
 
К О Н К У Р С  
За изработка на идејно архитектонско-урбанистичко решение 
за уредување на ридот Кале во Скопје 
 
C O M P E T I T I O N 
for preparation of preliminary urban and architectural development 
design for arrangement of the Kale Hill in Skopje 
 
 
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИТЕ ПРАШАЊА: 
 
ANSWERS TO THE SUBMITTED QUESTIONS: 
 
 

1. Во врска со конкурсот за „Изработка на идејно архитектонско-
урбанистичко решение за уредување на ридот Кале во Скопје“, имам едно 
прашање. Вработена сум во Управата за заштита на културното 
наследство, сакам со мојот надворешен тим, да учествуваме на конкурсот 
но дали имам право на учество согласно условот 1.6 предложен од ваша 
страна, како вработена во Управата. 

 
Вашето учество не укажува на конфликт на интереси. Основниот интерес 
на организаторите на Конкурсот е да го поттикнат учеството на што е 
можно поголем број учесниции затоа Ве охрабруваме да учествувате. 
 

2. I have a question regarding the submission. Is there any way to submit for the 
competition electronically via e-mail? Mailing via courier services might take 
some time.  
 
Since there is a great interest about the Competition from many international 
competitors, in order to fulfill the basic interest of the organizers of the 
Competition to encourage the participation of as many participants as 
possible, it was decided that the participants are also allowed to submit their 
projects via email. In the coming weeks you will be send detailed instructions 
how to proceed in order to submit the Competition entry and to keep up with 
the confidentiality protocols. 
 

3. Is there a way to submit the project via email? I am from Mexico, and the 
estimate time to a package to arrive is way to more. Please let me know if it is 
possible. 
 
Since there is a great interest about the Competition from many international 
competitors, in order to fulfill the basic interest of the organizers of the 
Competition to encourage the participation of as many participants as 
possible, it was decided that the participants are also allowed to submit their 
projects via email. In the coming weeks you will be send detailed instructions 
how to proceed in order to submit the Competition entry and to keep up with 
the confidentiality protocols. 
 



4. I am a bachelor student of Urban and regional planning in Addis Ababa 
University, Ethiopia. My friends and I were wondering if we were legible 
enough to participate in this competition as we have worked on similar urban 
development designs, housing projects and also architectural designs in our 
previous school projects. 
 
The basic interest of the organizers of the Competition is to encourage the 
participation of as many participants as possible. In that context we encourage 
you to participate and we are expecting your proposals, according to the 
Competition Terms and Conditions. 
 

5. I am writing to ask about the submission of works to the archive of the 
Museum. The competition terms indicate that it is international, my team is 
from South America and we want to participate. Can we send our work by 
email? 
 
Since there is a great interest about the Competition from many international 
competitors, in order to fulfill the basic interest of the organizers of the 
Competition to encourage the participation of as many participants as 
possible, it was decided that the participants are also allowed to submit their 
projects via email. In the coming weeks you will be send detailed instructions 
how to proceed in order to submit the Competition entry and to keep up with 
the confidentiality protocols. 

 
6. Почитувани, ме интересираат неколку работи во однос на непосредната 

околина на музејот: (1.) Каков е составот на земјата/теренот на ридот 
Градиште, особено во околината на самиот музеј, вклучувајќи ја и 
падината на ридот кон ул. Лазар Личеновски/СРЦ Кале; (2.) Дали 
објектите кои се наоѓаат во непосредна близина на музејот, куќите помеѓу 
музејот и Калето се предвидени за отстранување и дали тој простор е 
подложен на конкурсот, иако е дел од границите на опфатот. 
 
(1.) Организаторот на Конкурсот не располага со дополнителни податоци 
или информации кои се однесуваат на геолошката структура на ридот 
Градиште, ниту смета дека, согласно видот и карактерот на конкурсот, 
овие податоци се неопходни при изработката на идејното решение.  
(2.) Од причина што градбите кои се наоѓаат во непосредна близина на 
Музејот на современата уметност се наоѓаат во рамки на проектната 
локација Л2, авторите на конкурсното решение имаат право да 
предложат било какво решение за кое сметаат дека ќе придонесе кон 
зголемување на употребата и квалитетот на просторот. 

 
 

7. Почитувани, би било одлично доколку одговорите на доле-наведените 
прашања ги добиеме во најкраток временски период: 
 
(1.) Конкурсот се занимава со извонредно комплексна проблематика, која 
заслужува комплексни одговори. Tокму затоа сметаме дека периодот за 
разработка од 4 недели е прекраток (посебно доколку се работи за 
кандидат кој/а парелно студира/работи) Постои ли можност крајниот 
рок за предавање да се помести? 



(2.) Постои ли можност подетално да ја образложите големината и 
карактерот на зафатот/интервенцијата која се очекува во рамките на 
“пошироката конкурсна локација”-Л1? Се работи за стратешко 
поврзување на “островот” – Градиште со градот, но тоа може да 
подразбира множество од постапки во различни размери. Имате во 
предвид промени во рамките на урбаната структура/инфраструктура/ 
комуникација/пешачко движење/јавен транспорт на непосредната 
околина? (3.) Што поточно означуваат црвените испрекинати линии во 
графичките подлоги? Возможни граници на опфат Л1/2/3? 
(4.) Можете ли подетално да ги образложите или да дадете примери за 
типологијата/големината/функциите и намените кои интервенциите од 
"павилјонски" тип треба да ги понудат? Кои функции би можеле истите 
да ги превземат од Музејот на современа уметност? 
(5.) Форматот за предавање Б1 (70х100) треба да има хоризонтална или 
вертикална ориентација? 

 
(1.) Крајниот рок за предавање на Конкурсот останува онака како што е 
пропишан во расписот.  
(2.) Една од целите на Конкурсот е учесниците да имаат целосна слобода 
при предлагањето решенија за подобрување на квалитетите на просторот 
кој е предмет на работа на Конкурсот. Во согласност со оваа определба, 
секој учесник самостојно одлучува за обемот и карактерот на секоја 
предложена интервенција.  
(3.) Прашањето е недоволно прецизно формулирано и Распишувачот не 
може да одговори на него. Границите на проектната локација (Л2) се 
зададени, додека границите на пошироката локација (Л1) и потесната 
локација (Л3) треба да бидат одредени од страна на учесниците на 
Конкурсот и тоа е предмет на работа на Конкурсот. 
(4.) Во делот на конкурсните барања кои се однесуваат на потесната 
локација (Л3), во рамки на која треба да се предвидат и градбите од 
павилјонски тип, конкурсната проектна програма бара од учениците на 
конкурсот да предложат кои од постојните или нови содржини од 
Музејот би можеле да се пренесат во рамки на новите времени градби. 
(5.) Форматот за предавање на трудовите е вертикален. 

 
8. Во пропозициите за конкурсот е наведен задолжителен услов учесниците 

да бидат архитекти односно студенти по архитектура. Имајќи ја предвид 
специфичноста на задачата односно на нејзиниот контекст, како и 
вашето барање за интердисциплинарен пристап, очекувам дека моето 
учество на конкурсот како пејзажен архитект во тим со други инженери 
архитекти ќе биде прифатено и одобрено од ваша страна. Истовремено се 
надевам дека овој допис ќе послужи како потсетување дека и пејзажните 
архитекти треба да бидат повикани на учество како на оваа така и на 
идните задачи од овој тип, кои се бават со проблематиката на пределот и 
пејзажот.  
 
Основниот интерес на организаторите на Конкурсот е да го поттикнат 
учеството на што поголем број учесници и нивните предлог решенија и 
затоа Ве охрабруваме да учествувате со вашиот тим. Потребните 
документи се доставуваат согласно пропозициите на Конкурсот.  
 



9. Во врска со конкурсот за МСУ ги имам следните прашања: 
(1.) Дали проектот треба да се предаде на англиски или на македонски, за 
македонски апликант? 
(2.) На кое висинско растојание се изохипсите на теренот, затоа што во 
цртежите не пишува ниту една бројка која би била како референца за 
висинска точка? 
(3.) Дали финалните цртежи треба да бидат испринтани на хартија или 
припремени за изложба, каширани и слично? 
 
(1.) Прилозите во конкурсот можат да бидат на македонски јазик, на 
англиски јазик или на двата јазици напоредно. 
(2.) Изохипсите се наоѓаат на вертикално растојание од 1 метар. 
(3.) Учесниците на Конкурсот имаат слобода да ги предадат графичките 
прилози на начин на кој сметаат дека нивната идеја најдобро ќе 
комуницира со Комисијата (и подоцна – јавноста), се додека ги 
исполнуваат конкурсните услови графичките прилози да не бројат повеќе 
од 8 формати B1 (700x1000mm), а листовите да не се свиткани во ролна 
туку да се предадат рамни. 
 

10. Dear Sir or Madam, considering the complexity and seriousness of the task, 
participants have responsibility to respond with the thought through solution, 
that is a result of a thorough research. However, I am not sure that the time 
period that was provided will allow that.Therefore, I am writing to You in 
order to ask is it possible to postpone the deadline? 
 
The deadline for submitting the Competition shall remain as in the 
announcement of the Competition Terms and Conditions. 
 

11. Почитувани, поради комплексноста и релативно краткиот временски 
период што е зададен, невозможно е за заинтересираните тимови да 
изготват целосно опфатен и темелен одговор. Дали е возможно крајниот 
рок за предавање на конкурсниот труд (15.05.2019) да се одложи со цел да 
се изработат сериозни и подобро изработени конкурсни решенија? 
 
Крајниот рок за предавање на трудовите останува онака како што е 
зададен во расписот на Конкурсот. 
 

12. Почитувани, Конкурсот, се занимава со навистина комплексни прашања 
и теми... за заинтересираните конкурсни тимови е речиси невозможно да 
подготват сериозен, целосен и темелен одговор за релативно краткиот 
временски период. Дали постои можност крајниот рок за предавање на 
конкурсните трудови 15. 05. 2019 да се одложи !? 
 
Крајниот рок за предавање на трудовите останува онака како што е 
зададен во расписот на Конкурсот. 
 

13. Почитувани, поради комплексноста на задачата, дали постои можност 
крајниот рок за предавање на конкурсот да се одложи? 
 
Крајниот рок за предавање на трудовите останува онака како што е 
зададен во расписот на Конкурсот. 



 
Почитувани, 
(1.) Дали доколку сметаме за нужно имаме слобода да предвидиме 
отстранување на дел од постоечките објекти во рамки на локацијата Л2? 
(2.) Дали може графичките прилози од објектот на МСУ да бидат 
дополнети со приказ на неговите фасади, вклучително и петтата? 
 
(1.) Една од целите на Конкурсот е учесниците да имаат целосна слобода 
при предлагањето решенија за подобрување на квалитетите на просторот 
кој е предмет на работа на Конкурсот. Во согласност со оваа определба, 
секој учесник самостојно одлучува за обемот и карактерот на секоја 
предложена интервенција.  
(2.) Распишувачот на Конкурсот ги стави на располагање на учесниците 
на Конкурсот сите графички прилози со кои располага и не може да 
изврши нивно надополнување. 
 

14. Драги организатори на конкурсот, пред сѐ благодарност за дадената 
шанса да ви се обратиме како потенцијални учесници на конкурсот. Од 
разгледувањето на конкурсната програма и услови и референтно на 
зададениот текст, неколку противречности ги отворија следните 
прашања: 
(1.) Кој е статусот на ''повеќето привремени супстандардни градби'' кои се 
наоѓаат на Локација 2 од јужната страна на музејот? Дали припаѓаат на 
проектната програма? Смее ли да се променат, реупотребат или можеби 
релоцираат на друго место на Локација 1/Локација 2? 
(2.) Помалата црвена линија околу музејот во .dwg фајлот е именувана 
како граница на Локација 2. Дали тоа значи дека малото парче музејски 
двор и музејското отворено плато се во целост исклучени од било каква 
физичка интервенција? 
(3.) Предмет на конкурсот е изработка на идејно архитектонско-
урбанистичко решение на ридот Кале и понатака изработка на идејно 
архитектонско решение на повеќе привремени градби – павиљони. Дали 
тоа значи дека од сите предложени структури во урбанистичкиот и 
архитектонски концепт за цел на конкурсот треба само неколку да се 
разработат во поголем размер или дека треба само неколку (''оптимално 
помеѓу 2 и 3'') да бидат испланирани? 
(4.) За крај, според текстот во конкурсната програма е јасно дека 
конкурсот се занимава со ревитализација и стратегија за скопското Кале 
на различни нивоа за кои зададеното време е релативно кратко. Дали е 
можно посместување на крајниот рок 15.05.2019 како би се дала шанса за 
учество на регуларни студенти и вработени архитекти? 
 
(1.) Една од целите на Конкурсот е учесниците да имаат целосна слобода 
при предлагањето решенија за подобрување на квалитетите на просторот 
кој е предмет на работа на Конкурсот. Во согласност со оваа определба, 
секој учесник самостојно одлучува за обемот и карактерот на секоја 
предложена интервенција.  
(2.) Согласно конкурсните услови, за потребите на овој Конкурс 
границите на проектната локација (Л2) се дефинирани на следниот 
начин: локалитетот „Француски гробишта“ претставува граница на 
опфатот на северната страна, улицата „Самоилова“ на источната страна, 



северната ѕидина на скопската тврдина „Кале“ на јужната страна и 
улицата „Лазар Личеноски“ на западната страна. Во приложениот 
графички прилог (.dwg), оваа граница е означена со контурна линија во 
црвена боја, именувана како „Граница на проектна локација Л2“. 
Контурната линија во црвена боја која е опишана околу зградата на 
Музејот, всушност ја претставува ПАРЦЕЛАТА на Музејот на современата 
уметност и тој простор исто така претставува СОСТАВЕН ДЕЛ ОД 
ПРОЕКТНАТА ЛОКАЦИЈА (Л2) и потенцијално од потесната локација 
(Л3). Во прилог на ова објаснување, Распишувачот прикачува соодветен 
графички прилог. 
(3.) Сите архитектонско-урбанистички интервенции во рамки на 
проектната локација (Л2) се претставуваат во размер 1:500, додека 
идејните решенија за привремените градби – павилјони, како интегрален 
дел и од проектната локација (Л2) и од потесната локација (Л3) се 
претставуваат во соодветните размери, зададени на страна 8 од 
Конкурсните услови.  
(4.) Крајниот рок за предавање на трудовите останува онака како што е 
зададен во расписот на Конкурсот. 
 

 
15. We would like to inquire about the registration process regarding 

"International competition for preparation of preliminary urban and  
architectural development design for arrangement of the Kale Hill in Skopje" 
in terms of registration days, deadlines, and fees. 
 
Please visit the web page http://msu.mk/open-call/ and at its bottom you will 
find the necessary informationin the files attached, namely: T1. Competition 
terms and conditions, T2. Competition project program, T3. Publication – 
Kale, Cultural Fortress and Competition material – Graphic files 
(downloadable as a zip package). 
 
 

16. Deаr Sir/Madam, can I participate to competition, because of my education, I 
am graduated industrial designer? 
 
The basic interest of the organizers of the Competition is to encourage the 
participation of as many participants as possible. In that context we encourage 
you to participate and we are expecting your proposals. However, according to 
the Competition Terms and Conditions, you need at least one partner in your 
team to be a student of architecture or a registered architect. 
 

 

http://msu.mk/open-call/

