
Анализата 
на АГОРА ги 
разгледа овие 
простори и 
утврди дека:

По најавата на Град Скопје за иницијатива за промена на 
улиците кои се под надлежност на градот, АГОРА – Центар 
за промовирање на граѓански вредности се зафати да ги 
анализира имињата на постоечките градски улици. Ако веќе 
менуваме нешто ајде да видиме што менуваме...

Па така, според податоците на Јавното претпријатие  
„Улици и патишта1“ во Скопје има:

1 http://108.175.161.226/~uipgov/magistralni-ulitsi-sobirni-ulitsi-ploshtadi-i-
mostovi-na-grad-skopje/

под надлежност на град Скопје.

156

магистрални 
и собирни 

улици

8

мостови

13

плоштади

Од овие 91 
личности: 

Од овие 6 
личности: 

Од овие 3 
личности: 

Жените се малцинство и кога станува збор за плоштади и мостови:

87 се 
имиња 
на мажи

4 се 
имиња 
на мажи

2 се машки 

4 се 
имиња 
на жени

2 се 
имиња 
на жени

1 е женско

96% 4%

67% 33%

Имињата кои се даваат на главните т.е. поголемите улици 
во Скопје и клучните јавни простори ни кажува многу за 
тоа кои се луѓето и настаните кои нашето општество сака 
да ги запомни и како гледаме на родовата еднаквост. Тоа е 
причината поради која новите власти честопати ги менуваат 
имињата на јавните простори кога ќе дојдат на власт па така 
именувањето на јавните простори станува поле за борба 
меѓу идеологии. Во Скопје имињата на јавните простори се 
менуваа неколку пати досега.

А н а л и з а  н а  и м и њ а т а 
н а  у л и ц и те  п о д 
н а д л е ж н о с т  
н а  Гр а д  С ко п ј е

Од вкупниот број од 156 улици 
повеќето од половината  

(91 улица или 58%)  
се именувани по личности.

Од 13 плоштади во Скопје  
6 (46%)  се именувани по личности.

Од 8 моста во Скопје  
3 (37%)  се именувани по личности.

Сите 7 женски имиња 
кои се искористиле за 
именување во Градот се 
всушност само 5 и тоа 
следниве: 

 Æ Мајка Тереза (мост, 
плоштад, улица),

 Æ Богородица (плоштад),
 Æ Индира Ганди (улица),
 Æ Боца Иванова (улица),
 Æ Депа Кавајова (улица). 



Истражувањето на тоа кои имиња се даваат на јавните 
простори ни кажува кој историски период го сметаме за 
најважен и како се сеќаваме на минатото. 

Така од 156 улици во Скопје, покрај 91 именувани по 
личности останатите се главно именувани по:

Ако се прашувате за последните две имиња, она што 
можеше да се утврди е дека Депа Кавајова е жена од 
Струга спомната во „Зборникот“ на Миладиновци како 
една од двете кажувачки на македонски народни песни 
од кои се чуени најмногу песни и на која и е изразена 
благодарност. 

Очигледно „најпопуларна“ женска 
личност во Скопје е Мајка Тереза. 

3%

историски 
настани

3%

разни други 
именувања 
(Драгувити, 

Индустриска, 
Новопроектирана 

и сл. ).

16%

географски 
имиња

Ако ја погледнеме историјата, гледаме дека: 

55%45%

5%
46 се 

имиња од 
периодот 

пред 
Втората 
Светска 

Војна

38 се 
имиња од 
Втората 
Светска 
Војна 
односно 
од НОБ

2 улици се од периодот 1990 до денес и тоа  
„8 септември“ и „13-ти Август Охридски Договор“.

Најголем дел од имињата на улиците 
кои се од периодот пред Втората 
светска војна се имиња на лица 
(мажи) поврзани со:

53% (24)  Илинденското востание и МРО 
(Македонската револуционерна организација).

27% (12)  од периодот до 15 век.

20% (9)  од краjот на 19 и почетокот на 20 век 
неповрзани со македонското револуционерно 
движење.

Плоштадите најчесто (75%) 
упатуваат на дамнешни 
времиња (Кирил и Методиј, 

Климент, Филип 2, Богородица, Скендербег итн.), 
а дел од нив (25%) изразуваат почит кон жртвите 
од одредени историски настани (жртви на 
фашизмот, жртви на земјотресот).

Кај мостовите 50% се со 
историски имиња и тоа 
половината се реферираат на 
периодот од почетокот на 20 век 

(Илинден и по него) додека другата половина на 
современите текови. Кај мостовите има најмногу 
(речиси 50%) кои упатуваат на општи имиња 
како слобода, цивилизации, уметност. 


