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Цели на одржлив развој

1.

ВОВЕД

Оваа студија е составен дел од проектот „Правата на домување кај
Ромите за одржлив урбан развој“ кој започна во декември 2015 година,
финансиран преку Европскиот инструмент за демократија и човекови
права (ЕИДХР). Целта на проектот е да се подобри вклученоста и
учеството на локалните ромски заедници во процесите на социјална
инклузија во домувањето и одржливиот урбан развој.
Проектните активности се во насока на промовирање на основните права
за достојно домување како право на сите граѓани, и кон поттикнување на
граѓанските иницијативи за подобрување на квалитетот на домувањето
и одржливиот урбан развој во три т.н. ромски населби во Прилеп, Штип
и Скопје (Општина Чаир).
Проектот се спроведува во соработка со организациите Рома С.О.С. од
Прилеп, Черења од Штип и Сумнал од Скопје (Чаир).
Проектот има за цел да ги зајакне локалните механизми за соработка
и вмрежување и да го мотивира учеството на Ромите во процесите
на донесување на одлуки на локално ниво, во процесот на развој на
заедницата, урбаниот развој и социјалната инклузија.

Цели и предмет на студијата
Во рамките на проектот изготвена е и оваа студија за одржлив урбан
развој на супстандардни населби, како поддршка на процесот на
социјална инклузија на ранливите категории граѓани и нивно учество во
развојните процеси на заедницата во која живеат. Имено, планирањето
на развојот, просторното и урбанистичкото планирање, се многу далеку
од граѓаните кои се речиси исклучени од процесите на донесување
одлуки во оваа сфера.
Студијата опфаќа повеќе аспекти на домувањето и на одржливиот урбан
развој, се осврнува на законската рамка за домување и урбан развој во
Република Македонија, и со тоа има задача да придонесе кон поголема
информираност и свест кај граѓаните, граѓанските организации, локалните
власти, деловниот сектор, државните институции и останатите фактори
за нивната значајна улога во креирање политики за просторен развој на
населбите и нивно соодветно третирање и применливо урбанистичко
планирање.
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Покрај тоа што дава осврт на состојбите во Република Македонија,
студијата обработува и позитивни практики од други земји и главно ги
офаќа следниве теми:
•
•

•
•

домувањето како интеграциона платформа за социјалните,
физичките, економските потреби на сиромашните заедници;
просторното и урбанистичкото планирање и инклузијата на
супстандардните населби, во смисла на намалување на социјалната,
економската и просторната сегрегација и балансиран развој на овие
населби;
законската рамка за одржлив урбан развој на национално и локално
ниво;
одржлив урбан развој на супстандардни населби.

Методологија на работа
Изработката на студијата, согласно задачата опфати неколку фази и тоа:
•
•
•

фаза на подготовка и прибирање на релевантни материјали и
информации;
фаза на анализирање на материјалот и синтетизирање на сознанијата;
фаза на изработка на студијата.

Очекувани придобивки
Оваа студија има за цел да придонесе кон аргументирањето на
потребата за суштинско препознавање на улогата на просторното и
урбанистичкото планирање за виталните прашања за подобрување
на животот во постојните супстандардни населби, а истовремено и за
планирање за нов одржлив урбан раст на начин со кој се обезбедува
идните урбани жители да не се принудени да живеат во населби со
супстандардни услови за живот (домување, животен простор, пристап
до вода за пиење и санитарни услови, правен статус). Дополнително,
целта е да се придонесе за поголема информираност и свест кај
граѓаните, граѓанските организации, локалните власти, деловниот
сектор, државните институции и останатите фактори во општеството и
да се поддржи процесот на социјална инклузија на ранливите категории
на граѓани, со посебен фокус на Ромите, и нивното учество во развојните
процеси на заедницата во која живеат.
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2.

ОДРЖЛИВ УРБАН РАЗВОЈ: МЕЃУНАРОДНА И
НАЦИОНАЛНА РАМКА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ
НА ОДРЖЛИВ УРБАН РАЗВОЈ И МЕСТОТО И
УЛОГАТА НА СУПСТАНДАРДНИТЕ НАСЕЛБИ

Оджливиот урбан развој е форма на развој која е прифатена на глобално
ниво, поттикната од согледувањата на земјите членки на Обединетите
нации за неподносливите и несоодветните услови за живот на целата
планета Земја (UNCED, 1983).
Уште во педесеттите години на минатиот век се согледани неодржливите
форми на развој, кој е форсиран од потребата за општ просперитет и
благосостојба. Наместо очекувањата за подобар живот и еднаквост на
луѓето, евидентирани се големи раслојувања и разлики и на локално
и на глобално ниво. Богатите стануваат сè побогати, а сиромашните сè
посиромашни. Од друга страна, големите светски економски кризи и
нафтената криза од 80-тите, покажуваат дека ресурсите не се бесконечни
и дека продолжувањето на нивното интензивно искористување ќе доведе
до нивно брзо исцрпување со несогледливи лоши последици. Појавите
на суша, глад и болести покажале дека, иако глобално е постигнат
голем просперитет, локално сите нации се подложни на несовладливи
проблеми. Последиците од настанатите состојби доведуват до постојана
појава на воени жаришта и тие уште повеќе поттикнуваат нехумани
услови за живот, големи раселувања и голем притисок врз земјите во
светот (Ward, 1983; Brundthland, 1987).
Настанатите кризи најмногу вршат притисок врз градовите и очекувањата
покажуваат дека до 2050 година 70 % од светското население ќе живее
во градовите (WPP, 2015). Градовите, иако нудат поголеми можности,
не се еднакво гостопримливи за секого. Голем број од луѓето кои се
населуваат, живеат во нестандардни, несоодветни живеалишта и
населби. Оттука, како едно од најгорливите прашања на денешните
градови е справувањето со т.н. неформални и супстандардни населби,
во кои живеат маргинализирани заедници и ранливи категории на луѓе
(WPP, 2015).
Обединетите нации, како обединувачка светска организација на
сите држави во светот, е онаа која сериозно ги сфатила заканите и
предизвиците на живеењето во денешницата и уште од првиот Самит
за планетата Земја во Рио, во 1992 година, ги поставува темелите на
одржливиот развој (UN, 1992). Оттогаш до денес, една од главните
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определби на Обединетите нации е поттикнувањето на одржлив развој
и создавање услови, критериуми, стратегии и акции во целиот свет за
негово постигнување.
Од самиот почеток на развојот на парадигмата на одржливост и одржлив
развој, голем акцент е даден на условите во кои живее светското
население. Поразителните бројки на лица кои живеат во несоодветни
и нехумани услови ја поттикнува заложбата и борбата за обезбедување
достојни услови за живот. Формирана е програма на Обединетите
нации Хабитат за подобра урбана иднина, која има за цел промовирање
на социјален и еколошки одржлив развој на човечките населби и
постигнување на соодветно засолниште за сите (UN, 1976).

Меѓународна рамка за поттикнување на
одржлив урбан развој
Основната рамка која го поттикнува одржливиот развој, а оттаму и
одржливиот урбан развој, на меѓународно ниво е Програмата/Агендата
за одржлив развој 2030 (UN, 2016). Таа е донесена на Самитот за одржлив
развој, одржан 25 септември 2015 година, во Њујорк. Државите членки на
Обединетите нации ја усвоија Агендата (Програмата) за одржлив развој
до 2030 година, која содржи 17 цели на одржлив развој (SDGs), заради
искоренување на сиромаштијата, борба против нарамноправноста и
неправдата и решавање на прашањето на климатските промени до 2030
година.

Слика 1
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Програма за одржлив развој до 2030  г. и глобалните одржливи цели

ОДРЖЛИВ УРБАН РАЗВОЈ: МЕЃУНАРОДНА И НАЦИОНАЛНА РАМКА ЗА
ПОТТИКНУВАЊЕ НА ОДРЖЛИВ УРБАН РАЗВОЈ И МЕСТОТО И УЛОГАТА НА
СУПСТАНДАРДНИТЕ НАСЕЛБИ

Целите на одржлив развој, кои се нарекуваат Глобални цели, прет
ставуваат надградба на Милениумските цели на развој (MDGs) – осумте
цели за борба против сиромаштијата за кои светот се обврза да ги
постигне до 2015 година. Милениумските цели, усвоени во 2000 година,
опфаќаат голем број прашања, вклучувајќи борба против сиромаштијата,
гладот, болестите, нерамноправноста на половите и обезбедување на
вода и санитарни услови за живот. Во остварувањето на милениумските
цели постигнат е голем успех, што го покажува значењето на постоење
обединувачка програма која се базира врз цели и резултати. Но и покрај
успехот, сиромаштијата не е во потполност искоренета.
Глобалните цели и пошироката програма (агендата) за одржлив
развој одат многу подалеку од милениумските цели и се занимваат со
основните причинители на сиромаштијата и универзалната потреба за
развој на благосостојбата на сите луѓе. Тие не се правно обврзувачки, но
од владите на земјите членки на Обединетите нации се очекува да ги
прифатат и да ги вклучат во своите програми и акции за постигнување на
17 цели до 2030 година.

Слика 2
Цел на одржлив равој 11 (SDG 11): Да се направат градовите и населбите
(населените места) инклузивни, сигурни, издржливи (отпорни) и одржливи.

Прашањето на одржлив урбан развој и справување со несоодветните
услови за живот во нив, како и справувањето со супстандардните
населби е опфатено со Целта на одржлив развој 11 (SDG 11): Да се
направат градовите и населбите (населените места) инклузивни,
сигурни, издржливи (отпорни) и одржливи.
Целта 11 за одржлив развој (ЦОР) опфаќа широк спектар на прашања во
врска со градовите и човечките населби и обезбедувањето на основните
човекови права на постојано растечкото градско население. Целта 11
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има 7 потцели, од кои можат да се издвојат неколку кои директно или
индиректно се однесуваат на третирањето на сиромашните населби
(Табела 1).
Табела 1 Целите на одржлив развој до 2030 – Потцелите кои директно или
индиректно се однесуваат на сиромашните населби.
Потцел 11.1:

До 2030 г. да се обезбеди пристап за сите до соодветно,
безбедно домување и основни услуги по достапна цена и да
се подобрат условите во сиромашните квартови;

Потцел 11.3:

До 2030 г. да се зајакне инклузивната и одржлива
урбанизација и капацитет за партиципативно, интегрирано
и одржливо планирање и раководење со човечките
населби во сите земји;

Потцел 11.5:

До 2030, значително да се намали бројот на смртни случаи
и бројот на погодени лица и значително да се намалат
директните економски загуби поврзани со глобалниот
бруто домашен производ предизвикани од катастрофи,
вклучително непогоди поврзани со вода, со фокус на
заштита на сиромашните и лицата во ранлива позиција;

Потцел 11.а:

Поддршка на позитивни економски, социјални и еколошки
врски меѓу урбаните, пери-урбаните и руралните области
со јакнење на планирањето на националниот и регионален
развој.

Особено значајно за реализацијата на поставените цели е тоа што за
основна определба е декларирана заложбата „никој да не се остави зад
себе“, во значење никој да не се запостави и испушти. При реализација
на Програмата/агендата за одржлив развој 2030, државите членки
препознале дека достоинството на поединецот е првично и дека целите
и нивните потцели мора да бидат исполнети за сите луѓе од сите слоеви
на општеството. Основната цел е настојувањата да допрат до сите, а
особено до најранливите и најзагрозените групи.
Следејќи ги насоките од Глобалните одржливи цели, одржана е
Конференција на Обединетите нации за домување и одржлив урбан
развој – Хабитат 3 (17 – 20 октомври 2016 година, Кито, Еквадор),
како прв глобален самит на Обединетите нации за урбанизација од
донесувањето на Програмата за одржлив развој 2030.
Конференцијата Хабитат 3 понуди единствена можност да се разговара
за важните предизвици за тоа како градовите, големи и мали, и селата
можат да бидат планирани и управувани, со цел да ја исполнат својата
улога на предводници на одржливиот развој, и како тие можат да ја
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обликуваат имплементацијата на Целите на одржлив развој и Парискиот
договор за климатските промени.
Во Кито светските лидери ја усвоија Новата урбана агенда/програма,
Декларацијата Кито – Одржливи градови и човекови населби за сите
(UN-HABITAT, 2016), со која се поставени глобалните стандарди за
постигнување на одржливиот урбан развој, осмислувајќи го начинот
на кој ги градиме, управуваме, и живееме во градовите, зацртувајќи
ја заедничката соработка со целосна посветеност на партнерите,
релевантните фактори и урбаните актери на сите нивоа на владеење и
управување, како и на грѓанското општество и приватниот сектор.
Иако градовите се центри на идеи, трговија, култура, наука, производство,
социјален развој, и на луѓето им овозможуваат економски и социјален
просперитет, сепак, сѐ уште постојат големи предизвици во начинот на
кој опстојуваат. Градовите трошат огромни ресурси, создаваат голем
метеж, не нудат еднакви можности за сите и сѐ уште голем број од
жителите живеат во несоодветни и неадекватни услови и без основна
инфраструктура и достапност до и на услуги. Оттука произлегува
определбата дека мора да се постават нови стандарди во егзистирањето
и развојот на градовите, за да се подобри користењето на ресурсите,
да се намалуваат загадувањата и сиромаштијата. Иднината кон која
се цели треба да овозможи подобри услови за сите, со пристап до
основните услуги, енергија, (в)домување, превоз, пристап до отворени
зелени простори, социјална кохезија и сл. Од декларираните клучни
определби можат да се издвојат неколку кои директно или индиректно
се однесуваат на третирањето на сиромашните населби (Табела 2).
Табела 2 Нова урбана програма – Декларација Кито: Дел од определбите кои
директно или индиректно се однесуваат на сиромашните населби.
Обезбедување основни услуги за сите граѓани
Овие услуги вклучуваат: пристап до домување, безбедна вода за пиење и санитација,
здрава храна, здравствена заштита и планирање на семејството, образование,
култура и пристап до комуникациски технологии.
Обезбедување пристап до еднакви можности за сите граѓани и заштита од
дискриминација
Секој има право да ги користи поволностите коишто се нудат во градот во кој
живее. Со „Новата урбана агенда“ се повикуваат градските власти да ги земат
предвид потребите на жените, младите и децата, лицата со посебни потреби,
маргинализирани групи, постари лица, домородното население, меѓу другите групи.
Зајакнување на отпорноста на градовите со цел да се намали ризикот и влијанието
од катастрофи
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Многу градови го чуствуваат влијанието на природните катастрофи и лидерите треба
да се посветени на спроведување на мерките за ублажување и адаптација за да
се минимизираат овие влијанија. Некои од овие мерки се: подобро урбанистичко
планирање, квалитетна инфраструктура и подобрување на локални одговори.
Целосно почитување на правата на бегалците, мигрантите и внатрешно раселените
лица, без оглед на нивниот миграциски статус
Лидерите признаваат дека миграцијата претставува предизвик, но тоа, исто така,
носи значајни придобивки кон урбаниот живот. Поради ова, тие се обврзуваат да
воспостават мерки со кои ќе им се помогне на емигрантите, бегалците и внатрешно
раселените лица, за да можат и тие да дадат позитивен придонес за општеството.

Стратегијата за одржлив развој на
Европската Унија
Придонесот на Европската Унија кон одржливиот развој на глобално ниво
е преку поставувањето на сеопфатен и интегриран збир од активности,
кои ја сочинуваат Стратегија за одржлив развој на Унијата (COM, 2009).
Стратегијата за одржлив развој на Европска Унија, насловена „Одржлива
Европа за подобар свет“ е донесена на 16 јуни 2001 година во Гетеборг
од страна на Европскиот совет (COM, 2001). Документот е составен од
два главни дела: во првиот се предлагаат цели и мерки за справување
со голем број неодржливи трендови, додека во вториот се повикува
на нов пристап при создавањето политики кој ќе овозможи меѓусебно
зајакнување на економските, социјалните и еколошките политики на
Европската Унија.
Во Повелбата од Лајпциг за одржливи европски градови од 2007 (EC,
2007), покрај другите прашања поврзани со градење интегрирани
политики за развој на градот, потенцирана е и потребата да се посвети
посебно внимание на сиромашните населби во рамките и во контекст на
градот како целина.
Согласно Стратегијата за одржлив развој на Европската Унија, која ја
отсликува решеноста на Унијата за исполнување на меѓународните
обврски што се однесуваат на одржливиот развој, ЕУ даде позитивен
и конструктивен придонес за развојот на Агендата за одржлив развој
2030. Освен тоа, со донесување на Урбаната агенда за ЕУ (Амстердам,
30 мај 2016) (EU, 2016), се поставија и приоритетните теми, меѓу кои
се и урбаната сиромаштија, домувањето и одржливото користење на
земјиштето. Урбаната сиромаштија се однесува на прашањата поврзани
со просторната и структурната концентрација на сиромаштија во
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сиромашните населби. За решавање на предизвикот за намалување на
урбаната сиромаштија и социо-економската интеграција на луѓето во
сиромаштија или на работ на сиромаштија кои живеат во сиромашни
населби, фокусот се става на решенија кои треба да бидат дизајнирани и
применети со интегриран пристап. Европската урбана агенда би можела
да стане клучен инструмент за исполнување на Новата урбана агенда.

Национална рамка за постигнување на
одржлив урбан развој
Постигувањето на одржлив развој e определба и на Република
Македонија, како држава членка на Обдинетите нации (Матлиевска,
2011). Државата преку активностите на одговорните министерства,
надлежни за оваа област, ги следи препораките на Обединетите
нации и ги изготвува клучните документи (стратегии, закони и сл.)
кои се потребни за имплементирање на препораките и заложбите во
постигнувањето на одржливиот развој.
Најзначаен документ е Националната стратегија за одржлив развој на
Република Македонија 2009 – 2030 (НСОР). Таа се заснова врз прин
ципите за одржлив развој прифатени на глобално ниво, а дефинирани
на Конференцијата за животна средина и развој на ОН (Рио де Жане
иро, 1992), со цел Агендата 21 да биде во функција; понатаму врз
Декларацијата и планот за имплементација од Јоханесбург 2002, усвоена
на Светскиот самит за одржлив развој; врз принципите на Милениумската
декларација на ОН кои се содржани во Милениумските развојни цели; и
врз принципите развиени во обновената Стратегија за одржлив развој на
ЕУ, усвоена од страна на Европскиот совет во 2006 год. (НСОР РМ, 2009).
Како врвен стратешки документ на државата, оваа Стратегија го опфаќа
прашањето на адекватни услови за живот и поголема достапност до
основните услуги и сервиси во домаќинствата, управување со човековите
населби и нивно планирање (5.2.4. – одржливи човечки населби, стр.
123). Но Стратегијата никаде не го споменува како проблем постоењето
на несоодветни услови за живот, ниту супстандардните населби, а со тоа
не дава насоки за справување со нив.
Просторниот план на РМ – стратегија за просторен развој 2002 –
2020 (ПП), како врвен стратешки документ на државата кој го уредува
просторот, е главната рамка за прашањата од специфичната област на
просторно и урбанистичко планирање (ПП РМ, 2004). Таа се базира врз
концептот на одржлив развој и ги обезбедува насоките кои се однесуваат
на домувањето и супстандардното домување. Во неа е препозната
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застапеноста на супстандардното домување (11,9 %). Но сламовите или
неформалните населби не се споменати како проблем во документот.
Стратегијата за домување на РМ 2007 – 2012 (СД) (застарена), е главната
национална стратегија што ги опфаќа барањата кои се однесуваат
на: адекватно и минимално домување; ревизија и дополнување
на законската рамка; социјално домување и домување за ранливи
групи; обезбедување на комунална и транспортна инфраструктура
во супстандардните населби (СД РМ, 2007). Но нема информации за
постигнувањата и не се изготвува нова.
Легислативната рамка за просторен и урбанистички развој, кој треба да
обезбеди одржлив урбан развој на населбите во Република Македонија,
и справувањето со супстандардните населби, се неколку клучни закони.
Законот за просторно и урбанистичко планирање (ЗПУП, 2014) го
уредува системот на просторно и урбанистичко планирање, како
основа за обезбедување на условите за хумано живеење и уредување
на намената на земјиштето. Со него се пропишуваат условите за
обезбедување основни услуги (снабдување со вода, одвод на отпадни
води, снабдување со електрична енергија и сл.). Со подзаконските акти
на овој Закон се утврдуваат и стандардите и нормативите за урбанистичко
планирање, со кои се пропишуваат условите за содветно домување. Во
него не постои поспецифично третирање на супстандардните населби,
туку само се споменуваат бесправно изградените објекти и условите за
нивно вклопување во урбанистичките планови.
Законот за домување (ЗД, 2007) поконкретно ги уредува видовите на
домување, видовите на објекти за домување и нивните делови, инста
лациите кои ги содржат. Потоа го пропишува минималното и соодветно
домување и пропишува изготвување на стандарди и нормативи за
него од страна на Владата, а по предлог на министерот надлежен за
станбено-комуналната област. Овој Закон ги уредува и можностите за
непрофитно домување, домување под закуп и сл., кои се основа за
достапно и безбедно домување, како и основни услови по достапни
цени. Ги уредува и обврските на локалната самоуправа за обезбедување
услови за соодветно домување, правење програма и финансирање.
Законот за градење (ЗГ, 2013) е закон кој ги уредува градењето,
основните барања на градбата, начинот на употреба и одржување на
градбата и сл. Со него и со подзаконските акти кои произлегуваат од
него, се пропишуваат условите за соодветно и безбедно домување, како
и инсталациите и опремата кои објектите неопходно мора да ги содржат.
Тука се содржани: механичката отпорност, стабилност и сеизмичка
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заштита; заштита од пожар; хигиена, здравје и заштита на животната
средина; сигурност при употреба; заштита од бучава; ефикасно
користење на енергијата и топлинска заштита.
Закон за постапување со бесправно изградените објекти (ЗПБИО,
2013) е закон со кој се уредуваат условите, начинот и постапката за
евидентирање, утврдување на правниот статус и санкционирање
на бесправно изградените објекти. Стандардите за вклопување на
бесправните објекти во урбанистичко-планската документација се
пропишани со подзаконски акт; тие наложуваат легализација доколку не
се спротивни на условите во урбанистичко-планската документација и ги
задоволуваат сите урбанистички и градежни стандарди.
Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и
социјалната исклученост во Република Македонија 2010-2020. Во
контекст на намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост
преку подобрување на условите за живот една од специфичните стратешки
цели во Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и
социјалната исклученост предвидува постигнување стандардизирани и
хармонични услови на домување за категориите на граѓани кои се сметаат
за социјално исклучени во домувањето. Индексот за мониторирање на
социјалната вклученост во домувањето кој е подготвен како алатка за
проценка и следење на развојот во областа домување дава поддршка
на имплементацијата на оваа Стратегија. Индексот е подготвен во
рамки на проектот “Индикатори за социјална инклузија во домувањето“
имплементиран од Хабитат Македонија во 2012 година. Со Индексот
може да се одредува и следи: правната сигурност во домувањето,
просторната сегрегација, квалитетот на објектите за домување, (пре)
населеност во домовите, пристап до социјално домување, како и пристап
до извори на финансии за домување.

Супстандардни населби – дефиниција,
место и улога
- Дефиниција
Што е супстандардна неформална населба или слам?
Неформалните населби или „сламовите“ се појавуваат во различни форми,
можат да варираат од состојби со голема густина, сиромашни делови на
централни градски јадра во разурнати стари објекти, до спонтано создадени
населби без правен статус расположени на рабовите на градовите.
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Според Сојузот на градови (Cities Alliance), глобално партнерство за
намалување на сиромаштијата и промоција на одржливиот развој
на градовите, „сиромашните населби (сламови) се меѓу најмалку
разбраните места на земјата, во голем дел бидејќи тие се едни од
најкомплексните места на земјата“. Тие наведуваат дури дванаесет
дефиниции за сиромашните населби, секоја од нив е нецелосна, но
секоја за себе вистинита (Cities Alliance).
За потребите на оваа студија се посочува дефиницијата број 12, која вели
дека сиромашните населби (сламови) се фаза низ која поминува секој
град со рапидна урбанизација. Имено, голем број примери (почнувајќи
од стариот Рим, преку градови како Лондон или Њујорк од крајот на 18,
односно 19 век, па сѐ до примери од поново време, дури и од блиското
соседство, како Белград или Софија) одат во прилог токму на ваквото
тврдење, дека ваквите населби настануваат како директна последица на
расчекорот помеѓу брзата урбана миграција и капацитетот на физичката
инфраструктура на градовите и на демократското управување и
планирање, менувајќи ги притоа самите градови.
ОН – Хабитат (UN-HABITAT, 2006) ги дефинира сиромашните домаќинства
како група на поединци кои живеат под ист покрив во урбани средини на
кои им недостига еден или повеќе од следниве критериуми:
•
•
•
•
•

објект за живеење од цврста градба кој обезбедува заштита од
екстремни климатски услови;
доволно простор за живеење, што значи не повеќе од трoјца луѓе
кои делат иста соба;
лесен пристап до безбедна вода за пиење во доволни количини и по
прифатлива цена;
пристап до адекватни санитарни објекти во форма на приватен или
јавен тоалет кој се дели со разумен број на луѓе;
обезбедено право на посед (користење) со што се спречува присилно
иселувања.

Сите сиромашни населби или сламови не се хомогени и сите сиромашни
жители не страдаат од ист степен на сиромаштија. Степенот на
лишување од основите услови зависи од тоа колку од петте критериуми
што ги дефинираат сиромашните населби се застапени во рамките
на домаќинството на жителите во сиромашните населби. Освен тоа,
ранливоста на жителите во ваквите населби е засилена од ситуацијата
на оневозможени услови за образование, за пристап до медицинска
заштита и до други јавни сервиси, што резултира со физичка и правна
маргинализација на населбите од формалните градски структури.
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- Место и улога
Прашањето на сиромашните населби со супстандардни услови за живот
е многу сложено и е во основа мултидисциплинарно. Директно, тоа
го засега животот на стотици милиони сиромашни жители во светот,
а Македонија не е исклучок. Индиректно, импликациите од овој
проблем се рефлектираат врз сите локални и национални економии
и општества во кои постојат вакви супстандардни населби, што секако
го прави еден од основните глобални предизвици на нашето време.
Поради големата разновидност од аспект на физичките, законските,
социјалните, политичките и економските карактеристики, но и урбаните
и национални контексти во кои постојат ваквите супстандардните
населби, ова прашање станува уште покомплексно.
Во таа смисла, доколку сакаме интервенциите за ублажување на овој
проблем да бидат целисходни, непходно е подлабоко разбирање (но
и ценење) на комплексноста и суптилностите на ваквите сиромашни
супстандардни населби, нивните заедници, и како тие комуницираат во
рамките на поширокиот контекст во кој постојат.
Поставувајќи ја корелацијата меѓу просторното и урбанистичкото
планирање, одржливиот урбан развој, домувањето и супстандардните
населби од една страна, и граѓаните засегнати од ефектите на овие
процеси, кои се речиси исклучени од постапките на донесување одлуки
во оваа сфера, се наметнуваат неколку клучни прашања:
•

•

•

Која е улогата и функцијата на просторното и урбанистичкото
планирање во вклучување на супстандардните населби како дел
од плановите за одржлив урбан развој, со цел намалување на
социјалната, економската и просторната сегрегација на овие населби
и нивен балансиран развој?
Колку постојните стратегии за одржлив урбан развој, вклучително
и законската рамка, имаат капацитет да поттикнат проактивни
пристапи како нераскинлив дел од разговорот за сиромашните
квартови, а со тоа да придонесат кон зајакнување на локалната
демократија (вклученост на сиромашните заедници во процесот на
одлучување)?
Како политиките за одржлив урбан развој во иднина треба да го
третираат прашањето на супстандардните населби, особено од
аспект на домувањето како интеграциона платформа за социјалните,
просторните и економските потреби на сиромашните заедници?
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3.

ПОЗИТИВНИ ПРИМЕРИ ОД СВЕТОТ
ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА
УРБАНИЗАЦИЈА НА СУПСТАНДАРДНИТЕ
НАСЕЛБИ

Кога станува збор за супстандардната урбанизација и населбите од
ваков вид, може да се заклучи дека тие се појавуваат како урбан
феномен на сите континенти независно од климатските и општествените
околности на државите, и дека секојпат развиваат комплексни социоекономски релации и просторни манифестации кои се тешки за следење
во формалниот систем на урбанистичкото планирање. Но исто така,
интересен е и фактот дека паралелно со оваа комплексност и специфична
структурна поставеност на секоја од овие населби, независно од нивната
големина и локација, може да се препознае систем на проблеми и
предизвици кои се карактеристични за сиромашните средини.
Во овој контекст, заради вовед во анализата на ваквите населби, како
околности за супстандардната урбанизација треба да се напоменат
немањето редовно вработување, нискиот степен на обрзование,
зависноста од степенот на социјална помош и програмите за
субвенционирање на сиромашно население, кои зависат директно од
економската моќ на државата, потоа немањето сопственост, нискиот
квалитет на условите за живот во домот и населбата, како и нискиот
степен на безбедност внатре во населбите (KISIP, 2015).
Иако искуствата покажуваат дека справувањето со дел од овие
предизвици секогаш не ги решава проблемите на супстандардната
урбанизација, сепак, може да се констатира дека горенаведените состојби
во голема мера придонесуваат за дополнително проблематизирање
и продлабочување на тековните состојби. Кога ваквите состојби ќе
се дополнат со отсуството на генерална стратегија за справување
со супстандардната урбанизација, континуираното зголемување на
цените на земјиштето и становите на глобално ниво, како и отсуството
на политичка волја за решавање на ваквата ситуација, може да се
констатираат причините за одржување и влошување на состојбите во
ваквите населени места (The Economist, 2015).
За да се надминат ваквите состојби, според архитектот Чарлс Кореа од
Индија (Correa, 1999), треба да се означат неколку општи аспекти кои се
однесуваат, пред сѐ, на квалитативното подобрување на супстандардните
населби, и тоа:

21

СТУДИЈА ЗА ОДРЖЛИВ УРБАН РАЗВОЈ НА
СУПСТАНДАРДНИ НАСЕЛБИ

а)

Зголемување на ваквите населби во планирани секвенции (Incrementality), односно постепено растење кое се планира во
мали чекори. Ваквиот начин на растење се однесува и на ниво на
единечен објект, односно проектирање на растот на единиците
за домување, со што индиректно се контролира и квалитетот
на домот во материјална смисла, како и демографскиот раст на
населбата и густината на населеност како квалитативен елемент
на ваквите населби.

б)

Вметнување на концептот на заедништво (Pluralism) и негување на
духот на припадност во рамките на колективот на населбата, при
што секоја физичка и инфраструктурна интервенција треба да го
поттикнува аспектот на коегзистирање на различните сегменти од
кој е составен комплексниот систем на ваквите населби.

в)

Можност за социо-урбано реобликување на населбите без притоа
да се избрише претходната состојба (Malleability). Ваквиот начин
на гледање при планирањето на супстандардните населби е
особено важен бидејќи многу често жителите на овие населби
имаат развиено цврста релација на припадност кон местото или
кон одредени заеднички делови на населбата кои ги споделуваат.

г)

Соучеството (Participation) е исклучително важен аспект на
планирање на супстандардните населби бидејќи ја претставува
вклученоста на населението во процесот на донесување на
одлуките за менување на населбата. Партиципацијата овозможува
нови релации за овој вид на исклучено градско население бидејќи
отвора можност тоа да биде дел, односно да биде во можност да
воспостави релација со поголемата градска целина и системите на
одлучување достапни за останатите граѓани.

д)

Ваквите населби скоро без исклучок се зависни од останатите
градски делови, бидејќи населението на супстандардните
населби работи надвор од населбата. Создавањето можности
за финансиска независнот (Income generation) на населението
во рамките на населбата, преку услови за остварување профит
во рамките на населбата, е чекор поблизу до создавање на
финансиски самоодржливи населби.

ѓ)

Рамноправното споделување (Equity) е еден од клучните аспекти
при планирањето на супстандардните населби, бидејќи се однесува
на вклученоста на населбата во поширокиот урбан контекст на
градот. Тој ги опфаќа сите формални точки на урбанистичкото
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планирање бидејќи на тој начин се зголемува партиципацијата
на овие населби во политичко-економските состојби на градот
и одлучувањето, при што еднаквоста се врзува со правото на
споделување на градските ресурси.
е)

При организацијата на супстандардните населби треба да се
користи методот на фрагментирање (Disaggregation) како начин на
совладување на овие најчесто комплексни социо-културни урбани
целини. Со сепарација на основните компоненти на целината се
овозможува справување со ситуациите во мали чекори, како и
осознавање на тековните проблеми со кои се соочува населението
на микро ниво на користење на просторот.

ж)

Во процесот на планирање и проектирање на ваквите населби треба
да се внимава на релацијата помеѓу внатрешниот простор на домот
и дворот, бидејќи независно од климатските карактеристики во кој
е лоцирана супстандардната населба, со оглед на ограничените
квалитативни аспекти на домот, големината на семејството, како
и улогата на дворот во економската состојба на фамилијата,
отворениот простор (Open-to-sky space) претставува продолжеток
на домот (extended home), односно витален дел за одржување на
социјалниот и економскиот квалитет на живот во ваквите населби.

Дефинирање на различната природа на
супстандардните населби
Супстандардните населби имаат комплексна и динамична природа во
однос на сите формални аспекти кои ги препознава урбанистичкото
планирање. За ваквите населби, независно дали се лоцирани во
централните градски зони или на периферијата на градовите, скоро без
исклучок недостигаат информации како што се сопственоста, легалноста,
преглед на квалитетот на изградената инфра и супраструктура,
демографски и инвентаризациски информации за тековната состојба, како
и проекции за плански развој на населбата. Од таа причина, следењето
на примерите за супстандардните населби бара нивно специфично
читање кое се однесува на истовремен преглед на економските,
социјалните и политичките околности, како и просторните дадености на
анализираниот пример, односно нивно контекстуализирање во општата
состојба на супстандардност.
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- Постојни и нови населби
При разгледување на примерите, нивните методолошки постапки, како
и крајната цел и резултат, треба да се има предвид дали станува збор
за потполно нова интервенција, односно за населба која го започнува
својот живот без потреба од синхронизирање со тековната состојба на
својата територија, и примери кои се однесуваат на интервенции во
постојна состојба, односно во населби кои веќе имаат воспоставени
одредени социјални, економски и инфраструктурни состојби.
Во случај кога се создава стратегиска структура за реализација на
новите населби, процесот на планирање е олеснет бидејќи од самиот
почеток може да се воспостави систем на основните цели и чекори за
реализација на одредена идеја. Иако комплексноста на интервенциите
во веќе изградени супстандардни населби е поголема поради тоа што во
овие населби веќе постои одредена динамика на раст и воспоставени
наративи на користење на просторот, и двата случаја треба да подра
збираат изготвување на проектен акт независно од форматот на план
скиот документ, кој има за цел согледување на целовитоста на населбата.
Па така, во процесот на воспоставување на методологија на работа е
потребно да се соберат и анализираат информации како што се:
•
•
•
•
•

дефинирање на целни групи, прецизно препознавање на нивната
финансиска состојба и извесни проекции за нејзин развој;
социо-културни особености и навики на живеење на населението
кое се предвидува да ја насели новопроектираната населба;
избор на територија на која ќе биде населбата, имајќи ја предвид
цената на земјиштето, неговата локација во однос на градскиот
центар и физичката одалеченост од пазарот на трудот;
регулирање на земјиштето (негова катастарска организација);
проектирање и фази на реализација на основните и секундарните
водови на инфраструктурните инсталации во населбата, главни
сообраќајни коридори кои ги вклучуваат и аспектите на јавниот
транспорт, организација на јавните површини и опремување на
населбата со елементарните програмски потреби од областа на
образованието и медицинската заштита.

- Неформални, супстандардни, слам населби
Супстандардните населби меѓусебно се разликуваат следејќи три
генерални ситуации кои се однесуваат на: 1) нивната поширока локација,
2) материјалната состојба и 3) квантитативната состојба на урбаната
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супстанција во однос на вкупната изградена површина (големина) на
остатокот на градот.
1. Географската поставеност во себе ги подразбира специфичните
климатски, но и економски и социо-политички карактеристики,
особени за државата во која се лоцирани. Овој сегмент на варијабли
е во директна релација со општествените околности кои се
врзуваат со економската и институционалната моќ на државата,
како и од поволностите или ограничувањата кои произлегуваат од
климатските особености, односно дали супстандардните населби
се наоѓаат во зони на екстремни или умерени климатски услови
(температурата на воздухот, степенот на влажност, вклучително и
ризиците на средината какви што се трусните, плавните и подрачјата
изложени на суша).
2. Материјалната состојба кај супстандардните населби не е никогаш
еднаква. Може да се препознаат различни нивоа на сиромаштија во
однос на материјалната опременост на населбите. Во овој контекст
материјалната состојба на супстандардните населби се препознава
преку:
•
•
•

аспектите на сопственост (сопственици на куќи и земјиште, бесправно
населени корисници, кираџии);
аспектите на квалитетот на изградениот простор (куќи, бараки,
засолништа);
аспекти кои се однесуваат на достапноста на основните инфра
структурни водови (водовод, канализација, електрика).

3. Во физичката смисла на својата територијална зафатнина,
супстандардните населби се појавуваат како мали колонии кои
честопати имаат ефемерен карактер, како што се привремени
населби составени од жители мигранти, населби кои по големина
зафаќаат територија доволно голема за да се создадат во нив потреби
за организација на урбано програмирање какви што се образовни,
здравствени, културни и услужни дејности, како и мега населби кои
со својата демографска и територијална големина претставуваат
градови сами за себе или територии еднакви по големина со
формално регулираната градска територија.
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- Стратегии и модели
Разгледувањето на супстандардните населби како стратегии и модели
дава можност тие повеќеслојно да се анализираат следејќи ги општите
специфики на разгледуваните примери. Иако и двете групи се заемно
врзани и неделиви, бидејќи за своја основна содржина го имаат
просторното обликување, сепак треба да се потенцира дека стратегиите
задираат во големата слика на одредена идеја-интервенција,
односно повеќе се врзуваат со урбанизмот и политиката на градот
и економските услови потребни за реализација, додека моделите ја
опфаќаат валоризацијата и оцената за понатамошен развој во размер на
согледување и решавање на проблемите, поблизок на архитектонскиот
дискурс кој гравитира околу решавање на потребите на корисниците на
микро ниво. Од причина што доменот на дејствување на стратегиите
и моделите честопати е нејасен бидејќи се преклопуваат, заемно се
надополнуваат и задираат едни во други, во оваа студија разгледуваните
примери истовремено ќе бидат коментирани низ двата дискурса,
односно симултано ќе се согледуваат аспекти врзани со политиките на
планирањето, самиот процес на урбанизација, како и архитектонските
реализации.
Стратегиското следење на примерите ги согледува постапките
за трансформирање на одредена територија од супстандардна
(нерегулирана) кон планирана населба, со јасни цели и критериуми
за понатамошниот развој. Стратегиското следење на примерите во
својата суштина ја има контролата врз процесите на менување на
карактерот на една супстандардна населба. Ваквите примери ги следат
процедуралните постапки и методологијата за реализација, при што
во процесот на анализа влегуваат аспекти на плански документи (од
секаков ранг), политички документи во кои се препознава потребата и се
создаваат услови за формирање тела кои работат директно на проблемот
од позиција на централна власт, локална самоуправа (доколку постои)
и/или тела кои се формирани со цел реализација на одредена идеја за
подобрување на квалитетот на живот во населбите со супстандардни
услови директно на терен, како што се невладините организации (НВО)
и разни форми на локални организации (community based organizations – CBO) кои имаат за цел правично распоредување на средствата и
знаењата наменети за заедницата.
Моделите претставуваат директна реализација на одреден напор
за справување со супстандардната урбанизација. Тие се занимаваат
со крајниот ефект, односно со анализа на реализиран проект на
архитектонско-урбанистичко ниво; од архитектонско решение на
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единиците за домување до организација на непосредниот простор помеѓу
нив, па сѐ до користењето на јавниот простор и опременоста на населбата
со дополнителни дејности потребни за нејзина самоодржливост. На овој
начин може да се следат аспектите на урбанизацијата кои настануваат
непосредно пред и кои следуваат непосредно по реализацијата на
моделот, односно кои ги засега понатамошниот развој на населбата.
Ваквата природа на моделите претставува појдовна точка од која
понатаму се оценува квалитативниот напредок на урбанизацијата
преку отворање на прашања кои се однесуваат на тоа како се одржува
населбата, какви се ефектите од процесот на урбанизација врз социоекономската состојба на нејзините жители, па сѐ до прашања кои се
врзани со состојбите на инфраструктурните побарувања и начинот на
кој функционира организацијата на заедницата на локално ниво, како и
нејзината соработка со повисоките системи на одлучување во градовите
– општините и градската управа.

Разгледувани примери
Од причина што супстандардните населби се реалност секаде во светот,
разгледувани се примери кои ја мапираат состојбата и практиките
на глобално ниво. Имајќи предвид дека справувањето со чекорите на
ваквата урбанизација е долготраен и комплексен процес, поголемиот
дел од разгледуваните примери се согледувани во нивните витални
интервентни сегменти, односно чекорите преземени во ваквите населби
во Кенија и Јужноафриканската Република, потоа во Лима, Перу. Освртот
се заокружува со подетална анализа на од неодамна најуспешната
програма за супстандардни населби која доаѓа од Чиле.
- Кибера, Најроби Кенија (2003 - )
Кибера претставува една од најпознатите слам населби на африканскиот
континент. Лоцирана е во Најроби, главниот град на Кенија. Главните
особености на Кибера се нејзината големина (повеќе од 170.000
жители), мултиетничкиот состав на населението, разликите во степенот
на сиромаштија помеѓу населението и организацијата на територијата
на населбата во повеќе различни целини – села (Engleson, 2011). Со
оглед на големината, Кибера е пример кој може да се разгледува од
повеќе аспекти, но за потребите на оваа студија тој e проследeн преку
стратегиската определба на кениската влада, која се однесува на
постaпките при процесот на релокација на дел од населението со цел
намалување на постојните густини на населението и борбата со тековната
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екстремна пренаселеност. Овој аспект на справување со супстандардната
урбанизација се однесува на елементарно подобрување на квалитетот
на живот и зголемување на безбедноста во рамките на територијата на
населбата. Целата стратегија, во финансиска и организациона смисла,
се одвива преку два проекта кои се спроведуваат во супстандардните
населби лоцирани во најголемите градови во Кенија. Првиот е КИСИП
(Kenya Informal Settlements Improvement Project), кој е поддржан од
кениската влада и фондовите на Светската банка. Предвидува помош од
100 милиони американски долари за 15 града и 135 населби (KISIP, 2015).
Проектот се однесува главно на подобрување на инфраструктурната
мрежа (канализација) и дефинирање и реализација на улици внатре
во населбите, поставување на нови пунктови за водоснабдување и
самоодржлив систем за осветлување.

Слика 3 Кибера, Најроби, Кенија - проект  КИСИП (извор: Kenya Informal
Settlements Improvement Project)

Во рамките на Кибера, проектот КИСИП се занимва со ГИС мапирање
на населбата, при што е изготвена интерактивна информациска база
на која тековно се обновуваат информациите врзани со сервисите
на здравствени услуги, образование, пунктови за водоснабдување
и канализација и системот на улици. Оваа мапа се изработува од
страна на младите жители на Кибера и претставува смел почеток на
партиципативно планирање (Hagen, 2011).
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Слика 4 Интерактивна ГИС мапа на Кибера изработена од локалното
население (извор: mapkibera.org)

Втората е програмата КЕНСУП (KENSUP Kenya Slum Upgrading Program)
во соработка директно на кениската влада и премиерот како главен
покровител и ОН – Хабитат. Оваа програма претставува политички
документ со кој Кенија се обврзува да биде предводник на африканскиот
континент за справување со супстандардната урбанизација (UN-HABITAT, 2007). Целиот проект се темели врз соработката на централната
влада, локалната (обласна) управа и телата на ОН – Хабитат, додека
за ефектуирање на програмата е формирано посебно тело – IASC, Inter Agency Steering Committee (KENSUP, 2017). Како најголема населба,
Кибера е носител на проектот во кој главната цел е релокација (decanting
sites) на населението во нови станбени блокови во објекти од приземје
и пет ката и различни големини на единици за домување опремени со
кујни и тоалети. Процесот на релокација значи преселување на дел од
населението на Кибера на локации кои се непосредно до постојните,
како би се избегнале проблемите од социо-економска природа,
односно жителите на новите населби би останале близу до изворите
на финансирање и на постојните ресурси. Системот на користење на
новите живеалишта е исклучиво од рента која ја контролира државата,
наспроти досегашната практика во постојните сламови, во кои
наплатата се врши од локални сопственици со криминална заднина.
Иако овој начин на справување со овој вид на урбанизација има низа
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недостатоци од техничка (проблеми со квалитетот на инсталираните
мрежи), економска (сѐ уште голем дел од населението има проблем
со висината на месечната рента) и социо-културна природа, сепак
претставува чекор напред во борбата со сламификацијата на градовите,
бидејќи воспоставува контрола на растот на ваквите населби, а притоа
квалитативно значително го подобрува постојниот стандард во сите
аспекти на животот.
- Руимсиг, Јоханесбург, Јужноафриканска
Република (2011 - )
За разлика од претходниот пример, во кој се нагласени стратегиските
аспекти на справување со супстандардната урбанизација одгоре надолу
(top down), при што се инволвирани високи владини и меѓународни
агенции, овој пример се базира врз стратегиски пристап во кој постапките
за дејствување се оддолу нагоре (bottom up), односно се работи на
микро ниво на населбата, каде партиципацијата на локалното население
е далеку подиректна. Станува збор за населба која своето постоење го
започнува во средината на осумдесеттите години на минатиот век и која
значително се зголемува во последните две децении. Лоцирана е во
срцето на градската територија, со средно и високоситуирано градско
население, што овозможува одлични услови и пристапност на жителите
на Руимсиг до пазарот на трудот. Проектот во континуитет трае до денес,
а започнува во 2011 година, како соработка на локалните невладини
организации (iKhayalami и CORC NGO’s), организациите на месното
население (Ruimsig Development Committee grassroots community based
organizations CBO’s) и Факултетот за архитектура при Универзитетот во
Јоханесбург, кој го поставува проектот во соработка со Институтот Гете
и Архитектонскиот колектив 26’10 South Architects (http://sasdialliance.
org.za/projects/ruimsig/). Целта на проектот е да ги активира жителите
на Руимсиг како легитимни експерти за планирање на локалните услови
за живот во населбата. На овој начин би се зголемило чувството на
припадност кон населбата, а со тоа и моќта на заедницата во процесот
на носење одлуки врзани со нејзината иднина. Процесот на реализација
опфаќа неколку сегменти на работа кои во одредена мера меѓусебно
се преклопуваат. Соработката се темели врз вклучување на „локални
планери“ кои ги учат алатките и целите на урбанистичкото планирање
и истовремено ги споделуваат своите искуства и знаење за навиките за
живот во населбата, како и деловите од населбата кои се критични во
однос на нејзиното функционирање.
Во овој сегмент на работа се извршува детално мапирање на ситуацијата
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на терен (станува збор за населба од нешто повеќе од 5 хектари), се
евидентира минимален број на објекти кои треба да се елинминираат
како би се дефинирале коридори за движење (за интервентни возила),
се прави нова структура на блокови во кои се предвидува начинот на раст
на објектите внатре и се подобруваат јавните и полујавните простори
(Graupner and Decler, 2013).

Слика 5 Мапирање и нова организација на блокови (извор: Т. Деклер и А.
Опер 26’10 South Architects, Јоханесбург)

Главни цели на процесот на создавање на нови блокови (re-blocking) е
еднакво делење на земјата, системска организација на територијата,
со што се намалува влијанието на таканаречените слам-босови (slumlords) и функционално се подобрува системот на улици. Следниот чекор
на проектот (2013 година) е градење на нови на местото на срушените
објекти и подобрување на постојните објекти, користејќи ги најмногу
вештините на локалното население. Со тоа се продлабочува процесот на
партиципација.
Паралелно со овој сегмент на реализација на проектот, се работи на
континуирана едукација на локалното население преку невладините
и месните организации. Долгорочно, проектот цели кон менување на
одредени аспекти на урбанистичкото планирање кои не ги препознаваат
специфичните околности на супстандардните населби, а со тоа ги
скратуваат можностите за нивен развој.
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Слика 6 „Планер од соседството“ (извор: А. Опер, 26’10 South Architects,
Јоханесбург)

Во тој контекст населбата Руимсиг е прогласена за „експериентална
зона“ во која тековната регулатива за ширина на патиштата ќе направи
исклучок од ригидните правила како би се дозволила интерполација
на сервисни програми потребни за нормално функционирање на една
градска населба. Проектот Руимсиг е поттикнат од владината програма
со која супстандардните населби се официјално признати како населени
места, а не места кои треба да се урнат (National Upgrade Support Program
NUSP). Ваквиот пресврт се должи на слабата реализација на државната
програма за субвенциониран дом, односно проект за реализација на
2,3 милиони куќи на територијата на целата држава, средства кои се
пренаменуваат за поттикнување на развојот на супстандардните населби
(Graupner and Decler, 2013).
- Преви, Лима, Перу (1969/1975 - )
Значењето на проектот Преви (Proyecto Experimental de Vivienda) како
пример за следење на феномените на супстандардната урбанизација е
повеќеслојно, бидејќи тој може да се следи како модел кој започнува
во добата на развиениот модернизам во архитектурата на глобално
ниво и има за цел прагматично да се справи со урбаната нуспојава на
супстандардните населби во време на незапирлив раст на градовите.
Освен тоа, може да се анализира како идеја за современа населба во чија
проектна програма јасно се имплементирани барања за низок буџет (low
cost living), голема густина на населеност во ниска станбена структура,
станбени единици кои ќе ги задоволат барањата на овие корисници
за домови со отворен простор (Оpen-to-sky homes), како и концептот
на синхроничен раст (incrementality) на секоја од единиците одделно,
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и проектирани јавни и сервисни содржини во рамките на компактна
населба планирана за 1.800 семејства (реализирани се нешто повеќе од
500). Проектот на урбанистичко ниво претставува кохерентна целина во
која се интегрирани и реализирани 23 различни концепти на единици за
домување кои создаваат свои автентични социо-просторни асемблажи,
чии автори се плејада врвни архитектонски имиња на тогашната светска
архитектонска сцена како Џејмс Стирлинг, Кристофер Александар, Чарлс
Кореа, Фумихико Маки, Кињору Кикутаке, Кишо Курокава, Атеље 5 и
многу други. Знаејќи го сето ова, добиваме реален приказ за храброста
и големината на проектот (dAP, June 2012).

Слика 7

Преви модел (извор: Time builds!, Ed GG/ 2008, Barcelona)

Всушност, идејата за проектот настанува во 1965 година по иницијатива
на тогашниот претседател на Перу, Фернандо Белаунде Тери, по
професија и самиот архитект, а како резултат на огромниот наплив на
ново население во Лима кое доаѓа од руралните делови на земјата и
кое во овој период зазема околу 60 % од тогашната градска територија.
Белаунде Тери директно се обраќа до УНДП програмата на Обединетите
нации и го започнува проектот со ангажирање на британскиот архитект
и планер Питер Ланд за изготвување на урбанистичкото решение во
1967 година, интензивирајќи го процесот со повикот за учество на
меѓународниот конкурс (1968/69) на горенаведените архитекти (dAP,
June 2012).
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Иако овој проект плени со архитектонската разноликост и виртуозност
на множество понудени проекти, неговото особено значење е вредноста
која оваа социјална населба ја има денес, скоро педесет години по
реализацијата, односно нејзините квалитативни особености денес во
контекст на сѐ уште горливиот проблем со супстандардната урбанизација,
кој во својата екстремна форма е разгледан во претходните два
примера. Во 2012 година група студенти од Факултетот за архитектура
во Цирих ја посетуваат населбата заедно со своите професори, со цел
да ја констатираат нејзината состојба и развој. По извршената анализата
на терен, низата разговори со жителите на населбата, како и нејзината
материјалната состојба, општата констатација е дека, независно од тоа
што првичните модели на станбени единици се променети до комплетна
непрепознатливост, станува збор за динамично, консолидирано,
поврзано и безбедно соседство во кое се рефлектира културниот и
економскиот развој на социјално загрозените групи на граѓани за кои
е планирана населбата, правејќи денес од Преви посакувано место за
живеење (dAP, June 2012).

Слика 8 Трансформација на проектот на Алдо Ван Ајк 1978 и 2003 (извор:Time
builds!, Ed GG/ 2008, Барцелона)

Проектот Преви во оваа студија треба да се гледа низ неговата стратегиска
вредност, односно чекорите (политичка волја, финансиска структура)
и користените методи (вклучување на интернационалната заедница и
знаење), како и моделот кој е директна реализација на една архитектура
на мноштвени типологии кои се планирани на урбано ниво и проектирани
на архитектонско ниво, во себе да го вклучат растот како инхерентен
синхрониски аспект на супстандардните населби. Токму во овој контекст
се и коментарите на главниот планер и координатор на проектот Питер
Ланд, дека главната вредност на проектот Преви од денешна перспектива
е дека тој ја воспоставува вредноста на социјалното домување како
приоритет на современиот дизајн и алтернатива на растечката урбаната

34

ПОЗИТИВНИ ПРИМЕРИ ОД СВЕТОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА
УРБАНИЗАЦИЈА НА СУПСТАНДАРДНИТЕ НАСЕЛБИ

сламификација, во контекст на создавање одржлива урбана средина, а
во услови кога потребата од вакви проекти не е ексклузивно врзана само
за земјите во развој, туку и за развиениот свет (dAP, June 2012).
- „Половина добра куќа“ (Half a good house) ELEMENTAL, Чиле (2001-2004)
Проектот на групата (do-tank) Елементал го привлече светското внимание
уште пред доделувањето на Прицкеровата награда за архитектура во
2016 година на архитектот Алехандро Аравена, кој стои како предводник
на повеќебројна работна група (Aravena, 2013). И покрај драгоцените
примери на архитектонски објекти, особено значајно е неговото
влијание во областа на домувањето на најранливите групи во рамките на
неговата земја, но кои како модел најдоа свој одѕив и глобално. Како што
посочуваат и самите автори во повеќе наврати, дека нивниот специфичен
пристап во доменот на социјалното домување не поаѓа од архитектурата,
овој пример не е значаен само за разгледување преку архитектонската
реализација туку, пред сѐ, преку комплексниот сплет на прашања за
социјалното домување кои ги премостуваат традиционалните поделби
на дисциплинско дејствување и ингеренции во рамките на поединечните
дисциплини. Во проектот „Половина добра куќа“ истовремено може да
се следат постапките за стратегиско справување со супстандардната
урбанизација и моделите на нејзината директна реализација. Овој
пример го поместува социјалното домување од хуманитарната рамка
на социјалниот дискурс и административната рамка на политичкиот
дискурс, за да стане заемна заложба на ентузијасти – економисти,
работници во јавната администрација, правници, инженери, архитекти,
како и добротворни и други граѓански организации.
Како и многу други земји, Чиле веќе долго време се занимава со
прашањето на социјалното домување како дел од мерките за справување
со неформалните, бесправни и најчесто супстандардни населби. Еден
од применуваните начини е давање помош на населението за купување
на сопствен дом кој, за да биде достапен за овие економски загрозени
групи од населението, по правило се гради на евтино земјиште – најчесто
на рабовите на градот, што значи и одделување на истото население од
веќе воспоставените мрежи на дејствување – можностите за работа,
образование и слично, а со тоа се осудува и понатаму да живее на
маргините на општеството. Од друга страна, новите станбени објекти за
социјално домување ги изведуваат фирми од приватниот сектор, кои по
правило поаѓаат од логиката на профит, па затоа најмалку се инвестира
во квалитетот на избраните материјали и структурата на објектите, а
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се нудат множество завршни работи за кои и поединечната маржа е
поголема. Затоа, многу често новите станари се принудени да вадат дел
од вградениот материјал и опрема и да ги продаваат за обезбедување
на егзистенција, и понатаму бескрајно да го менуваат својот простор
за живеење. Сите нелегални и самоиницијативни додавања,
проширувања (узурпирања на јавниот или заедничкиот простор), како и
импровизираните интервенции во рамките на домот само ја намалуваат
цената на пазарот за недвижности и со тоа ја осиромашуваат заедницата.
Затоа вообичаено вложувањата во социјалното домување најчесто се
разбираат како трошоци на државниот буџет (Cook and Boyer, 2010).
Согледувајќи ги недостатоците од вообичаената практика на социјално
(в)домување, групата Елементал поставува три основни принципи за
социјалното домување:
1. Покрај квантитативните барања, во социјалното домување мора да
биде обезбеден и квалитет;
2. Социјалното домување треба да биде сфатено како владина
инвестиција, а не само како трошок;
3. Социјалното домување треба да ја зголемува својата вредност со
време.
Овие принципи воопшто не дефинираат или однапред претпоставуваат
конкретен архитектонски производ, туку се чисто стратегиски. Од нив
понатаму произлегуваат збир одлуки врз кои се базираат специфичните
архитектонски проекти на групата Елементал. Тие одлуки ги вклучуваат
факторите на негово лоцирање, димензионирање, регулирање на
неговата техничка поддршка и поставување, како и обезбедување
услови за понатамошен раст и развој, за да биде одржливо.
Најпрво, во однос на лоцирањето, важно е социјалното домување да
има поволна положба во рамките на градот, со пристап до системот на
можности за работа, образование, здравство и сл. Наспроти вообичаеното
поставување на вакви капацитети на рабовите од градот или во сосема
неурбанизирана околина, што значи раселување и дополнително
оддалечување (до отсекување) на оваа и без тоа маргинализирана група
на население, предвидениот чекор значи и повисоки почетни трошоци
(поради цената на земјиштето), но тие би се оправдале ако се сфатат
како основа на долгорочна стабилност и одржливост на проектот.
Потоа, во однос на обемот и капацитетот на проектот, а врз база на
социолошки истражувања, констатирано е дека еден вид на субзаедница
од 20 до 30 семејства во рамките на поширок опфат овозможува

36

ПОЗИТИВНИ ПРИМЕРИ ОД СВЕТОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА
УРБАНИЗАЦИЈА НА СУПСТАНДАРДНИТЕ НАСЕЛБИ

одржување на безбедност и истовремено можност за донесување на
заеднички одлуки, при што клучна улога имаат проширените семејства.
Кон тоа Елементал додава и дека за една поврзана заедница потребен е
дополнителен заеднички простор кој е економски исплатлив, затоа што
е споделуван (и одржуван) од заедницата.
Конечно, покрај спроведувањето и изградбата на проектот, во
дефинирањето на решението треба да се вклучуваат и можностите
за идно проширување и растење. Групата Елементал истакнува дека
проектите за социјално домување и нивното решение треба да може
„хармонично“ да се развиваат со текот на времето. Имајќи ги предвид
тенденциите за постојано растење на потребите за простор за живеење
(било да е тоа поради зголемување на бројот на членови на семејството,
или пак поради зголемена економска моќ, како посакуван резултат и
целна определба на целокупната редефиниција на социјалното домување
како дел од социјална инклузија на населението од засегнатите групи),
структурата и масата на станбената единица треба да биде проектирана
врз основа на финалното и проширено сценарио. Затоа потребно е да
се вложи повеќе во структурата на единицата (за да може да издржи
понатамошни додавања и проширувања), а сите дополнувања да
можат да се изведат со едноставни материјали и техники кои самите
корисници се способни да ги направат. Затоа иницијалното учеството
потребно е да се насочи исклучиво кон оние делови кои семејствата
не можат сами да ги направат соодветно. Понатаму, земена е и
можноста за самоизградба, односно екомонската можност и техничката
подготвеност на корисниците да го изградат својот дом. Тоа значи дека
владините средства (или хуманитарните донации) би биле насочени
кон изведување на оние делови од домот кои се најтешко или воопшто
невозможни да се изградат адекватно од аматери.
Клучната забелешка на групата Елементал е дека е подобро да се
направат само одредени делови од куќата на адекватно квалитетно ниво,
отколку со сиромашни и несоодветни материјали да се изгради верзија
на куќа како од елитните делови на градот, со сите нејзини делови, но
на најниско ниво на квалитет. Оттаму и произлегува основната идеја
и називот на проектот, односно решението за „половина добра куќа“,
наспроти цела, но лоша куќа.
Овој концепт за „половина добра куќа“ за првпат е тестиран на
територијата на градот Икике (во северните делови на Чиле) во населба
близу центарот на градот, Кинта Монро, каде половина хектар приватен
имот е бесправно запоседнат. Во моментот на интервенирање (2002
година) таму живеат 100 фамилии кои веќе се имаат развиено во
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своевидна заедница, со воспоставена мрежа на работа и образование.
Бидејќи расселувањето на така поврзана заеднца би имала несакани
последици во однос на нивната социјална и економска инклузија,
одлучено е да се задржи истата локација. Висината на цената на
чинење на земјиштето (трипати повисока од она што е вообичаено за
социјално домување) понатаму се компезира со изборот на одредена
типологија која не е ниту слободностоечка куќа со двор (за што се
залагала актуелната регулатива), ниту куќи во низа (што би задоволила
само 60% од предвидениот капацитет), туку сосема нов концепт кој
стоте станбени единици ги гледа како еден објект кој најсоодветно ќе
ја искористи територијата, но ќе остави можност за идно растење на
секоја единица посебно, согласно можностите и потребите. Предло
женото архитектонско решение за „половина добра куќа“ поаѓа од
економските можности, но и од реалните потреби на крајните кори
сници. Имено, корисниците се вклучени уште на самиот почеток- во
заедничка работилница од каде, преку специфично изработена анкета,
се дефинирани потребите и приоритетите помеѓу нив1. Оттаму вкупната
инвестиција од $750.000, или $7.500 по семејство, е искористена за
поставување на здрава и сигурна структура и сегменти од куќата коишто
сопствениците не би можеле самите соодветно да ги реализираат со
површина од 36м2, а кои можат да се надградуваат до максимална
станбена површина од 70м2.

Слика 9 Населбата Кинта Монро во Икике, Чиле, како што е изградена по
проектот на Елементал во 2002 година и како што е надградена неколку години
подоцна (извор: http://www.elementalchile.cl)

1
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Пресметките покажуваат дека во првите две години становите
се надградени и доработени со висина на чинење од околу $750
(просечно, по семејство), но она што е особено важно е дека вредноста
на така надградените куќи се проценува на $20.000 според пазарот на
недвижности. И покрај економските придобивки, сепак, жителите не ги
препродаваат своите домови, туку продолжуваат да живеат на истата
локација во склоп на истата заедница. Тоа зборува дека инвестираните
средства се оплодуваат, односно населбата е одржлива – подобрувањето
на условите за живеење на ниво на стан се одразува и на нивото на
заедницата, а тоа ја прави правно, економски и социјално интегрирана
во системот на градот.
По примерот на Икике, групата Елементал го применува принципот
на „половина добра куќа“ на повеќе други локации во Чиле, но и
пошироко: преку конкретни проекти во Мексико (2009 – населбата
Монтереј) и Њу Орлеанс (2008 – решение за згрижување на жртвите од
ураганот Катрина, во соработка со фондацијата Make it Right), а преку
публикации, изложби, предавања и работилници, нивното искуство
се распространува глобално, бидејќи сите земји, помалку или повеќе,
се засегнати со проблемот на супстандардни населби и прашањето на
социјално домување.
Успешноста на претходно наведениот концепт на „половина добра
куќа“ претставува модел за справување со проблемите на домување и
во најразвиените средини, и особено во најразвиените градови во кои
земјиштето добива сѐ поголема вредност, а повеќекратното поскапување
претставува проблем за решавање на станбеното прашање не само
на населението со ниски примања, туку и во семејства на средната и
високата средна класа. Во градот Лондон, кој е зафатен токму од овие
тенденции, се појавува иницијативата „голи куќи“ (Naked House) кои се
занимаваат со обезбедување на основното право на стан за граѓаните кои
во дадените состојби на пазарот за недвижности можат да си дозволат
или земјиште или куќа, но не и едното и другото (http://www.nakedhouse.
org). Од друга страна, се работи за образовани личности кои не бараат
само засолниште туку и можност за изразување на соствените потреби
и амбиции, соодветно и животниот стил. Оттаму тие не се задоволуваат
со понудата на пазарот кој е пренатрупан со станови обемно и богато
опремени, за што треба да се платат високи провизии, кога тие не им
се потребни, или не се во согласност со нивниот начин на живеење. Од
тие причини, иницијативата се залага за нови живеалишта кои ќе бидат
сведени на основната структура и опрема, а да се остави на сопствениците
самите да го уредуваат домот според потребите и желбите. Во периодот
на пишување на оваа студија, во населбата Енфилд, иницијативата Naked
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House, во соработка со архитектонското студио OMMX, веќе изведуваат
22 живеалишта со пресметана цена на чинење која е за 40 % пониска од
пазарната (OMMX, 2017). Слично на концептот за „половина добра куќа“,
и во овој случај иницијално се поставува основниот просторен склоп со
површина од 50 м2, но со двојна висина за да може да се развива, не
само како екстензии кон задниот двор, туку и внатрешно со внесување
на две нивоа – до вкупна можна површина од 87 м2.

Слика 10 Проект на архитектонското студио OMМX за 22 куќи по принципот
„голи куќи“, Енфилд во Лондон, Англија, (извор: официјална веб-страница на
OMМX http://www.officemmx.com)

Сепак, овие проширувања се дефинирани со регулатива, а се
претпоставени и внесени во просторната структура и статика на објектот
во изградба. Останува отворено прашањето кога, во која мера и на кој
начин тие промени ќе се реализираат. Покрај финансиската достапност,
овој проект и процесот на негово развивање се очекува да ги ангажира
самите корисници во надградувањето на сопственото живеалиште, а со
тоа и да ги обедини сите корисници во еден вид на заедница како основа
за понатамошен раст и развој и во економска и во социјална смисла.
Доколку се издвојат нивните специфики, ќе се забележат нитките кои ги
поврзуваат двата (иако навидум различни) проекта:
•

•
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Локална и национална поддршка: Проектот за социјално домување
на Елементал е препознаен и поддржан од владата на Чиле, како што
и градоначалникот на Лондон, Садик Кан, го поддржува проектот
за „голи куќи“ во заложбата за справување со станбената криза во
градот (Booth, 2017);
Партиципативност: Инволвираност на жителите во дефинирање на
вистинските потреби и директно вклучување во надградувањето на
сопствениот дом;

ПОЗИТИВНИ ПРИМЕРИ ОД СВЕТОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА
УРБАНИЗАЦИЈА НА СУПСТАНДАРДНИТЕ НАСЕЛБИ

•

•

•

•

•

Достапно домување (Affordable housing): намалување на цената за
изградба со сведување на инвестициите на она што е најважно и
најнеопходно – планско и квалитетно изведување на конструкцијата
која понатаму може да прими дополнувања и измени, и опремата
која корисниците на социјалното домување во примерот на Икике
не би можеле самите соодветно да го реализираат, наспроти оние
за кои се способни да ги самоизградат, исто како и во случајот на
„голите куќи“ во Енфилд, каде корисниците самите одлучуваат за
опремувањето, уредувањето и организирањето на внатрешниот
простор;
Просторен и социјален квалитет: Во целокупниот сплет на учесници
– од клиентите до финансиерите – улогата на архитектите има
особено значење за преточување на квантитативните параметри во
реален и квалитетен простор (од структурата на основната станбена
единица до местоположбата, организацијата и ориентацијата на
станбената населба);
Успешноста и возможноста на идејата за „половина добра куќа“
како алтернатива за доаѓање до одржливо социјално домување е
иницирано од членовите на групата Елементал, но таа не би била
остварлива без директно вклучување не само на владиниот туку и
на корпоративниот сектор (конкретно: COPEC – чилеански нафтен
гигант), преку нивните оддели за развивање на општествено
одговорни проекти;
Неоспорно е учеството и на локалните заедници, невладини и
добротворни организации, фондации и слично, преку кои се врши
информирање и едукација на населението, но и промовирање и
распространување на идејата која има за цел не само да го реализира
правото на дом, туку и да ја зајакне заедницата во социо-економска
смисла;
Интелектуална слобода: случајот на развивање на проектот за
Икике, како и многуте други проекти кои следуваат по него – од
идеите и размислувањата за социјалното домување, до нивното
артикулирање на конкретните локации – говори за потенцијалот
и можностите на академската средина за креирање и тестирање
на иновативни начини како одговор на предизвиците на реалното
општество (работата на Елементал е тесно врзана и со Харвардскиот
универзитет за дизајн – Harvard’s Graduate School of Design, и со
Католичкиот универзитет на Чиле – Pontificia Universidad Catolica).
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СОСТОЈБАТА НА СУПСТАНДАРДНИТЕ
НАСЕЛБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
НИВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКИ, И
ПРОБЛЕМИТЕ НА УРБАНИЗАЦИЈАТА

Глобалните тенденции за сѐ поголемо концентрирање на населението во
урбаните средини се однесува и на Македонија, каде тој однос е поголем
од 54 %, колку што е забележано со последниот Попис на населението
во 2002 година. Според истите извори, во Македонија е најголем и
процентот на млада популација (21,8 % е на возраст до 14 години, а 45,8
% од населението е на возраст од 14 до 44 години старост). Оттаму и
предвидувањата за поголема побарувачка на станови во периодот што
следува. Пропорционално на тоа, се очекува да расте и бројот на лица
што живеат во супстандардни услови, бездомни лица, како и бројот на
оние кои го немаат решено своето станбено прашање.
Повеќе години зголемената побарувачка за станови го диктира
квантитативниот раст на градовите во Македонија преку градење на нови
станбени објекти. Сепак, економската состојба на државата е основна
причина што 80.000 семејства сѐ уште го немаат решено своето станбено
прашање. Исто така, и покрај интензивниот подем на новоградби, околу
12 % од вкупниот станбен фонд во земјата останува во супстандардни
услови. (Национална стратегија за намалување на сиромаштија, 20102020).
Според Светската банка, во Македонија постојат околу 100 супстандардни
населби со вкупно 274.000 жители, иако се претпоставува дека
вистинскиот број е многу поголем (Хабитат Македонија, 2012).
Овие супстандардни населби се населени доминантно со Роми, иако во
нив се појавува и мал процент на други етнички групи. Од тие причини,
оваа студија во голема мера се базира врз спроведените истражувања
и проекти во рамките на Декадата на Ромите, во кои се вклучени тела и
од национално, и од општинско ниво, а особено важни се активностите
на разни заедници кои дејствуваат на микро ниво и организации кои
умеат да премостат административни територијални граници. Во
рамките на проектот „Правата на домување кај Ромите за одржлив
урбан развој“ спроведуван од Хабитат Македонија (финансиски

43

СТУДИЈА ЗА ОДРЖЛИВ УРБАН РАЗВОЈ НА
СУПСТАНДАРДНИ НАСЕЛБИ

поддржан од Европскиот инструмент за демократија и човекови права
при Европската Унија) направени се три Почетни студии за домувањето
на Ромите во Прилеп, Штип, и Чаир, кои нужно ги зафаќаат проблемите
на супстандардните населби во Македонија (Хабитат Македонија,
2017) . Според таму изнесените наоди, најголемиот дел од Ромите во
Македонија не живеат номадски живот, туку живеат во урбани средини
или населби кои гравитираат кон урбаните населби, а претежно се
концентрирани во најсиромашните и/или супстандардни населби.

Карактеристики и специфики на супстандарните
населби во Република Македонија
Според Пописот на населението од 2002 година, најголемиот дел од
ромското население со официјално регистрирано место на живеење
(околу 45 %) е концентриран во 10 општини: Битола, Виница, Гостивар,
Дебар, Куманово, Кичево, Кочани, Прилеп, Тетово и Штип, а речиси уште
толку (околу 43 %) живеат на територијата на Скопје, од кои половината
во Општина Шуто Оризари.
Истражувањата на Институтот за јавно здравство на Република Македо
нија ја покажуваат состојбата во 7 ромски населби на територија на Скопје
(исклучувајќи ја најголемата, Шуто Оризари): 63 % од ромското население
во тие населби живеат во објекти од цврста градба (со стандардни
градежни материјали), додека 7,25 % живеат во импровизирани куќи
од неградежни материјали (картони, пластика, алуминиумски плочи,
најлони и сл.), а дури 29,5 % живеат во привремени трошни и потрошени
градби (Хабитат Македонија, 2012).
Генералните заклучоци се дека условите во кои тие живеат се многу
лоши, најчесто повеќепати под нивото на прифатените стандарди за
адекватно домување, со тенденција за нивно понатамошно влошување.
Домовите на ромските семејства се скромни и по димензии, направени
да ги задоволат најосновните потреби, во кои 50 % од населението
егзистира во помалку од 5 м2 по член на семејство (oколу 40 % живеат во
колективни домови, односно домови кои ги делат со друго семејство).
Само 16 % од ромските домови во разгледаните 7 ромски населби имаат
тоалет и бања во рамките на куќата, додека 77 % од семејствата имаат
надворешен импровизиран тоалет во рамките на дворот, а 58 % користат
вода од чешма надвор од домот.
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Конечно, речиси 10 % од ромските семејства во наведените седум
населби воопшто немаат довод на пивлива или санитарна вода, а околу
50 % немаат адекватно решение за одвод на отпадната вода и на сметот.
Кон овие факти треба да се додаде дека терминот за супстандардни
населби не се поистоветува со ромските населби, затоа што не спаѓаат
сите ромски населби во категоријата на супстандардни, исто како што и
сите супстандардни населби не се населени исклучиво со Роми. Сепак,
истражувањата направени за потребите на оваа студија, на неколку
градови во Македонија, покажуваат дека најзагрозените населби во
однос на условите за живот, по правило, се населени со Роми. Од друга
страна, забележано е и дека супстандардни населби се среќаваат (во
помал или поголем број) во секој град во Република Македонија, а
таквата ситуација не е ништо поразлична и во поширокиот регион.
Притоа, спецификите и условите на разгледаните населби, било да
станува збор за ромски или воопшто за супстандардни населби (како
што веќе беше претставено од оваа студија), говорат дека состојбите и
карактеристиките се разликуваат од еден до друг случај – тие разлики
не можат да се сведат ниту на територија на град, затоа што и во еден
град може да има повеќе супстандардни населби, различни меѓу себе и
во етничка и културолошка смисла, како и според материјалните услови
за живот.
Анализата на состојбите во областа на домувањето на Ромите во
Македонија и поконкретно во четири нејзини општини (Куманово,
Гостивар, Тетово и Шуто Оризари), спроведена од Хабитат Македонија во
рамките на проектот „Промовирање на правата за домување на Ромите“
во периодот од 2010 до 2012 година, дава информации и генерален
преглед на состојбите во различни сегменти на домувањето (Хабитат
Македонија 2010-2012). Согледувањето на статистичките податоци
извлечени од правни извори, сопствени увидувања и спроведени
анкети со одреден број жители, резултира во општи заклучоци кои се
однесуваат на условите за живеење:
1. Како најчести се истакнуваат проблемите на живеење во дивоградби,
што покрај недостигот од адекватни инфраструктурни услови (во
најголемиот број случаи), исто така значи и неформализиран статус
во општеството: ситуациите одат дури дотаму што поради немањето
постојана адреса на живеење, жителите на таквите неформални
населби не можат да имаат лична карта, што претставува основен
документ преку кој населението се регистрира и добива пристап до
инстуциите на државата;
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2. Немањето програма за планско и сеопфатно решавање на
домувањето води кон стихијно ширење и/или згуснување на нови
и/или постојно населени подрачја, при што ја преоптоварува
комуналната мрежа (доколку воопшто постои) и се загрозуваат
основните услови за живот;
3. Тешките и неповолни услови на живеење во супстандардните населби
претставуваат потенцијален ризик за здравјето на населението.
Но физичките состојби не се единствените фактори и последици од
супстандардното живеење. Тука не треба да се занемарат или исклучат
и останатите, социо-културно-економските фактори кои придонесуваат
за појавување на нови супстандардни населби или за влошување на
состојбите, меѓу кои се истакнуваат:
•
•

•

Нискиот степен на образование и неинформираност за опасностите
и за можностите за надминување на одредените фактори на локално
ниво;
Специфичните културолошките рамки, особено нерамноправни кон
жените кои честопати се целосно исклучени од општествениот живот
и на кои им е скратено правото на образование и работа надвор од
домот;
Невработеноста и слабата економска моќ на семејствата оневозмо
жува подобрување на условите и дополнително го отежнува
пристапот во разните системи на државата (од регулирање на
правото на имот до образование, и оттаму легална работа што ќе
носи приходи за надминување на лошата економска положба).

Мерки за подобрување на супстандарните
услови и проблеми на урбанизација
Во изминатите години се забележуваат повеќе видови на активности
за помош на населението кое живее во супстандардни услови, и тоа
на различни нивоа: Најпрво, поединечни добротворни иницијативи
кои се јавуваат одеднаш и широко се афирмираат преку медиумите
и социјалните мрежи, но имаат ограничен импакт (на одредено
загрозено лице или семејство кое настрадало од природна непогода
или сиромаштија); понатаму, на локално ниво, се јавуваат проекти
и директна помош од страна на заедницата и други организации:
Во речиси секој град постојат невладини организации за заштита на

46

СОСТОЈБАТА НА СУПСТАНДАРДНИТЕ НАСЕЛБИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, НИВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКИ, И
ПРОБЛЕМИТЕ НА УРБАНИЗАЦИЈАТА

правата и помагање на Ромското население2 и ограноци на политичките
партии на Ромите. Имено, Здружението за хумано домување Хабитат
Македонија во соработка со Хоризонти и Можности преку програмата
за микрофинансирање имплементира две кредитни линии и тоа: Фонд
за Роми и маргинализирани и Фонд за енергетска ефикасност чија
цел е обезбедување на микро заеми за семејства со ниски приходи за
реконструкција/реновирање на супстандардните домови. Во периодот
од 2005 до 2017 година преку овие две кредитни линии се одобрени и
исплатени повеќе од 2500 заеми3. Дополнително, Хабитат Македонија
преку програмата Новоградби Велес чија цел е намалување на
супстандардното живеење преку изградба на домови за семејства со
ниски приходи заклучно со 2017 година има помогнато на 23 семејства
кои живеат во услови на сиромашно домување да си обезбедат пристоен
дом. Конечно, на национално ниво се изработуваат проекти и програми,
како на пример Националниот акционен план на МТСП за домување
(2016-2020) изработен во април 2016, а во рамките на Стратегијата за
Ромите 2014-20204, што претставува најобемен но и најсложен пристап.
Во досегашното искуство на справување со прашањето на супстандардните
населби, речиси редовно се поаѓа од првонаведениот проблем –
бесправноста на градбите, и особено внимание се посветува на чинот на
легализација на имотот како прв чекор кон интегрирање во општеството
и регистрирање и користење на институциите на системот. Меѓутоа, со
оглед на економската состојба во Македонија, цената за легализирање на
бесправно изградените домови честопати е недостижна за семејствата од
супстандардните населби, а самиот процес е долг и исцрпувачки. Имајќи
ја предвид оваа ситуација, Хабитат Македонија, во период од 2011 до
2015 година преку проектот за легализација на домувањето во ромските
заедници кој Хабитат Македонија го спроведуваше во соработка со
Фондацијата отворено општество Македонија и Националниот ромски
центар ги поддржуваше најранливите семејства во ромските заедници
во постапката за легализација на нивните домови. Согласно Законот
за постапување со бесправно изградените објекти од 2011 година
поддржани беа најранливите семејства преку заеми за изработка
на геодетски елаборати. Овој проект се спроведе во 13 општини во
земјата каде живее ромска популација и се поддржаа вкупно 1200
ромски семејства од кои до крајот на 2015 година општинските власти

2
3
4

http://www.mtsp.gov.mk/proekt-poddrshka-za-implementacija-na-strategijata-na-romite-ns_articlelista-i-kontakti-na-romski-nevladini-organizacii.nspx
http://www.habitat.org.mk/mkd/Lprojects.html
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dekada/28.7_NAP%20domuvanje%202016.pdf
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издадоа 559 решенија за легализација, додека останатите се во постапка
која треба да заврши во наредниот период. Како дополнување на
проектните активности, за 37 легализирани објекти Хабитат Македонија
има одобрено и заеми за реновирање или реконструкција. Сепак, околу
320.000, или 15% од вкупното население, се уште живее со нерегулирани
имотни прашања5.
Улогата на локалните власти, односно општините, во подобрувањето
на условите за живеење најчесто се одразува во доменот на јавниот
простор - асфалтирање улици, осветлување и сл, како и преку одделите
за водовод и канализација - воведување и подобрување на мрежата.

Мапирање на супстандарните населби во
Република Македонија
Погоре изнесеното се генерални тенденции воочени преку пресек низ
повеќе примери од неколку градови низ Македонија. Како што беше
и претходно изнесено, тие примери се карактеризираат со различни
услови и состојби, имаат различни проблеми, па затоа се потребни и
различни пристапи за нивно надминување.
Поради нивната бројност и разноликост, невозможно е во оваа прилика
да се опфатат сите, ниту е можно да се утврди точна слика. Немањето
актуелен попис на население и имот (последниот е направен во 2002
година), како и каква било инвентаризација на овие населби, доведува
до чести шпекулации со расположливите информации и одредена
арбитрарност во претпоставките. Отсуството на реална слика се одразува
и во планските документи кои или ги заобиколуваат овие населби, или
комплетно ги занемаруваат, па претставуваат нови состојби што се во
колизија со постојната.
Како прв чекор кон подобро согледување на обемот, карактеристиките и
состојбите на супстандардните населби во Македонија, во продолжение
ќе бидат мапирани повеќе примери кои одговараат на описот и
дефинициите за супстандардни населби во неколку градови: Куманово,
Битола, Прилеп, Кичево, Струмица, Штип и Охрид. Нивното поекстензивно
објаснување, како и дооформување на листата на градови и населби,
останува да биде предмет на некои следни истражувања.

5
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СУПСТАНДАРДНИ НАСЕЛБИ ВО ПРИЛЕП

Слика 11 Градот Прилеп и позиција на населбата Тризла
Табела 3

Градот Прилеп и карактеристики на населбата Тризла

населба:
површина:
население:
локација:
инфрастуктура:
состојба на
градбите:
економија:

6

ТРИЗЛА
ДЕБАРЦА
ТРИ БАГРЕМИ
~10.000 m2
~13.000 m2
~25.000 m2
Роми
Роми
Роми (~5000)8
на работ на градот на работ на градот на работ на градот
-нема канализација
-во голем дел нема пристап до питка и санитарна вода,
-не секаде има струја
- лоша сосојба на градбите со импровизирани и несоодветни
градежни материјали
- бесправно воспоставена, тековно најголем дел од населението
се во постапка за легализација
многу лоша
многу ниска
многу ниска

https://www.habitatforhumanity.org.uk/news/blog/16/8/22/legalising-roma-homes-prilepmacedonia
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СУПСТАНДАРДНИ НАСЕЛБИ ВО ШТИП

Слика 12 Градот Штип и местоположба на супстандардните населби
Табела 4 Градот Штип и карактеристики на населбите Черења, Дива Населба и
Ромско маало
населба:
површина:
население:
локација:
инфрастуктура:
состојба на
градбите:
економија:

50

ЧЕРЕЊА
~210.000 m2
Роми
кон работ на градот
- низок квалитет

ДИВА НАСЕЛБА
~130.000 m2
Роми, Македонци
кон работ на градот
-

РОМСКО МААЛО
~27.000 m2
Роми
во град
-

-

-

-
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СУПСТАНДАРДНИ НАСЕЛБИ ВО КУМАНОВО

Слика 13 Градот Куманово и местоположба на супстандардните населби
Табела 5 Градот Куманово и карактеристики на населбите Средорек, Старо
лозје, Диво насеље, Бараки, Центар и Бедиње
населба:
површина:
население:
локација:
инфрастуктура:
состојба на
градбите:

СРЕДОРЕК
~130.000 m2
Роми
на работ на градот
нема канализација
- пренатрупаност
- низок квалитет

економија:

многу ниска

населба:
површина:
население:
локација:
инфрастуктура:
состојба на
градбите:

БАРАКИ
~220.000 m2
Роми
на работ на градот
нема канализација
на местото
на некогашни
бараки изградени
новоградби

економија:

средна

СТАРО ЛОЗЈЕ
~150.000 m2
Роми
во градот
новоградби на
уличните фронтови
и низок квалитет во
внатрешноста
ниска

ДИВО НАСЕЉЕ
~400.000 m2
Албанци, Македонци
кон работ на град
нема канализација
-голема густина
-речиси сите куќи се
новоградби

ЦЕНТАР
~120.000 m2
мешано
во центарот на градот
има канализација
помеѓу
новоградбите,
сеуште има стари и
руинирани градби со
лош пристап
-

БЕДИЊЕ
~300.000 m2
Роми
екстензија на градот
нема канализација
низок квалитет
на градбите

средна до добра

ниска
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СУПСТАНДАРДНИ НАСЕЛБИ ВО КИЧЕВО

Слика 14 Градот Кичево и местополжба на супстандардните населби
Табела 6 Градот Кичево и карактеристики на населбите Прилепска, Бела кула
и Девичово
населба:
површина:
население:
локација:
инфрастуктура:
состојба на
градбите:
економија:
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ПРИЛЕПСКА
~33.000m2
Роми
на работ на градот
-

БЕЛА КУЛА
~29.000m2
Роми
кон работ на градот
-

ДЕВИЧОВО
~28.000m2
Роми, Македонци
сателит на градот
-

-

-

-
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СУПСТАНДАРДНИ НАСЕЛБИ ВО СТРУМИЦА

Слика 15 Градот Струмица и местополжба на супстандардните населби
Табела 7 Градот Струмица и карактеристики на населбите Горно ромско маало
и Долно ромско маало
населба:
површина:
население:
локација:
инфрастуктура:
состојба на
градбите:
економија:

ГОРНО РОМСКО МААЛО
~100.000m2
Роми
на работ на градот
-

ДОЛНО РОМСКО МААЛО
~33.500m2
Роми
на работ на градот
-

-

-
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СУПСТАНДАРДНИ НАСЕЛБИ ВО БИТОЛА

Слика 16 Градот Битола  и местополжба на супстандардните населби
Табела 8 Градот Битола и карактеристики на населбите Бадембалари, Баир,
Мал Париз, Стрчин, Гргур и Боримечка
населба:
површина:
население:

БАИР
110.000 m2
~5.500 Роми и
Македонци 7
локација:
на работ на градот на работ на градот
инфрастуктура:
состојба на градбите: економија:
-

МАЛ ПАРИЗ
~180.000 m2
-

населба:
површина:
население:
локација:
инфрастуктура:
состојба на градбите:
економија:

БОРИМЕЧКА
~100.000 m2
на работ на градот
-

7
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БАДЕМБАЛАРИ
~270.000 m2
-

СТРЧИН
~500.000 m2
на работ на градот
-

https://en.wikipedia.org/wiki/Bair,_Bitola

ГРГУР
~60.000 m2
на работ на градот
-

на работ на градот
-
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СУПСТАНДАРДНИ НАСЕЛБИ ВО ОХРИД

Слика 17 Градот Охрид и местополжба на супстандардните населби
Табела 9 Градот Охрид и карактеристики на населбите Даљан, Воска,
Црногорци и Абас Емин
населба:
површина:
население:

ДАЉАН
~135.000m2
Роми, Албанци,
Турци,
Македонци
локација:
кон работ на
градот, близу
езерото
инфрастуктура: недоволна
состојба на
-голема густина,
градбите:
-стари градби,

ВОСКА
~400.000m2
Роми, Албанци,
Турци,
Македонци
на работ на
градот, покрај
езеро
недоволна
стари дотраени
градби

ЦРНОГОРЦИ
~780.000m2
Македонци,
Роми

АБАС ЕМИН
~350.000m2
Роми,
Македонци

екстензија на
градот

во градот

недоволна
лош/тежок
пристап

економија:

ниска

ниска

недоволна
-голема густина,
-стари градби,
-поплавени
многу ниска

многу ниска
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5.

УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И УСЛОВИ ЗА
УРБАНИЗАЦИЈА НА СУПСТАНДАРДНИТЕ
НАСЕЛБИ

На почетокот на студијата веќе е даден кус преглед на клучните
стратешки документи и законски акти со кои се уредуваат прашањата
за урбанистичко и просторно планирање и одржлив развој. Во однос
на супстандардните населби, како што може да се заклучи, не постои
цврста и јасна определба за нивно надградување и уредување. Тие не се
јасно препознати, мапирани, и не се одредени нивните карактеристики,
а уште помалку постојат насоки за справување со нив. Единствени
инструменти за нивен третман, во насока на одржлив урбан развој,
се преку вклучувањето во просторното и урбанистичкото планирање,
односно преку изработка на планска документација, каде декларативно
се нагласува дека негови основни начела се „обезбедување на услови за
хумано живеење, уредување на намената на земјиштето и пропишување
на услови за обезбедување основни услуги снабдување со вода, одвод на
отпадни води, снабдување со електрична енергија“ и сл. Справувањето
и уредувањето на супстандардните населби е ставено на исто рамниште
со секојдневното и стандардното урбанистичко планирање, кое и самото
не е јасно поврзано, ниту вертикално ниту хоризонтално, со останатите
стратешки и законски документи кои ги допираат или директно се
занимаваат со аспекти врзани со обезбедување соодветно домување
и соодветни услови за живот. Во таа смисла, при урбанистичкото
планирање, локалната самоуправа (како нарачател) и самите планери
(како изготвувачи), не ги земаат во обѕир спецификите на просторниот
опфат што го третираат, ниту пак изготвените стратегии и акциски
планови, изготвени за потребите на поставување на приоритети за
економски, социјален или еколошки развој. Уште помалку ги третираат
и специфичните акциски планови, на пример Стратегијата за Ромите,
Стратегијата за домување, Стратегијата за справување со сиромаштија,
Стратигјата за млади и сл.

Услови за урбанизација на
супстандардните населби
Следејќи ја социо-економската и општествената комплексност на
супстандардната урбанизација и особено искуствата кои може да се
извлечат од разгледуваните примери во претходната глава на оваа
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студија, може да се заклучи дека справувањето со предизвиците на
ваквите населби е повеќеслојно и во него треба да бидат вклучени сите
институционални и вонинституционални субјекти во државата, односно
во решавањето на овие проблеми треба да се вгради комплетната
хиерархија на одлучувањето, од врвот па сѐ до крајните корисници.
Ваквиот холистички пристап целата ситуација ја гледа истовремено
како генерички проблем со кој се занимаваат највисоките институции
за носење одлуки (централна и локална власт), односно проблемите
треба да станат видливи во општата и специфичната регулатива на
државата, но исто така и луѓето кои директно ќе бидат засегнати од
извесни одлуки (Вуксановиќ – Мацура и Мацура, 2007). Овој вертикален
систем на решавање на проблемите треба да е помогнат од стручноста и
експертизата на различни профили на инженери, социолози, географи,
економисти и правници, чие знаење служи како амалгам помеѓу
носителите на одлуки (decision makers) и корисниците. Тоа е потребно
бидејќи тие го имаат знаењето и алатките за комуникација со групите
кои се наоѓаат на краевите на општествената хиерархија.
Токму од оваа причина, справувањето со супстандардната урбанизација
може да го означиме како симултан процес на макро и микро интервенции
кои заедно ја формираат стратегиската рамка на еден систем со чија
помош тој дејствува врз ваквите феномени на современиот град. На
макро ниво, системот на регулирање подразбира директен пристап кој
во себе ја вбројува планската регулатива како основа за регулиран раст на
градската територија, стандардите на планирање и проектирање кои се
задолжени за квалитетот на изградениот простор и административните
процедури кои го уредуваат и формализираат целиот урбан развој
(Payne and Majale, 2004). За негова имплементација е потребна
политичка волја, при што се инволвираат различни министерства на
централно ниво на управување кои ја изготвуваат (доколку ја нема) или
ја редефинираат регулативната рамка на дејствување. Тие понатаму
соработуваат со општините (или друг вид на политичко организирање на
територијата на државата) кои треба да ја имплементираат регулативата
на локално ниво. Процесот на имплементација и крајната корист на
корисниците дејствува на микро ниво. Иако процедурите за развој ги
иницира локалната самоуправа (општината во случајот на Република
Македонија), во самата изработка и чекорите на имплементација на
различни видови акциски и регулаторни планови мора да биде вклучена
засегнатата заедница, односно луѓето кои ќе бидат крајни корисници и
кои треба да ги ползуваат резултатите од постојната регулатива. Овој
систем подразбира инклузивен пристап и во него синхронизирано
дејствуваат локалните власти, експертите, невладините организации, и
различните организации на локалната заедница.
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За да може едно општество да овозможи услови за урбанизација на
супстандардните населби, суштинско значење има преклопувањето на
макро и микро постапките. Оттаму, неопходен е целовит систем кој ги
подразбира следните чекори:
1. Анализа на постојните планерски документи од највисок ранг
за општините (на ниво на Генерален урбанистички план – ГУП),
мапирање на постојните супстандардни населби на макро ниво
(зони) и синхронизирање на планот во однос на реалната состојба
на теренот. Многу често супстандардните населби не се дел од
официјалните плански документи за еден град. Така, на пример,
делови од ромската населба Баир во Битола, како и т.н ромско маало
Три Багреми во населбата Тризла во Прилеп, не се планираат во
постојниот Генерален урбанистички план – ГУП и со тоа тие немаат
никаква шанса за развој. Во овој случај општините, во соработка со
Министерството за труд и социјална политика, изготвуваат Локални
акциски планови за домување, со кои во сегментот на домувањето
на ромското население се предвидува менување на постојните ГУП
на градот со цел (доколку е можно) вклопување на овие населени
места во планскиот опфат (ЛПА ИДРБ, 2012). Иако ваквите населби
не е можно секојпат да се вклопат бидејќи честопати се изградени на
небезбеден терен (свлечишта) чија санација е економски неиспла
тлива, па решението може да биде релокација на населбата, од
особена важност е тие да најдат свое место во планираната територија
на градот. Овој прв чекор ги прави ваквите заедници видливи во
поширокиот градски простор и во системот на планирање и развој.
2. Во изготвувањето на планските документи од највисок ранг за
супстандардните населби треба да се дефинираат нивните големини
и генералните состојби на материјалните ресурси (постојна
инфраструктура, планирани инфраструктури кои припаѓаат на
повисоките урбани системи – витални коридори, градежен фонд
итн.). Целта е контекстуализирање на ваквите населби во реалните
социо-економски состојби, со што би се создала можност да се
означат краткорочните и долгорочните чекори за имплементирање
на стратегијата за нивна урбанизација во контекст на градот како
целина (Вуксановиќ – Мацура и Мацура, 2007).
3. Изработка на плански документ според дефинирана регулатива
(најчесто тоа се одредби од Законот за планирање и градба) донесен
со цел справување со супстандардните населби. Овој плански
документ може да бидат дел од постоен плански документ, односно
негова адаптација, или може да биде сосема нов. Тој секако треба
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да содржи планска програма и да биде изработен во форма на
урбанистички план кој ќе одговори на специфичните барања на
ваквите градски зони (Вуксановиќ – Мацура и Мацура, 2007). Од
таа причина, во изготвувањето на овој сегмент од големо значење е
правилната имплементација на партиципативниот модел на микро
планирање, за кој зборувавме погоре во текстот, односно план кој ќе
ги опфати следните аспекти:
3.1 Мапирање на постојната состојба на изградениот фонд и негова
инвентаризација, како и користење на геоинформациските (ГИС)
системи за ажурирање на настанатите промени. Овој сегмент од
изготвувањето на кој било плански документ за супстандарни
населби овозможува полесна валоризација на планот во фазите
на реализација;
3.2 Евидентирање на посебни категории на корисници на земјиштето
и објектите: сопственици, кираџии/најмители, диво населени
(squatters), привремено населени (номади). Сите овие категории
на жители имаа свој специфичен социо-културен однос кон
изградениот простор, што го прави планирањето исклучително
комплексен процес. Од таа причина планот треба да инкорпорира
извесен степен на флексибилност и да претпостави планерски
варијабли како во однос на површините за домување така и во
однос на користењето на слободниот простор и густината на
населеноста;
3.3 Евидентирањето на карактерот на слободните површини е
битен сегмент од планирањето на супстандардните населби.
Една од спецификите на овие населби, а која произлегува
од нивната дерегулираност, е всушност повеќезначноста на
неизградениот простор и неговото користење. Ваквата состојба
влијае врз дефинирањето на јавниот и приватниот простор, при
што честопати имаме различни степени на релацијата помеѓу
јавното и приватното, односно тие заемно дивергираат. Ваквата
ситуација може да се вклопи и овладее доколку при планирањето
се користи концептот на споделување на неизградениот простор
кој дозволува извесен степен на мешање и создавање на хибриди
покрај веќе јасно дефинираните јавни и приватни површини.
Затоа е потребна дополнителна категоризација на површините
во полујавни површини (слепи улици) кои би користеле извесен
број парцели како своевидно проширување на сопствениот
двор, како и дефинирање на полуприватни површини кои
навлегуваат внатре во ткивото помеѓу неколку објекти што делат

60

УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И УСЛОВИ
ЗА УРБАНИЗАЦИЈА НА СУПСТАНДАРДНИТЕ НАСЕЛБИ

една парцела (нешто што тековната регулатива не го дозволува).
Тоа станува планерска алатка за синхронизација на тековното
користење и општата регулација на слободните површини;
3.4. Проектирањето на правилна густина на населеност е многу
важен аспект во процесот на регулирање на населбите, бидејќи
ограниченоста на финансиските ресурси ваквите населби скоро
без исклучок ги прави пренаселени, со што во нив континуирано
се намалува стандардот на живеење. Со однапред проектирани
густини кои кореспондираат со реални апроксимации
произлезени од демографските карактеристики и социокултурните особености на населението, како и со планерски
решенија кои дефинираат системи на раст на изградениот фонд
и заштита на неизградените површини – се отвора можност за
индиректна контрола на густината на населението;
3.5. Бидејќи станува збор за население кое припаѓа на социјално
загрозени групи со минимален или никаков финансиски
прилив, планирањето на овие населби треба да овозможи
рационализација на инфраструктурните и различни типови
на станбени единици кои отвораат повеќе модалитети за
економска одржливост. Затоа, независно дали станува збор
за субвенционирани кредити, системи на рента достапни за
овие корисници или други олеснувања, секојпат е потребно
да се прават специфични архитектонско-технички студии со
однапред дефинирани финансиски параметри и модели кои ги
рефлектираат особеностите и потребите на корисниците, со цел
да бидат вклопени во планерските студии и документи.
4. Приоритет при имплементација на планските документи за супстан
дардните населби треба да биде реализација на инфраструктурните
системи како витални за процесот на урбанизацијата, потоа на
системот за користење на парцелите (дефинирајќи ги категориите
на корисници од точка 3.2 и карактерот на слободниот/неизграден
простор од точка 3.3), и како последно катастарско-сопственичкото
регулирање на парцелите доколку специфичната ситуација
тоа го дозволува (Вуксановиќ – Мацура и Мацура, 2007). Вака
предложениот редослед е токму обратен од вообичаената практика
кај нас и пошироко во регионот, и токму ваквиот однос во постапките
е главен проблем во реализацијата со кој се судираат институциите
на системот. Со оглед на тоа дека многу често дел од жителите
имаат проблем со регулирање на статусот на жителство генерално
(како немање лични документи), а се присутни и живеат во ваквите
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населби, решавањето на имотно-сопственичките релации треба да
се остави за подоцнежните фази на формалната урбанизација.
5. Светските искуства, како и примерите од непосредната околина
(работата на ДУРН во Србија) укажуваат дека единствен начин
за реализација на плановите и урбанизација на супстандардните
населби е доколку процесите за регулирање се инклузивни во однос
на месното население. Примерите обработени во оваа студија јасно
укажуваат на вредноста на партиципативните модели во прифаќање
на сугестиите кои доаѓаат одгоре надолу (top down) од страна на
месното население, градењето на меѓусебната доверба и, што е уште
позначајно – виталноста на планот и неговиот развој и одржливост
на подолг временски период. За таа цел на локално ниво е потребно
да се соработува со невладините организации (НВО) и локалните
организации. Задача на првите е да работат на информирање
на населението за придобивките на планираната населба,
информации за системите на субвенционирање, како и за потребата
од кооперација со институциите при собирање на релевантните
податоци за постојната состојба. Локалните организации ,или
grassroots organizations, се формални или неформални здруженија
на месното население кои имаат одредена цел. Нивната задача
е одржување на проактивниот и партиципативниот однос на
населението со негово активно вклучување во сите планерски
проекти. Улогата на сите овие здруженија е исклучително важна
бидејќи е симултано посредничка, но и продуктивна во контекст на
процесот на создавање на регулирана урбанизација (Engleson, 2011).
Покрај ваквите здруженија, исто така е потребно да се формира тело
кое ќе се занимава со реамбулација на новите објекти и ќе ја следи
вообичаено динамичната природа на градење во овие населби,
и тело кое ќе го води процесот на попишување и легализација на
постојните и новоизградените објекти. Во работата на овие тела
мора да учествуваат претставници на локалната заедница, при што
работата на телата е паралелен процес кој тече со изготвувањето на
планската документација, а континуирано продолжува и понатаму
како инхерентен дел од развојот на населбата.
Сите горенаведени точки ги создаваат условите за урбанизација на суп
стандардните населби. Иако изработката и спроведувањето на планската
документација многу често е финансирана од системите на централната
и локалната власт во соработка со меѓународни организации и фондови
за помош на социјално загрозени групи, потребно е да се напомене дека
скоро без исклучок работата во ваквите средини подразбира вклучување
на волонтери кои имаат емпатиски однос кон реалноста.
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Слика 18 Дијаграм на постапки и аспекти кои овозможуваат услови за
урбанизација на супстандардните населби
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ЗНАЧЕЊЕТО НА СОЦИЈАЛНАТА ИНКЛУЗИЈА
ВО УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА
РАНЛИВИТЕ ГРУПИ (НАСЕЛЕНИЕТО ШТО
ЖИВЕЕ ВО СУПСТАНДАРДНИ УСЛОВИ)

Како што веќе е наведено во повеќе делови на оваа студија, социјалната
инклузија на ранливите групи во сите фази од процесот на урбанистичкото
планирање има огромно значење, бидејќи на тој начин ќе им се даде на
сиромашните заедници активна улога и учество во процесите на урбан
развој и ќе се обезбеди одржливост на новите развојни решенија.
Во доменот на креирање на политики за справување со проблемите
на супстандардните населби со кои се соочуваат градовите, опсежни
истражувања и компаративни теренски анализи на полето на
регулативната рамка имаат направено Џефри Пејн и Мајкл Маџил.
Во својата публикација “The urban housing manual: Making regulatory
frameworks work for the poor”, предлагаат 20 основни принципи за
ефикасно управување со процесот на трансформација во неформалните
населби (Payne and Majale, 2004). Конкретно за значењето на
социјалната инклузија во урбанистичкото планирање на ранливите
групи (населението што живее во супстандардни услови) се поврзуваат
принципите за зајакнувањето на инклузијата од страна на властите (6),
за промоција на партнерството помеѓу сите учесници во процесот (7), и
локалното прифаќање на процесот (8).
Зајакнувањето на инклузијата од страна на властите е еден од основните
предуслови за имплементирање на промените. Во таа смисла, треба
активно да се вклучат сите жители на урбаната заедница, кон сите да се
има одговорност, отвореност и отчетност, без исклучок. Промоцијата на
партнерство помеѓу сите учесници во процесот е неопходно за градење
на доверба. Ваквото партнерство кое се базира врз инклузија треба да
се форсира и одржува како форма. Освен тоа, од особено значење е на
сиромашните заедници да им се даде активна улога во процесите на
урбан развој, со што ќе се обезбеди сопственост врз процесот од нивна
страна и ќе придонесе за прифаќање и одржливост на новите развојни
програми.
Поттикнувањето на учество може да се претвори во една моќна алатка
за мобилизирање на маргинализираните заедници со ниски приходи
околу предизвиците за уредување на земјиштето, урбанистичкото
планирање, и други прашања поврзани со уредување и управување на
нивните населби.
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Несомнено е дека една од клучните алатки во решавањето на виталните
прашања за подобрување на животот во постојните супстандардни
населби е просторното и урбанистичко планирање. Според прифатените
обврски на Република Македонија како земја членка на Обединетите
нации, и вграденоста на заложбите за одржлив развој во сите сфери
на општественото дејствување, постои база за соодветно планирање за
нов одржлив урбан раст на начин со кој се обезбедува идните урбани
жители да не се принудени да живеат во населби со супстандардни
услови за живот (домување, животен простор, пристап до вода за пиење
и санитарни услови, правен статус).
Направениот преглед и анализа, за жал, покажува несоодветна
имплементација на прифатените заложби и обврски за форсиран
одржлив урбан развој, ниту во регуларниот систем на просторно и
урбанистичко планирање, а уште помалку во специфичните услови на
постоење на голем број супстандардни населби и сламови. Тие ниту се
доволно видливи како задача и проблем, ниту се посебно третирани.
Недостига нивно означување, мапирање, анализирање и предлогмерки за справување со нив. Во Декадата на Ромите 2005 – 2015 е
направен голем чекор и изработени се многубројни студии и анализи,
но податоците и документите, иако се лесно достапни, не се поставени
на едно место.
Поголем проблем е што во официјалните просторни и урбанистички
документи не се вградени наодите од студиите и анализите, со што не
се постигнува соодветен третман на супстандардните населби, како на
ниво на државата така и на ниво на изготвување планска документација
за самите населби.
Освен тоа, постои слаба врска помеѓу граѓаните, граѓанските организации,
локалните власти, деловниот сектор, државните институции и другите
фактори во општеството, а уште помала информираност за проблемите
со кои се соочуваат жителите на супстандардните населби. Недоволна е
информираноста и за алатките, начините и решенијата за поддршка на
процесот на социјална вклученост на ранливите категории на граѓани, со
посебен фокус на Ромите, и за нивното учество во развојните процеси на
заедницата во која живеат.
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Заклучоци
Наоѓањата од студијата можат да се сублимираат во повеќе генерални
забелешки и тоа:
•

•
•

•
•

•

Постојните клучни стратешки документи и законски акти со кои се
уредуваат прашањата за урбанистичко и просторно планирање
и одржлив развој воопшто не го третираат прашањето на
супстандардните населби, или тоа го прават многу површно, без
конкретни насоки за суштинско решавање на проблемите од сферата
на правото на достоен дом за живеење.
За жал, од многуте позитивни примери низ светот, во нашиот
контекст може да се види мала и во најголем број случаи половична
примена на научените лекции од добрите практики.
И покрај тоа што прашањето на супстандардни населби кај нас не е
ново, сѐ уште не постои база на податоци колку и каде ги има, колку
жители живеат во нив, кои се нивните специфики и потреби во однос
на културата на живеење.
Постои отсуство на искрена политичка волја за холистички
пристап кон решавање на проблемите и обезбедување услови за
урбанизација на постојните супстандардни населби.
Иако декларативно се акцентира неопходноста од социјална
инклузија на ранливите групи во процесите на урбанистичко
планирање на населбите во коишто живеат во супстандардни услови,
сепак, практиката наведува дека тие и понатаму се на маргините на
процесот кој најдиректно ги засега нивните животи и права.
Генерално отсуствува следење на прогресот и резултатите
на донесените стратегии кои го третираат прашањето на
супстандардните населби, специфично и прашањето на достојно
живеење на ромската популација.

Препораки
Клучните наоди од направената анализа може да се сублимираат во
следниве конкретни препораки:
•

•
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Да се изработи анализа на постојните планерски документи од
највисок ранг за општините (ГУП), и да се спроведе мапирање
на постојните супстандардни населби на макро ниво (зони) и
синхронизирање на планот во однос на реалната состојба на теренот.
При изготвувањето на планските документи од највисок ранг за
супстандардните населби, да се дефинираат нивните големини

Заклучоци и препораки 

•

•

•

•

•
•

и генералните состојби на материјалните ресурси (постојна
инфраструктура, планирани инфраструктури кои припаѓаат на
повисоките урбани системи – витални коридори, градежен фонд
итн.) со цел контекстуализирање на ваквите населби во реалните
социо-економски состојби, со што би се создала можност да се
означат краткорочните и долгорочните чекори за имплементирање
на стратегијата за нивна урбанизација во контекст на градот како
целина.
Да се изработи плански документ според дефинирана регулатива
(Законот за просторно и урбанистичко планирање и градба) со цел
справување со супстандардните населби. Овој плански документ
може да биде дел од постоен плански документ, односно негова
адаптација, или да биде сосема нов. Тој секако треба да содржи
планска програма и да биде изработен во форма на урбанистички
план кој ќе одговори на специфичните барања на ваквите градски
зони.
Приоритет при имплементација на планските документи за
супстандардните населби да биде реализација на инфраструктурните
системи како витални за процесот на урбанизацијата, потоа на
системот за користење на парцелите и, на крај, катастарскосопственичко регулирање на парцелите, доколку специфичната
ситуација го дозволува тоа.
При подготвување и реализација на плановите и урбанизацијата на
супстандардните населби, да се предвиди задолжително вклучување
на месното население, како еден од клучните предуслови за
успешност на целиот процес.
Постојниот систем за НИПП на РМ да се дополни со ГИС мапирање на
населбите, со што би се добила интерактивна информациска база на
која тековно би се обновувале и дополнувале информациите врзани
со инфраструктурните и сервисните прашања (системот на улици,
пунктови за водоснабдување и канализација, здравствени услуги,
образование и сл.). При изработката на овие мапи (како во примерот
со Кибера) би можеле да бидат вклучени и жителите на тие населби
(практичен пример за почеток на партиципативно планирање).
Да се донесе владина програма со која супстандардните населби
би станале формално признати како населени места, а не места кои
треба да се урнат.
Вклучување на академската заедница во испитувањето, анализата
на состојбите, како и во предлагање на иновативни решенија и
проекти. Во изработката на студии, во изработката на проекти, како
и во изведбата на проектите и изградбата, да се вклучат и студентите
како начин за изведување на нивната практика.
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Се препорачува следење на референтните индикатори за домување
на локално ниво преку Индексот за мониторирање на социјалната
вклученост во домувањето. Добивањето на објективни и споредливи
податоци ќе овозможи развој на јавни политики за домување кои ќе
се базираат на реални потреби и услови.

8.
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