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Македониум – Крушево / Споменик Илинден 

 

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СПОМЕНИКОТ 

Официјално и/или вообичаено име на споменикот 

Име и презиме на авторот 

Основни димензии на споменикот (ширина, должина, висина) 

Опис на визуелните карактеристики на споменикот/споменичкиот комплекс 



ѐ

ЛОКАЦИЈА НА СПОМЕНИКОТ 

Држава 

Општина 

Град 



Географски податоци (должина и ширина)  

ИЗГРАДБА НА СПОМЕНИКОТ 

Датум кога започнува изградбата на споменикот 

Датум кога завршува изградбата на споменикот 

На кој историски настан/личност(и) е посветен споменикот? Наведете ги основните 

податоци за настанот/лицата.  

Дали постојат информации зошто споменикот бил изграден во одредено време? (на 

пример да одбележи годишнина или некоја друга пригода)?  

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА, НАЧИНИ НА УПОТРЕБА И 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА СПОМЕНИКОТ 

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА 

Каква е постојната физичка состојба на споменикот? 



Дали споменикот бил подложен на подоцнежни физички интервенции, промени, 

додавки и сл.? Ако да, Ве молиме опишете кои и наведете дали тие, според Вашето 

мислење ја зголемиле или ја деградирале неговата вредност.  

Од страна на кого и кога беа извршени дополнителните интервенции? 

УПОТРЕБА 

На кој начин се користел споменикот по изградбата? Какви активности се случуваат 

во рамките на споменичкиот комплекс и кој ги организира? 

Кои се денешните доминантни активности поврзани со споменикот? (наведете ги 

активностите и засегнатите страни кои ги спроведуваат – екскурзии, туристички 

посети, прослави/комеморации на годишнини или други собири/настани итн.). 



ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СПОМЕНИКОТ 

Дали постои PR и едукативен материјал поврзан со споменикот (печатен или 

дигитален) – брошури, сувенири, филмови, видео спотови, реклами итн.? Дали 

споменикот се користел како сценографија за одреден настан? Наведете кои 

материјали, кој ги создал и на кој начин го презентираат споменикот.  

На каков начин информативните табли, официјалните мапи и инфографиката кои 

може да се најдат на локацијата го претставуваат споменикот? Кои се клучните 

податоци и наратив? 

ПРИРОДНО ОПКРУЖУВАЊЕ 

Дали споменикот е сместен во или во близина на заштитено природно подрачје 

(национален парк и сл.)? Ако да, наведете кој.  

Кои се специфичните карактеристики и вредности на природната околина/пејзаж? 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ 

 

Дали локацијата на споменикот е опфатена со просторното планирање? Ако да, 

приложете ја документацијата во анекс.  



Дали локацијата е препознаена во националните или локалните стратешки 

документи (оние поврзани со развојот, туризмот, бизнис плановите и сл.)? Ако да, 

наведете на кој начин.  

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА: СТАТУС НА ЗАШТИТА, 

УПРАВУВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ 

СТАТУС НА ЗАШТИТА 

Дали споменикот има статус на заштита? Ако да, посочете каква.  

Доколку споменикот е заштитен, наведете од која година. 

Која институција е надлежна за неговата заштита? 

УПРАВУВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ 

Која институција е одговорна/надлежна за управување со споменикот и пошироката 

околина? 

Дали институцијата надлежна за одржување и управување на споменикот има буџет 

наменет за заштита и управување? Ако да, колкава е сумата? 

Дали постојат информации за за моменталните трошоци за одржување, заштита и 

реставрација на споменикот? 



Дали постои информација за висината на вкупните приходи кои произлегуваат од 

користењето на споменикот (вклучувајќи донации и сл.)? 

ТУРИСТИЧКИ ПОСЕТИ, ПОНУДА И ПЕРЦЕПЦИЈА 

Дали постои информација за бројот на посетители кои годишно го посетуваат 

споменикот? Ако да, наведете ја информацијата и изворот на информацијата. 

Дали постои информација за структурата на посетителите? Ако да, наведете ја 

информацијата и изворот на информацијата.  

Дали посетата се наплаќа? Ако да, наведете колку.  

Дали постојната туристичка посета има јасен сезонски карактер? Ако да, наведете 

кои периоди ги опфаќа.  

Според Вас, каков тип на туризам би бил оптимален за овој споменик? Појаснете 

накусо. 



ТУРИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  

Дали во близина на споменикот има паркинг за приватни возила, велосипеди или 

автобуси? Опишете. Наведете го растојанието до локацијата. 

Дали пристапот до споменикот е добро дизајниран и безбеден? Опишете.  

Дали до споменикот има пристап за лица со посебни потреби, т.е. до сите делови 

кои се доатапни за другите туристи? Опишете. 

Дали на локацијата постојат тоалети? Наведете ја дистанцата до споменикот и дали 

нивната состојба е задоволителна  или незадоволителна (физичка состојба, 

одржување...). 

Дали локацијата е опремена со урбана опрема, клупи,канти за отпадоци итн.? 

Опишете. 

Дали локацијата е опремена со инфографика, знаци, натписи, итн. на различни 

јазици? Опишете. 



Дали на локацијата или во непосредна близина постои извор на вода за пиење (Ве 

молиме наведете каде)? Наведете дали се работи за природен извор на вода или се 

наоѓа во рамките на зграда.  

Дали локацијата е осветлена? Опишете. 

Дали локацијата е покриена со мобилна мрежа, WI-FI, и сл.?   

Локацијата на споменикот е покриена со мобилна мрежа, но нема бесплатен Wi-Fi. 

На која оддалеченост од локацијата на споменикот може да се најде кафетерија, 

ресторан или сместувачки капацитети? 

ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ 
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-  

-  

-  



 

Могила на непобедените  

 

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СПОМЕНИКОТ 

Официјално и/или вообичаено име на споменикот 

Име и презиме на авторот 

Опис на визуелните карактеристики на споменикот/споменичкиот комплекс 



ЛОКАЦИЈА НА СПОМЕНИКОТ 

Држава 

Општина 

Град 

Географски податоци (должина и ширина)  

ИЗГРАДБА НА СПОМЕНИКОТ 

Датум кога започнува изградбата на споменикот 



Датум кога завршува изградбата на споменикот 

На кој историски настан/личност(и) е посветен споменикот? Наведете ги основните 

податоци за настанот/лицата.  

Кој ја нарачал и финансирал изградбата на споменикот? 

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА, НАЧИНИ НА УПОТРЕБА И 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА СПОМЕНИКОТ 

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА 

Каква е постојната физичка состојба на споменикот? 

Дали споменикот бил подложен на подоцнежни физички интервенции, промени, 

додавки и сл.? Ако да, Ве молиме опишете кои и наведете дали тие, според Вашето 

мислење ја зголемиле или ја деградирале неговата вредност.  

Од страна на кого и кога беа извршени дополнителните интервенции? 



УПОТРЕБА 

На кој начин се користел споменикот по изградбата? Какви активности се случуваат 

во рамките на споменичкиот комплекс и кој ги организира? 

Кои се денешните доминантни активности поврзани со споменикот? (наведете ги 

активностите и засегнатите страни кои ги спроведуваат – екскурзии, туристички 

посети, прослави/комеморации на годишнини или други собири/настани итн.). 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СПОМЕНИКОТ 

Дали постои PR и едукативен материјал поврзан со споменикот (печатен или 

дигитален) – брошури, сувенири, филмови, видео спотови, реклами итн.? Дали 

споменикот се користел како сценографија за одреден настан? Наведете кои 

материјали, кој ги создал и на кој начин го презентираат споменикот.  

На каков начин информативните табли, официјалните мапи и инфографиката кои 

може да се најдат на локацијата го претставуваат споменикот? Кои се клучните 

податоци и наратив?    



ПРИРОДНО ОПКРУЖУВАЊЕ 

Дали споменикот е сместен во или во близина на заштитено природно подрачје 

(национален парк и сл.)? Ако да, наведете кој.  

Кои се специфичните карактеристики и вредности на природната околина/пејзаж? 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ 

 Дали локацијата на споменикот е опфатена со просторното планирање? Ако да, 

приложете ја документацијата во анекс.  

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА: СТАТУС НА ЗАШТИТА, 

УПРАВУВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ 

СТАТУС НА ЗАШТИТА 

Дали споменикот има статус на заштита? Ако да, посочете каква.    

Доколку споменикот е заштитен, наведете од која година. 

Која институција е надлежна за неговата заштита? 



УПРАВУВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ 

Која институција е одговорна/надлежна за управување со споменикот и пошироката 

околина? 

Дали постои менаџмент план за споменикот? Ако да, наведете ги основните 

информации (период на важење и сл.). 

Дали има мониторинг извештаи врзани со заштитата и управувањето на 

споменикот? Ако да, наведете кој ги подготвува, кому се поднесени и за кој 

временски период се изработени? 

Дали институцијата надлежна за одржување и управување на споменикот има буџет 

наменет за заштита и управување? Ако да, колкава е сумата? 

Дали постојат информации за за моменталните трошоци за одржување, заштита и 

реставрација на споменикот? 

Дали постои информација за висината на вкупните приходи кои произлегуваат од 

користењето на споменикот (вклучувајќи донации и сл.)? 



ТУРИСТИЧКИ ПОСЕТИ, ПОНУДА И ПЕРЦЕПЦИЈА 

Дали постои информација за бројот на посетители кои годишно го посетуваат 

споменикот? Ако да, наведете ја информацијата и изворот на информацијата. 

Дали постои информација за структурата на посетителите? Ако да, наведете ја 

информацијата и изворот на информацијата.  

Дали посетата се наплаќа? Ако да, наведете колку.  

Дали постојната туристичка посета има јасен сезонски карактер? Ако да, наведете 

кои периоди ги опфаќа.  

Дали постојат туристички атракции во околината? (материјално и/или 

нематеријално наследство)? Ако да, наведете кои. 

 

 

 



Дали во моментов постои дефинирана туристичка понуда за наведениот споменик? 

Ако да, опишете ја, специфицирајќи што вклучува, кој ја обезбедува, која е целната 

група кон која е насочена и обезбедете линк до дополнителни информации. 

Според Вас, каков тип на туризам би бил оптимален за овој споменик? Појаснете 

накусо. 

Дополнителни забелешки 

ТУРИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Дали во близина на споменикот има паркинг за приватни возила, велосипеди или 

автобуси? Опишете. Наведете го растојанието до локацијата. 

Дали пристапот до споменикот е добро дизајниран и безбеден? Опишете.   

Дали до споменикот има пристап за лица со посебни потреби, т.е. до сите делови 

кои се доатапни за другите туристи? Опишете. 



Дали на локацијата постојат тоалети? Наведете ја дистанцата до споменикот и дали 

нивната состојба е задоволителна  или незадоволителна (физичка состојба, 

одржување...). 

Дали локацијата е опремена со урбана опрема, клупи,канти за отпадоци итн.? 

Опишете. 

Дали локацијата е опремена со инфографика, знаци, натписи, итн. на различни 

јазици? Опишете. 

Дали на локацијата или во непосредна близина постои извор на вода за пиење (Ве 

молиме наведете каде)? Наведете дали се работи за природен извор на вода или се 

наоѓа во рамките на зграда.  

Дали локацијата е осветлена? Опишете. 

Дали локацијата е покриена со мобилна мрежа, WI-FI, и сл.?   



На која оддалеченост од локацијата на споменикот може да се најде кафетерија, 

ресторан или сместувачки капацитети? 

ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ 

 

 




