад, што значи дека има 
пад кон запад за 20см. Подолжните ѕидови, на горниот крај се благо 
отклонети кон надвор. Висината на калканскиот ѕид на исток е 7,15м, а на 
западниот 6,87м, односно се разликуваат за 28 сантиметри. 

                                                           
5 Дефинирање на сеизмичките параметри на локацијата на црквата “Св. 
Ѓорѓи”с.Курбиново, (Извештај ИЗИИС 2014-37). 

196



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 
 

 На поедини делови од фасадите освен камен е применета и тула во 
мешан опус. Во мала мера е користен обработен бигор, и тоа кај бифората, 
средниот дел на југоисточниот агол и горните делови на југозападниот и 
северозападниот агол.  
 При ѕидањето на масивните ѕидови, во нив се вградени дрвени појаси - 
кушаци за хоризонтално израмнување, поставени на висинско растојание од 
околу 0,8м до 1,4м во функција на серклажи. Тие се положени по две во 
подолжен правец на ѕидовите, една близу внатрешната и друга близу 
надворешната страна, поврзани со попречни дрвени гредички со кои 
формираат решетка. Појасите, во својот оригинален вид се изработени од 
грубо обработена срцевина на дабово стебло, со правоаголен пресек од 8/9см 
и 9/10см. На аглите од објектот тие се преклопуваат и прицврстуваат со 
тесарска врска и клинови.  
 По  разбивањето на  малтерисаните површини од последната 

конзервација во ентериерот на црквата, направено е графичко документирање 
со прецизна локација на појасните греди од внатрешната страна на ѕидовите. 
Од анализите може да се констатира дека во ентериерот појасните греди се 
сочувани повеќе, иако не се во целост, и биле распоредени на 4 нивоа до сега 
зачуваната  висина на оригиналните ѕидови. Веројатно, постоело и петто ниво 
во висина на некогашниот кровен венец.  
 По висина, нивоата би биле приближно: прво ниво од 113-130см, 

второ 262-252см и 220см, трето 404-414см и четврто 486см – 490см. Може 
да се заклучи дека ваквите мали варирања во висините по нивоата, ја 
отсликуваат реалната состојба на нивно поставување, ако се има во предвид 
дека нивното поврзување на аглите е со преклопување, една врз друга греда, а 
димензиите им се  8 до 10см. Отстапувањето во котите на поставеност во 
исто ниво на појасни греди укажува на накнадни интервенции на санација, а 
поклопувањето на котата на појасни греди на надворешната и внатрешната 
страна на ѕидот, на оригинална поставеност на појасни греди. 

Фасадните површини се фугирани со варов малтер, со фуга во рамнина 
на ѕидаријата, со исклучок на малтерисаните пoвршини со фрескоживопис и 
фасадна декорација од малтер која имитира ѕидарија од тули и наликува  на 
опус „клоазоне“. 

 Ѕидовите од црквата не се сочувани до висина на која постоел 
поткровен венец, а на апсидата поткровниот венец е изведен со два реда 
камени плочи. Во ентериерот, површините на кои нема живопис се 
малтерисани со продолжен малтер. Под него се среќава и малтер од кал 
употребен на саниран дел од северниот ѕид, со секундарно употребени 
парчиња на тула за ѕидарија, која претпоставено е искористена како 
материјал за градење, од други објекти и локалитети. 

Подот е обложен со правоаголни плочи од црвен мермер на подлога од 
цементен малтер под која има насип од песок, a под него градежен шут. 
Претходно подот бил со камени плочи фугирани со цементен малтер. 
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Оригиналниот под бил изведен од керамички плочи со димензија 34,5см х 
21,5см, поставени врз слој од глина6. 
 Од старите фотографии видливо е претходно постоење на накнадно 
изведен нартекс на западната страна од објекот и остатоци на делови од 
објект на јужната страна. При преземањето на мерките на непосредна 
заштита, во 1958г., отстранети се остатоците од затворената припрата, како и 
рамната таваница во ентериерот, од страна на надлежниот Републички завод 
за заштита на спомениците на културата7, а јужниот анекс е разрушен 
претходно, уште во 19 век.  
 Со археолошките истражувања не се утврдија други напречни ѕидови 
за странични компартименти на црквата, освен веќе постоечките, видливи на 
теренот и констатирани при поранешни археолошки истражувања во 
1981година.  Ова е констатирано и во Извештајот Бр. 08-1849 од 13.09.1982 
година, каде се вели: „За време на археолошките истражувања на јужната 
страна не се наиде на остатоци од постар архитектонски објект што би 
требало да биде презентиран“.  

Попречните ѕидови откриени во тие археолошки истражувања кои 
денес се видливи, заради нивното реставрирање до кота на терен, се 
направени подоцна како потпори (контрафори) на црквата кон првиот, постар 
јужен потпорен ѕид. Тие имаат темел поплиток за 70см од темелите на 
црквата, односно на кота на тогашното ниво на теренот. 

Се утврди  дека обработката на јужната фасада под кота на теренот,  
во вид на фугирање во рамнина на ѕидаријата, продолжува и источно од 
јужниот  влез. Примерокот на малтер од неа, покажа дека тој има сличен 
состав со малтерите од археолошките истражувања во 2016г., лоцирани под 
кота на терен од западната и од јужната фасада под влезот. Со тоа се потврди 
претпоставката дека се изведувани истовремено. 

 
ФАЗИ НА ИНТЕРВЕНЦИИ НА ФАСАДИТЕ 

Со визуелна анализа на фасадите можеше да се заклучи дека постојат 
повеќе интервенции, преземани во текот на нејзиното повеќевековно 
постоење, со цел за нејзино санирање, одржување или обновување. Тие 
хронолошки се случувале во различни  времиња и ги препознаваме како фази 
на интервенции на фасадите. Нив најдобро ги воочуваме и разграничуваме 
според различните површини на фасадна обработка, со компарација на бојата, 
текстурата, видот и техниката на обработка и примена на материјалот, како и 
хемиските анализи на малтерот. 

 
 

                                                           
6
 Антоние Николовски, Конзерваторски работи на црквата Св.Ѓорѓи во село Курбиново, 

„Културно  наследство“ бр.5 ,1959г , Графички завод „Гоце Делчев“ Скопје 1959г., стр.44. 
7 Антоние Николовски Конзерваторски работи на црквата Св.Ѓорѓи во село Курбиново,   
„Културно наследство“ бр.5 ,1959г. ,Графички завод „Гоце Делчев“ Скопје 1959г., стр.38,44. 
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Прва фаза – оригинална ѕидарија 
 Најстарата градба на црквата која била само од груба, масивна, камена 

ѕидарија и малтер со свежо гаснета вар, највоочлива е на парапетниот дел на 
апсидалниот ѕид близу до земјата, кој е и со поголем и правилен радиус во 
однос на ѕидаријата над него. Тој сочуван дел е повисок на северната 
половина од апсидата и продолжува северно од неа, на долниот дел од 
источниот ѕид, постепено издигајќи се кон североисточниот агол и 
преминувајќи со зголемена височина на северниот ѕид. На јужната половина 
од апсидата тој продолжува во висина од околу 110см, како и на јужната 
страна од источниот ѕид.  

Од исто време се сите ѕидови до висина на надѕиданиот дел од 1958г., 
освен накнадно со камен подѕидуваните пукнатини, површините во мешан 
опус со примена на тула, како и малтерисаните појаси источно од нишата на 
јужниот ѕид и на двете страни од северниот влез. Потоа, внатрешната 
површина на сите ѕидови, освен преѕиданиот дел од северниот ѕид кој 
започнува во олтарот на висина од 1,4м и се протега кон запад во должина од 
2,5м. 

    
сл.1 Источна фасада,  сл.2 Северна половина на апсидата,   сл.3 СИ агол,   сл.4 Јужна 
фасада 
 

Од оваа фаза, а можеби и подоцна, е фасадната обработка над 
камената ѕидарија, направена од два слоја квалитетен варов малтер на кој со 
жлебување на цртежот и боење на површините е доловен опус микстум. 
Можно е во ова време да се направени и нишите над влезовите. 

 

  
 
а) до југоисточен агол,   б)западна фасада,   в) апсида,             г) до источната страна  

   на првиот 
западен 
пиластер, 

сл.5 Псевдоклоазоне декорација 
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Втора фаза - интервенции  
Формата на апсидалниот ѕид над ѕидаријата од првата фаза е 

неправилно повлечена на јужната половина и е изведена со мешан опус со 
примена на тула. На овај дел, на северната страна на апсидата,  постои и 
зачувана оригинална ѕидарија со вдлабната – конкавно изведена, мазна фуга 
од квалитетен варов малтер, најверојатно направен со свежо гаснета вар. 
Целата оваа ѕидарија е конусно повлечена навнатре на горниот крај до висина 
на венецот. 

        
 
сл.5 Мешан опус            а) северна страна на апсидата   б) северен дел 
од источен ѕид 
 
 Овој опус од апсидата не се пренесува на соодветна висина кај сите  
хоризонтални редови на јужниот и северниот дел од источниот ѕида – како да 
се подѕидувани надворешните делови на оштетени оригинални ѕидови, 
независно едни од други. Ова е првото вршено подѕидување на фасадата при 
што е внесен мешан опус на ѕидарија,  веројатно во XIV век. Истото е 
направено и на источниот калкан, средниот дел од висината на југоисточниот 
агол, хоризонтални испрекинати ленти и мали расфрлани површини на 
јужниот ѕид, горните делови на југозападниот и северозападниот агол. 

Карактеристично за овај мешан опус на ѕидарија од тули и камен е 
што го среќаваме на различни места на фасадите во различни варијанти. На 
пример: 

1. Тулата се јавува во мали делови, расфрелено и без некој ред во 
камениот ѕид, сл.6. 

Тулите прават хоризонтални редови од по еден или два реда, па се губат, сл.7 
и сл.8  

   1.  2.  3.  
2. Тулата е ѕидана во неколку паралелни реда помеѓу два камена во еден 
низ од  
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        ѕидаријата, сл.9. 
3. Тулата оди во еден ред над и под редот од камен и по неколку 
паралелни тули  
        помеѓу камењата, сл.10. 
4. Тулата ги врамува камењата – опус клоазоне, сл.11 
5.  

3  4.   5.   
                   сл.9                                         сл.10                                   сл.11 
 

Тоа значи дека ваквата ѕидарија е користена во различни времиња со 
различна цел, а најчесто за санирање на ѕидовите од површински оштетувања 
или поѕидување на појасните греди кои биле заменувани. Во прилог на тоа е 
и податокот што  употребените тули во мешаната ѕидарија на јужната фасада 
се со димензии 34-35см х18-20см х 4-5см, додека кај заѕиданата појасна греда 
кон источниот агол, тие се поставени на кант и се со димензии 31х15см. 
Трета фаза: Мешаниот опус се губи и е заменет со обична ѕидарија од кршен 
камен со дерсована фуга во рамнина на ѕидаријата, најдоминантен на 
северната фасада, а помалку на јужната. Тоа се интервенции на санации на 
оштетните ѕидови во подолг временски период. 
Четврта фаза: 

Интервенциите на конзервација од 1958 година, во кои влегуваат: 
спуштање на котата на терен на северната страна и санирање на ѕидот со 
фугирање, пополнување на шуплините од иструлени дрвени појасни греди на 
С, Ј и З ѕид, пополнување  на отвори и вдлабнатини од разни претходни 
адаптации, рушење на доградби од XIX век8. 
Петта фаза 

Конзерваторските работи од 1981 - 86 година, во кои спаѓаат и 
изведувањето на отворен трем пред западната и настрешница на јужната 
фасада. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Антоние Николовски, Конзерваторски работи на црквата Св.Ѓорѓи во село Курбиново, 
„Културно наследство“ бр.5 ,1959г. , Графички завод „Гоце Делчев“ Скопје 1959г., стр.44. 
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ФАЗИ НА ГРАДБА 
Исто така, направена е анализа на фазите на градба. 

Првата фаза е изворната состојба на црквата со висина која обезбедува 
простор за целата висина на  внатрешниот живопис. Таа имала кота на 
теренот, на јужното плато за 1,6м пониска од сегашната и претпоставено, 
подоцнежно, секундарно изведени функционални влезови: од север со 
скалила во црквата, а на југ со скалила пред црквата. 

Во втората фаза е дограден еден од двата трема, западниот или јужниот, 
а во третата фаза и другиот. (Немаме податоци за точно датирање, односно 
кој е прво изграден).  

Во четвртата фаза изгорел јужниот трем, после што е направено 
зајакнување на јужниот ѕид од црквата со изградба на попречни ѕидови, 
нормално на него, во функција на контрафори кои одат до стариот јужен 
потпорен ѕид. Со тоа и теренот е насипан до денешната кота. 

Во  петтата фаза, во средината на 20 век е срушен западниот трем од кој 
се зачувани денешните остатоци од ѕидовите. 
 
СОСТОЈБА 
 Структурата на самиот објект била и сè уште е нарушена и 
конструктивните оштетувања константно се зголемуваат. Од јужната страна, 
дополнително има континуирано слегнување на теренот кон југ, што ја 
загрозува црквата. 
 Дел од камените елементи се физички оштетени од удари и 
откршување на нивни делови, со пукнатини кои кореспондираат со 
конструктивни пукнатини на објектот, склон кон налегнување, односно 
навалување кон југ, кое кореспондира со падот на теренот. Бигорот поради 
својата порозност на откриените  делови, константно е најподложен и се 
оштетува под дејство на атмосферските влијанија и примената влага, во 
сооднос со екстремните температурни разлики. 
 Дел од употребените тули и малтерот се оштетени и во својата 
внатрешност од негативното дејство на капиларната влага и претходниот 
пробив и на атмосферската влага. Надворешните тули и надворешниот 
малтер се оштетуваат од влагата која се сливаше по дел од фасадните платна, 
додека мал дел од тулите се оштетени механички, како резултат на нивно 
кршење и расцепување од притисокот создаден по конструктивните 
пукнатини. 

Дрвените појаси поради староста на материјалот, негативното дејство од 
влагата, атмосферските влијаниjа, инсекти, микроорганизми и габи, се во 
голема мерка уништени9. Допонителни се и физичките оштетувања на 

                                                           
9 Анализи на дрвените греди вградени во конструкцијата на црквата  „Св. Ѓорѓи“ во с. 
Курбиново - втора фаза ; бр.08-35/2 од 05.02.2019, м-рЛилјана Ковачовска, конзерватор-
советник  ЦКЛ при НУММ. 
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дрвените елементи, а самото дрво е и органски оштетено и начнато со 
црвојадина10.  
 Заради губитокот на делови од дрвени елементи на конструкцијата : 
појасни греди и надвратници, при претходните градежни конзерваторски 
интервенции и санации тие се парцијално менувани, заменувани со ѕидарија 
или воопшто ги нема. Дел од просторот на отстранетите дрвени либажни 
греди е исполнет со малтер и полнеж од градежен материјал, но не е 
постигната стабилна врска со структурата на ѕидните маси. Со тоа, тие 
изгубиле голем дел од својата функција, особено дошло до губење на врската 
помеѓу ѕидовите во горните делови и до појава на  конструктивни пукнатини, 
што преставува една од главните причини за нарушената конструктивна 
стабилност на објектот и понатамошна опасност, која со текот на времето 
континуирано се зголемува и е константа која го загрозува постоењето на 
објектот во иднина. 
 Од топлинските слики, во 2014г., направени со термографска камера 
потврдено е дека  при санацијата не е постигнато внатрешно поврзување 
помеѓу постојните здрави и цврсти делови и преѕиданите делови, каде се 
појавуваат разлики во температурата. Заклучно, дрвените затеги не се во 
функција и ургентно и нужно мора да се обезбеди конструктивна стабилност 
на објектот. 
 Металните делови употребени како материјал во објектот се оштетени 
што доведува до намалување на самата јакост на материјалот. Староста на 
вградените елементи, постојаната корозија и  присуството на влага го 
зголемува степенот на оштетеност на металните елементи, употребени како 
градежни материјали во деловите за зајакнување,  конструктивни споеви за 
заштитни решетки и со најмали оштетувања кај челичните затеги. 
 При изградбата се употребени неколку видови на варов малтер, кои 
соодветно на намената и површините  што ги покриваат, се изработени да ги 
задоволат специфичните потреби, што укажува на различни периоди на 
градба, санација во одредени делови и зафати на конзервација11. Употребата 
во процесот на ѕидање на малтерот кој е директно мешан и нанесуван, во 
различни соодноси и на различни делови од објектот, укажува дека 
постојниот објект е граден, саниран, поправан, па и преправан во различни 
периоди, во различни техники и од различни мајстори. 
 Употребата на цемент при претходните зафати на санација, 
конзервација и реконструкција како врзно средство во малтерот, како и 

                                                           
10 Извештај од морфолошко – ентомолошки анализи на дрвените вградени елементи во 
конструкција на црквата Св. Ѓорѓи, село Курбиново, Преспа;  м-р Лилјана Ковачовска,  
конзерватор- советник ЦКЛ при НУММ, 10.06.2016 година. 
11 Извештај од физичко-механички испитувања на малтери извадени од црквата 
Св.Ѓорѓи –   
    с.Курбиново, техн.бр. АБК-01/19-012, Бр.1103-205/1 од јануари 2019година, изработен од 
Градежен  
    институт Македонија АД. 
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самата изведба на АБ подолжни серклажи, се оценува како несоодветна 
поради некомпатибилноста на цементот со постојните природни материјали, 
употребата на малтерите при автентичната техника на градба, како и 
различните својства, апсорпција и задржување на влагата во структурата.  
 Резултатите од геотехничките истражувања покажаа дека 
површинските почвени слоеви во кои е темелена црквата, силно го 
амплифицираат сеизмичкото дејство и го зголемуваат сеизмичкиот 
потенцијал на локацијата12. 
 Лошото фундирање на објектот доведува до нерамномерни 
слегнувања на објектот и допринесува кон конструктивните пукнатини на 
ѕидните маси, како и нивно зголемување13. 
 Пиластрите на јужната фасада се оригинални елементи, градени 
истовремено со црквата  што произлегува од идентичната кота на  фундирање 
и начинот на ѕидање. Подоцна, при преземањето на мерки на непосредна 
заштита се надоѕидани до претпоставената автентична висина, која 
кореспондира со пресечениот дрвен либажен појас на тоа ниво од објектот.  
 Извршени се и дополнителни истражувања на ѕидаријата над 
пиластрите, со цел да се утврди нивната автентична висина и функција (во 
средновековниот период). Затоа сондите над крајниот западен и источен 
пиластер се проширени на двете страни. Од направените сонди, врз основа на 
откриената ѕидарија, со отстранување на фасадните фуги не можеше со 
сигурност да се утврди дека тие се издигале над нивната сегашна висина.  

Всушност, и во фотодокументацијата од конзервацијата од 1958 
година, како и на фотографии од 1977година, не постојат пиластри во 
денешната висина, туку само остатоци од ѕидарија во висина нешто малце 
повисока од теренот, а кај источните два пиластри и неколку конзолно 
издадени камени плочи на поголема висина. Во реконструкцијата на 
пиластрите во осумдесеттите години, земена е нивната висина како репер 14. 

Потоа беа дополнително земени по три примероци на малтер од 
горните зони над пиластрите и доставени за анализа во лабораторијата на 
НКЦ Скопје. 

Се утврди дека малтерите до висина од 236см над пиластрите (I-1, I-2, 
II-1, II-2) се слични, со однос вар : песок = 1:1,1-1,3. Од нив се разликуваат 

                                                           
12 Експериментално дефинирање на динамичките карактеристики на црквата “Свети 
Ѓорѓи” во 
   с.Курбиново со методологијата на амбиент- вибрации, (Извештај ИЗИИС 2014-35). 
13 Елаборат за геомеханички, теренски истражни работи и лабораториски испитувања 
на локацијата  
   предвидена за санација на црквата „Св. Ѓорѓи“ во с. Курбиново, (Извештај Геотехника 
Нова 2014). 
14 Извештај од извршените истражувачки работи на црквата Св.Ѓорѓи, с.Курбиново, во 
периодот од 23- 
    27.8.1982 год., поднесен од Т.Паскали, виш конзерватор, Д.Барџиева, историчар на 
уметност и     
    М.Ивановски, археолог. 
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малтерите на висина  288см и 274см над пиластрите ( I-3 и II-3 кои имаат 
окер-боја на површината) и се стабилни и компактни, а текстурата на 
малтерите е со светлокафеава боја, што се должи на поголема содржина 
толчена тула и однос вар : песок = 1:1,5-2. 

Исто така, поаѓајќи од димензиите на пиластрите, може да се заклучи 
дека не е потребна нивна поголема висина доколку се изведени за 
зајакнување на јужниот ѕид, со оглед на тоа дека со висината нивната 
потпорна сила се намалува. Затоа контрафорите се изведуваат помасивни во 
основите, а се намалуваат и се најслаби на горниот крај15. Во нашиот случај 
тие би биле во функција негде над кота на сегашниот терен, односно на 
местото на евентуалното отклонување, па до висина која ја имаат сега. Исто 
така, тие не можат да бидат повисоки затоа што би  ги покриле монофорите.  
   Оригиналната кота на терен пред јужната фасада е на 1,6м под 
сегашната. На тоа укажувa котата на фундирање на накнадно изѕиданите 
попречни ѕидови, кои одат од јужната фасада кон стариот јужен потпорен ѕид 
како контрафори, а исто така и зачуваните остатоци на фасадна декорација од 
типот на лажна ѕидарија со тули т.н. псевдоклоазоне, зачувана под котата на 
сегашниот терен. 
 Накнадно изведениот земјен потпорен насип, појачан во периодите на 
конзервација во 80-тите години, со реставрација на попречните ѕидови до 
сегашното ниво на јужниот влез, не претставува трајно решение за 
стабилизирање на објектот со оглед дека е видливо константното слегање на 
насипот кон југ и зголемувањето на постојните пукнатини на камените 
попречни ѕидови. Ограничување на нерамномерните слегања мора да се 
обезбеди со подобрување на постојното фундирање на објектот16. 
 На сите фасади од објектот евидентирани се делови со различно 
површинско зрачење, што укажува на различни површински температури. 
Различните површински температури укажуваат на тоа дека внатрешните 
врски, во попречниот пресек на ѕидот, се прекинати, односно дека ѕидот е 
раслоен и се имаат формирано воздушни џепови17. 
 Со пробивањето на двата нови прозорци на јужната фасада се наруши 
компактноста на јужниот ѕид и се оштети оригиналната композиција на 
фрескоживописот. 
 Со градежните зафати во 1958г., бил отворен кровот, а северниот и 
јужниот ѕид биле надѕидани за околу 50см. Во 1982/83г., врз северниот и 
јужниот ѕид изведени се подолжни АБ серклажи, обѕидани со камен во варов 
малтер, меѓусебно анкерувани со челични затеги, лоцирани над дрвени 

                                                           
15 Како кај црквата „Св.Кузман и Дамиан“ во Костур каде тие се накнадно изградени. 
16 Елаборат за подобрување на темелната конструкција на црквата  „Св. Ѓорѓи“ во с. 
Курбиново  
    (Извештај Геотехника Нова 2017). 
17 Извештај за извршени термографски мерења на црквата „Св. Ѓорѓи“ во с. Курбиново 
(Ивановски и др.   
   2014). 
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затеги, со потпори на северниот и јужниот ѕид. Покрај негативните 
импликации со изведбата на подолжните АБ серклажи, позитивна 
констатација е дека нивната врска со анкерисуваните челични затеги го 
спречи целосното одвојување на ѕидните маси на објектот.  

Негативна страна на бетонските серклажи е што не продолжуваат и 
над западниот и источниот ѕид, односно не формираат затворен прстен. Затоа 
ѕидовите не работат заедно и синхроно. 

Ризик од нивното негативно влијание денес не постои. Во 
осумдесеттите години на 20 век., тој ризик беше најголем во текот на нивното 
изведување - лиење на бетонот, кога цементното млеко можеше да продира 
во ѕидовите. Олеснителна околност е тоа што биле, а и сега се: 

-заробени во новата ѕидарија,  односно  во надградената 
реконструкција, 
- лоцирани над оригиналниот ѕид,   
- не се во близина на фрескосликарството.  

Во овие услови армиранобетонските серклажи  може да делуваат 
штетно, само ако се константно натопувани од голема количина на вода. 
 Во образложението за изборот на техничко решение потврдена е 
претходната констатација дека било какво планирање за отклонување на АБ 
серклажи е исклучително ризична опција, поради фактот дека градежниот 
зафат на отклонување не може да биде изведен без вибрации кои се ризични 
за ранливата постојна ѕидарија или, пак, при обид на отстранување без 
вибрациите се користат ладилни течности. Фактот кој е во прилог на status 
quo состојбата е дека, сепак, АБ серклажите имаат улога на спречувачи на  
отклонувањето на јужниот ѕид, односно невозможно е да се гарантира 
претходна целосна поврзаност и интегритет на подолжните и источниот ѕид, 
по што би се пристапило кон нивно отстранување 18.  
 Во истата 1982/83г.,  е изведено подигање на кровот од 15-20см со 
нагиб од 270, при што кровната конструкција од рогови, штици и гредички е 
спуштена директно врз ѕидовите на дрвена талпа на ниво повисоко за 20см од 
претходниот кров од конзерваторските интервенции во 1958г., а покривањето 
е изведено со т.н.„византиска“ ќерамида и хидроизолација од два слоја тер- 
хартија, поставени врз дрвена оплата. 
 Новиот покрив ја игнорираше средновековната техника на кровни 
конструкции, со користење на хоризонтални метални затеги анкерувани во 
подолжни армиранобетонски серклажи, без формирање на кровната 
конструкција во стабилен геометриски систем на вертикалната стабилизација 
на објектот. Нивото на дрвени затеги навлегува во композицијата на 

                                                           
18 Образложение за изборот на техничкото решение за санација и конструктивна 
консолидација на црквата „Св.Ѓорѓи“ во Курбиново, бр.08-35/30 од 08.08.2019г., д-
рВероника Шендова, д.г.и. 
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фрескоживописот, што наведува на заклучок дека и самиот кров е поставен 
на ниво кое не е усогласено со оригиналното ниво на кровната конструкција. 
 Оштетениот кровен покривач на црквата и пробивањето на 
атмосферската влага со понатамошните деструктивни временски влијанија, ја 
загрозуваше состојбата на објектот, кое е спречено со итна заштитна 
интервенција со поставување на времени заштитен кров, во 2015г. 
 Констатирано е дека конструктивните пукнатини на сите четири 
страни се активни и со можност на понатамошно проширување. Најголемите 
конструктивни пукнатини се јавуваат во горните зони на североисточниот и 
северозападниот агол од внатрешната и од надворешната страна на позиции 
кои се поклопуваат со дебелините на ѕидовите, што сугерира на одвојување 
на ѕидните маси, кое е најизразено на западниот и источниот ѕид, со благ 
нагиб на објектот во правец на југ. 
 На јужната фасада има најмногу конструктивни пукнатини кои се, 
претпоставено, продукт на слегањето на теренот, пробивањето на нови 
отвори во ѕидната маса и многубројните санации и градежни интервенции. 
Најшироки пукнатини се на источната и јужната фасада во повисоките нивоа, 
а најдлабоки конструктивни пукнатини се на западната фасада и јужната 
фасада. 
 Постојната завршна подна облога од мермер не е адекватна во однос 
на материјалот и во однос на неавтентичноста на подлогата, поради фактот 
дека таа  е изведена со полагање врз цементната кошулица и заполнувањето 
со цемент. 
 Во седумдесеттите е констатирано дека има присуство на капиларна и 
атмосферска влага која константно се зголемува и се шири од темелите 
(тлото) према горните зони. Со таа цел, во 80-тите години, оформен е 
потпорниот ѕид од северната страна на црквата и изведен е одводен, 
дренажен канал, но не изведен согласно прописите за изведба. Во секој 
случај, сепак, одводниот канал врши отстранување на поголемиот дел на води 
кои се слеваат по теренот од северната падина. 
 На ниво до 0.25-45см има појава на капиларна влага која е најизразена 
на североисточниот дел од објектот и делумно кон запад, што е предизвикано 
со неадекватното ниво на изведба на дренажниот канал, пробивот на влага во 
ѕидната маса и со задржувањето на влага во бетонската кошулка под 
мермерниот под. При ископот за увид на фундаметот се евидентира ниво на 
капиларна влага кое флуктуира во зависност од атмосферските врнежи и 
сливањето на вода. 
 Негативното дејство на атмосферските влијанија, сончевото зрачење и 
сливањето на влагата по ѕидните платна, придонесува за константно 
оштетување на надворешната малтерна облога на објектот, отпаѓање на 
спојниците од  хидрауличен малтер, одронување на делови од тули и ронење 
под дејство на мразот на слоеви од клесаните и приклесаните камења, што е 
најизразено на пониските нивоа. Капиларната влага на ниско ниво, од 
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северната страна пробива низ изолациониот слој и навлегува во делови на 
ѕидната маса и продира во внатрешноста на објектот. 
 Во внатрешноста на објектот, во 2015 г., извршена е проверка на 
површинската влага на составот помеѓу подот и северниот ѕид. Мерењата 
покажаа дека површинската влага е во дозволени граници и не е критична. Со 
дополнителните мерења се покажа дека нема драстични осцилации во 
температурата и влажноста во објектот. Нивоата на температурата и 
влажноста во објектот, пропорционално се зголемуваат и паѓаат по однос на 
надворешните временски услови. Температурните осцилации во текот на 
годината се движат во границите на 00-290С, а релативната влажност во 
објектот изнесува во рамките на максимумите, од 21% до 94%19.  
 Извештајот за извршена енергетска анализа на објектот ги потврди 
резултатите од мерачите за температура и влажност. Постои разлика на 
температурите на површините на северниот и јужниот ѕид која се должи на 
ориентацијата на објектот, во случајот со јужната страна каде се акумулира 
топлина. Пресметките покажаа дека оригиналните отвори на црквата се 
доволни за природна вентилација на просторијата и нема потреба од 
дополнителни отвори или принудна вентилација со вентилатори. Резултатите 
не укажуваа на постоење на значителни топлински мостови20. 

Извршени се предвидените испитувања на пробни примероци од 
типови малтери, коишто би биле употребени во конзервацијата и 
реставрацијата на архитектурата. Испитувањата покажаа дека и при 
минимална старост за испитување на варовите малтери од 28 дена, може да се 
добијат малтери чии јакосни карактеристики се поголеми од вообичаената 
јакост на варовите малтери. Тоа е доволен показател дека можат да се 
применуваат во оригиналната ѕидарија. Нивните јакосни својства се помали 
од оние кај испитуваните примероци од оригинален малтер кој е далеку 
постар, но имаат тенденција на зголемување во текот на времето. 
 Најстарите ѕидарски малтери се чисти варови малтери со поголема 
содржина на вар (претпоставено 1:1 или 2:1), често со грутчиња од вар, што 
укажува на малтерисување со свежо гаснета вар. За малтерот е искористен 
како агрегат песок со крупна гранулација, или ситна, локална дробина. Со 
физичко хемиските истражувања утврдена  е голема цврстина и стабилност 
на малтерот21. 
 Во ентериерот како врзно средство на ѕидовите има употреба на 
малтер од црвеница кој содржи поголемо количество на локална земја и е 
користен на подѕидуваните делови од ѕидаријата и од појасните греди. Врз 

                                                           
19 Резултати од мерења на температура и влажност, ист. на умет., м-р Р.Палигора, виш 
конзерватор. 
20 Извештај за извршена енергетска анализа за проектот Конзервација и реставрација 
на архитектурата на црквата„Св.Ѓорѓи“ – с.Курбиново, Бр.08-35/29 од30.09. 2019г., м-р 
Весна Неделковска, дипл.маш.инж. 
21 Извештај од испитување на варовнички малтери, техн.бр на извештајот АБК-07/19-811, 
изработен од Градежен институт Македонија АД, Бр.1103-950/2 од 12.07.2019. 
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него бил нанесен слој од малтер со поголемо количество на вар и врзно 
средство како подлога за нанесување на сликарски малтер. Овие малтери се 
употребени во повисоките слоеви22. 
 Во ентериерот на останатите делови на ѕидовите каде немало 
фрескоживопис, при последната санација во 90-тите години, ѕидните 
површини беа малтерисани со продолжен малтер, кои беа во голема мера 
отстранети при конзерваторските истражувања во 2015/2016г. 
 Варовиот малтер за малтерисување на ѕидните површини е со пофина 
структура, со песок со помала гранулација, со блага нијанса во одредени 
делови на ѕидовите, што укажува на можно присуство на ситно дробена тула 
во мал процент. Овој тип на варов малтер е употребен над ѕидаријата во 
ентерирот и екстериерот23. 
 Во ентериерот оштетен е сликаниот фрескоживопис во долното и 
повисокото ниво на ѕидовите. Оштетен е фрескоживописот на апсидата околу 
прозорците, како и живописот од екстериерот на западната фасада под 
покриениот дел од отворениот трем и осликаните делови на јужната и 
северната фасада, во делот на лунетите. При времени санации употребуван е 
продолжен малтер кој е директно нанесуван врз ентериерот, при што не се 
водело сметка за хемиската реакција на оригиналната подлога и постоечкото 
ѕидно сликарство. 
 На фасадата е употребен малтер нанесен во фази со  бела боја, на 
одредени делови на површината тенок слој со црвена- цигла боја, со голема 
цврстина и употребен агрегат песок со зрна на различна големина. Завршниот 
слој малтер на ѕидните површини е со пофина структура, без дробена тула и 
со примеси на сврзно средство. Овој тип на малтер е употребен, главно, во 
ентериерот и на покриениот дел на тремот. Врз овој слој на малтер е нанесен 
фин слој на кој е изведено ѕидното сликарство, кое е евидентирано во 2 слоја 
од различни периоди. 
 Надворешната сликана декорација е во фрагменти зачувана на 
фасадата, и е типолошки и хронолошки изведена во 2 форми: 

1. Постар, боен слој со  геометриска декорација, имитација на ѕидарија 
псевдо клоазоне. Овој малтер ги прати нерамнините на фасадата и 
декорацијата е со нерамномерни и слободни форми. Овој малтер е со 
дебелина 2см, но во одредени делови е и со дебелина до 5мм и потенок 
со помала дебелина, во зависност од нерамнината на површината, 
односно каменот кој го прекрива.  

2. Подоцнежен, слој на малтер кој е нанесен врз претходниот, насликан 
со фрескоживопис со деб. 2-3см кој претпоставено соодветствува 
хронолошки со периодот кога е живописана црквата. Различните 

                                                           
22 Физичко хемиски испитувања на малтери употребени во градбата на црквата 
„Св.Ѓорги“ – Курбиново 2016г., д-р Лидија Робева Чуковска. 
23 Дополнителни физичко- хемиски испитувања  на градежните  малтери употребени во 
архитектурата  на  црквата „Св.Ѓорѓи“ во с.Kурбиново,  бр. 08-35/33 од 26.09.2019г., д-р 
Лидија Робева Чуковска. 
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дебелини на слојот можат  да бидат резултат на порамнувањето на 
површината за припрема на сликаната површина. 

 Надворешната сликана декорација е ,главно, зачувана на западната 
фасада, во мал дел на дел од јужната, со првиот боен слој како фрагменти на 
дел од источната фасада, додека на север нема сликана декорација од првиот 
слој, а од вториот слој постои декорација на лунетата и околу неа, над 
вратата. Делови од сликана декорација се пронајдени и при археолошките 
ископувања24, во пониските нивоа на објектот, што наведува на заклучокот 
дека првично, објектот во целост бил малтерисан и надворешно обработен со 
сликана декорација. 
 Најголеми се оштетувањата на фасадните ѕидови, со евидентирано 
отпаѓање на малтер, особено од јужната страна. Материјалите со органски 
примеси се оштетуваат со појава на инсекти во слојот од малтер. Самиот 
малтер е порозен и дотраен, како и поради самата старост на материјалот. На 
одредени делови се евидентираат мов и фунгитивни наслаги. На други делови 
од објектот се нанесени слоеви од продолжен малтер кои ја задржуваат 
влагата и предизвикуваат појава на соли. 
 На трите фасади од објектот, (северна, источна и јужна), се 
забележуваат хоризонтални појаси од малтер со температура различна од 
околната, што укажува на тоа дека малтерот или е одвоен од подлогата или 
позади него има друг материјал со помала топлинска проводливост. При 
снимањето со топлинската камера се евидентирани нивоата на дрвените 
либажни појаси, со нивните делови и остатоци, како и дополнителниот 
полнеж. 
 Накнадно изведените настрешници за заштита на надворешниот 
фрескоживопис не ја исполнуваат својата функција во целост, односно 
делумно го заштитуваат фрескоживописот до одредено висинско ниво каде се 
спречува негативното дејство на УВ -зраците. 
 По однос на градбата на објектот која е типична на сакралните 
провинциски градби во тој период, изведена од локални мајстори со локален, 
приспособен и искористен градежен материјал во традиционални, наследени 
техники на градба кои се применувале и при изведбата на профаните објекти 
од тој период, би се напоменало дека е исклучителна реткост, самото 
опстојување на објектот во постојната состојба, покрај сите пропратни 
оштетувања и интервенции низ неговата историја.  
 Датацијата на објектот е врз основа на времето на нејзиното 
фрескоживописување, но на фасадата видливи се делови од претходна 
фасадна декорација. Во случај ако вториот слој на фасаден живопис е датиран 

                                                           
24 Извештај за извршените заштитни археолошки истражувања на црквата „Св. 
Ѓорги“ кај с. Курбиново, Општина Ресен, период 2015/2019г., археолог, кустос - 
советник Аница Ѓорѓиевска, ,археолог,  виш кустос, , Енгин Насух, раководител, ,  , 
археолог кустос Слободан Стојков, ко-раководител, стручен соработник .г ,.  
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во исто време со живописот од 12 век во ентериерот, се поставува прашањето 
на изведба, односно точната датација на изградбата на објектот. 
 На западната фасада, на дел од јужната фасада и на апсидата, видливи 
се сочувани, постари делови од надворешна фасадна обработка на врежана и 
боена декорација, со наивен обид на имитација на ѕидарски опус, но со 
автономна реализација, што при формирањето на оригиналниот изглед на 
целиот објект, му дава изолиран, но високо уметнички израз создаден од 
локалниот мајстор. Неа ја нарековме псевдо “cloissone”. 
 Обидот за видливо оквирување на камените делови со тули, на 
исцртан  опус псевдо “cloissone” е применет при првичното, фасадно 
обликување на објектот. Тој тип на завршно фасадно обликување е сочуван и 
во пониските делови на југозападниот агол и јужната фасада, под нивото на 
сегашниот терен од насипот на јужниот дел на кота од околу -1,70м, што е 
потврдено со археолошките истражувања. Несомнено , тоа е потврда за 
изгледот на повисока, оригинална јужна фасада, ојачана со пиластри. 
 Со оглед на тоа дека црквата има постоен главен, западен влез од 
првичната изведба и споредни влезови на јужна и северна страна кои се 
релативно високо поставени од околниот терен, по однос на оригиналната 
јужна фасада, во оваа фаза на истражувања прецизно не може да се утврди 
дали до објектот на нивото на влезовите, подоцнежно постоела некоја друга 
комуникациска врска или може да се предвиди постоењето на други помошни 
или прилепени објекти, што наведува кон одредена можна ситуација дека 
црквата низ различни периоди претставува дел од средновековен, сакрален 
комплекс, кој се развивал и доградувал, во зависност од тековните, социо – 
економски и општествени собитија.  

Заклучните констатации по однос на извршените конзерваторски 
истражувања во делот на архитектурата на објектот за неговата оригинална 
форма и автентичен габарит, оставаат понатамошен простор за подетални 
истражувања и идни научни сознанија со кои ќе се потврди или 
дополнително ќе се прецизира точната датација на градењето на објектот. 

 
РЕЗИМЕ 

Предмет на конзерваторско-реставраторските истражувања на црквата 
„Свети Ѓорѓи“ во с.Курбиново беше да се направи идентификација и 
карактеризација на вградените материјали, да се утврди постојната состојба 
на објектот, да се согледаат причините и видовите на оштетувањата,  да се 
приберат информации од претходните интервенции и нивното влијание, со 
цел да се изготви план за начинот на изведување на идните конзерваторско-
реставраторски активности. Дополнителните конзерваторски истражувања се 
вршеа, со цел,  прибирање на дополнителни податоци и сознанија во 
функција на појаснување на историјатот, датирањето и промените на 
градбата, како и поцеловито дијагностицирање на состојбата на 
архитектурата и конструктивните оштетувања на објектот, како и можните 
влијанија врз ѕидното сликарство. Резултатите на истражувањата беа во 
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насока да придонесат во дефинирањето и дополнувањето на програмската 
задача и кон идните предлози за конзервација и реставрација, со цел да се 
заокружи проектот за конзервација и реставрација на архитектурата на 
црквата, како I Фаза од процесот на спроведување на мерките на непосредна заштита, а 
изведените заклучоци од истражувањата доведоа до додефинирање на 
проектната задача и финализација на проектно -техничката документација. 

 
 

Resume 

 The subject of the conservation-restoration research of the church "St. 
George" in the village Kurbinovo was to identify and characterize the built-in 
materials, to determine the current condition of the building, to see the causes and 
types of damage, to gather information from previous interventions and their 
impact, in order to prepare a plan for the manner of carrying out future 
conservation-restoration activities. Additional conservation research were carried 
out in order to collect additional data and knowledge in order to clarify the history, 
dating and reconstructions of the building, as well as a more complete diagnosis of 
the state of architecture and structural damage to the building, as well as possible 
impacts on the wall painting. The results of the research were aimed at contributing 
to the definition and supplementation of the program task and future proposals for 
conservation and restoration, in order to complete the project for conservation and 
restoration of the church architecture, as Phase I of the process of implementation 
of measures of immediate protection, and the conclusions drawn from the research 
led to further definition of the project task and finalization of the project-technical 
documentation. 
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