
Зошто го 
сакаме ГТЦ?

 8 причини кои го прават ГТЦ симбол на Скопје





„Градскиот Трговски Центар“ е едно 
од најзначаjните архитектонски дела, 
бесценето наследство на македонската 
модерна архитектура. Како објект 
претставува главен симбол на 
културниот и урбаниот просперитет во 
периодот по земјотресот. И од тогаш, 
до ден денес е синоним за Скопје, негов 
лик и препознатлив печат. Неговата 
уникатност прави да постои гордо, 
а сепак ненаметливо. Тој квалитет 
се отсликува и во неговиот огромен 
волумен кој толку нежно и суптилно 
се вклопува во околината. Дури и 
после половина век постоење, ГТЦ е 
свеж како простор и идеја. Единствен 
по својот вид, претставува бисер меѓу 
монотонијата на постоечките трговски 
центри – конзерви.  Од социо-културен 
аспект, тој е неизоставен и доминантен 
дел од идентитетот на Скопје. ГТЦ е 
врежан во сеќавањата на Скопјани 
и низ децении го обликува нивното 
секојдневие, чувството за естетика и 
смисолот за урбано живеење.

Ликот на  
модерно Скопје
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ГТЦ е изграден во 1973 година, 
според проектот на Живко Поповски, 
еден од нашите најпознати 
архитекти и првите професори на 
Архитектонскиот факултет,  заедно 
со група архитекти. Проектот беше 
избран на меѓународниот конкурс 
во 1969 со 23 пристигнати конкурсни 
труда. Архитектот Живко Поповски е 
добитник на „Борбина плакета“ и на 
националната награда „11 Октомври“, 
за проектот за Градскиот Трговски 
Центар. Проектантите во своето 
решение се надоврзуваат на оската 
исток- запад од планот на јапонскиот 
архитект Кензо Танге, почитувајќи 
го локалниот контекст од постојните 
пет кули на Серафимовски, хотелот 
„Гранд“ (денес „Холидеј Ин“), 
„Стопанска банка“ и притоа создаваат 
нова локална вредност. 70% од 
површината на ГТЦ е отворен, „јавен“ 
простор кој го поврзува паркот 
„Жена-борец“ и кејот на реката 
Вардар, плоштадот „Македонија“ и 
источниот дел од градот.

Архитектонско 
ремек-дело
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ГТЦ е отворен трговски центар 
во кој можеме да разгледуваме 
излози туркајќи точак, со 
ролерки, шетајќи куче или со 
сендвич во рака. Слободата 
на движење, која со години 
ни ја дава и овозможува 
архитектурата на ГТЦ, е 
неговата најголема вредност 
и нешто што не смееме да 
дозволиме да го изгубиме. 
Доколку овој објект се затвори 
со врати и фасади, ќе се затвори 
и една од клучните артерии на 
движење во центарот на Градот. 
Токму неговата отвореност 
влијае на: проточноста на 
луѓе, на разните естетски 
перспективи на неговото 
доживување, на неоптовареноста 
на движењето со пречки, па сѐ 
до малите социјални функции 
за кои понекогаш (или најчесто) 
и самите не сме свесни, а ги 
остваруваме, споделуваме, 
разменуваме.

Главна градска 
артерија
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Како да направиш зграда која 
толку добро ќе се втопи во 
опкружувањето што воопшто 
нема да ја забележиш дека 
постои? Низ неа ќе видиш како 
паѓа снег, во неа ќе почувствуваш 
како дува ветер, ќе можеш да 
помислиш за тазе изгледаниот 
филм на терасата пред кино 
Центар (денес Милениум). Ќе 
можеш да паркираш кола на 
еден од најлогичните паркинзи 
во градот, и тоа направен пред 
четириесет години. Денес во 
повеќето нови трговски центри 
треба да направиш триесет 
маневри со волан за да паркираш 
возило. Во ГТЦ можевме да се 
кугламе и да се качиме на автобус, 
кој не случајно се движеше низ 
самата зграда. Можевме да се 
качуваме и симнуваме како 
деца по најувртените скали кои 
водеа до чичко Стоилко. А кој 
велосипедист барем еднаш 
не забрзал да се симне по 
пешачката рампа зад Џино?

Совршена естетска 
функционалност 
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ГТЦ е чувар на спомените на Скопјани, често на оние најубавите, оние 
поврзани со младоста и забавата. Истовремено, ги дочекува и новите 
генерации, се прилагодува на новите трендови, а сепак го задржува 
уникатниот печат на автентичност. ГТЦ беше и е центар на ноќниот живот 
кој претставува важен сегмент од  урбаното искуство. Кон него гравитираат 
младите во потрага по добра забава, но кон него гравитираат и сеќавањата на 
повозрасните кога сакаат да се потсетат на „добрите времиња“. Времињата 
на „Кино Центар“ и „Дали“...Ноќите во кои се пееше караоке во „Манда Роса“, 
или пак да се „вртеше“ шминкерската шема во „Стоби“ и „Змија“. Некои од 
кафулињата и клубовите се’ уште тука, како  „Мусандра“ (сегашен „Миднајт“)  
и редовната дестинација на странските туристи во Скопје - Ајриш паб. Да се 
сочува ликот на ГТЦ, значи да се сочува и пулсот на скопскиот ноќен живот.

Пулсот на добрата забава5



На ГТЦ не му е потребна нова 
фасада, која засекогаш ќе го 
смени карактерот на објектот, 
туку му е потребно подобрување 
на неговата сегашна состојба 
и тоа само преку реставрација 
и програмско заживување 
на објектот. Каква било 
интервенција врз него мора да 
биде во согласност и со почит 
кон оригиналната замисла на 
авторот, а низ една поширока 
јавна расправа и со оние 
кои ја обмислуваат неговата 
архитектура, но и со оние кои 
ја живеат неговата архитектура. 
Заради сето ова и многу повеќе, 
ГТЦ е нераскинлив дел од 
идентитетот на Скопје и на 
неговото градителско, историско 
и културно наследство. И затоа 
ГТЦ мора да остане автентичен, 
отворен, проточен за пешачко 
движење, функционален...
Градскиот трговски центар мора 
да остане градски.

Синоним за  
урбано живеење
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ГТЦ не е било кој трговски. Било 
кој новоизграден „мол“. ГТЦ 
го претставува самото срце на 
Скопје. Место низ кое поминува 
градскиот крвоток од луѓе и 
живот. За многумина од нив, ГТЦ 
е архитектонско ремек дело, кое 
непречено им дозволува да влезат 
кога сакаат и да излезат кога 
сакаат. ГТЦ е центар без врати и 
без работно време. ГТЦ ги чува 
Скопјани и сите гости, во било 
кој дел од денот. Тоа е модерна 
чаршија на новото доба. ГТЦ е 
пица кај „Џино“. ГТЦ е шампита во 
„Шехерезада“. ГТЦ е кафе пица во 
„Ања“. ГТЦ е навика. Локација со 
која граѓаните се идентификуваат, 
поистоветуваат. Симбол на новото 
Скопје. Место кое ја создава свеста 
за градот!   
ГТЦ е Право на Град!  
ГТЦ е слобода! 

Автентичен уникат  
и скопска гордост
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Скопјани, во најмала рака, можеме 
да кажеме дека се емотивно врзани 
со ГТЦ. Нивните лични приказни, 
заедничка историја, поминати 
мигови таму. Скопскиот ритам 
кој секогаш бил диктиран токму 
од ГТЦ е белег на секој оној кој 
се нарекува себеси граѓанин на 
главниот град. Токму едно од 
најосновните граѓански права е 
правото на референдум. Излегување 
и демонстрирање на граѓанската 
воља, граѓанскиот глас, преку 
гласачкото ливче. Референдумот 
за зачувување на фасада на ГТЦ 
за граѓаните на општина Центар 
значи тоа – зачувување на нивното 
архитектонско, културно, историско 
и емотивно градско богатство. 
Овој прв, историски референдум 
од овој тип е можност директно да 
придонесеме за нашиот град, но 
и за демократијата во Република 
Македонија. Излези за ГТЦ!

Зачувај го ГТЦ!8



На 26-ти Април може да гласате на вашето избирачко место и процедурата е 
иста како на избори. Гласаат само граѓаните на Општина Центар. Потребен ви е 
документ за лична идентификација (валиден пасош или лична карта) а кутиите 
се отворени од 07:00 до 19:00 часот. Доколку досега не сте гласале на избори, 
информации можете да најдете на сајтот на Државната Изборна Комисија  
(www.sec.mk) или пак да се обратите во општината. На референдумот имаат 
право на глас сите полнолетни граѓани регистрирани на избирачкиот список во 
Општина Центар. 

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ГЛАСАЊЕТО


