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Постојаната изложба за Старата скопска чаршија прикажува документи што им 
овозможуваат на заинтересираните граѓани на едно место да добијат релевантни 
информации за различни аспекти поврзани со просторот и градбите во чаршијата. 
Изложбата опфаќа:

• Приказ на заштитно-конзерваторските основи, со граница на споменичката целина, 
граница на деталниот урбанистички план, граница на катастарските парцели на 
заштитените добра и објектите и просторите што се под прв и втор степен на заштита;

• Инвентаризација на постојниот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура со 
степенот на неговата зачуваност;

• Инвентаризација на катноста на објектите;
• Приказ на поединечните споменици на културата со информации што опфаќаат 

и податоци за нивната сопственост, актуелниот корисник, состојбата и постојната 
функција на објектите;

• Приказ на јавните простори – улици и плоштади и приказ на полујавните простории
• Приказ на постојното зеленило.

Посебно значаен дел на изложбата претставува приказот на одделните блокови во состав 
на чаршијата, со податоци од катастарот на недвижности за секоја катастарска парцела 
во блокот.



ИНТЕРАКТИВНА МАПА 
НА СТАРАТА СКОПСКА 
ЧАРШИЈА – СИСТЕМ НА 
„ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ“
За да се реализира идејата за овозможување 
достапни и отворени податоци, нешто што 
беше идентификувано дека недостасува во 
практиката, потребно беше да се спроведе 
сеопфатно истражување за собирање 
податоци во текот на целиот втор дел од 
2018 година. Со тоа се овозможи пристап 
до отворени податоци за сите важни 
информации и документи од различни 
извори и инстанци што се занимаваат 
со заштита на културното наследство, 
урбанистичкото планирање и катастарот. За 
таа цел, направени се дигитална платформа 
на отворени податоци и отворени извори 
на информации и сеопфатно мапирање 

на постојниот градежен фонд по урбани 
блокови, висината, големината, намената 
на земјиште, сопственоста на катастарските 
парцели и други катастарски информации, 
како и информации за статусот на заштита 
на објектите и спомениците. Идејата 
беше сите информации од различните 
официјални извори и установи да станат 
лесно достапни за употреба на едно место. 
Собраните и мапирани просторни податоци, 
низ повеќе слоеви на податоци за Старата 
чаршија, беа презентирани на изложба во 
рамките на Отворениот ден #1, кој беше 
организиран со локалната заедница на која 
ѝ беше објаснето како може да ги разбере 
и да ги употребува просторните податоци. 
Собраните податоци беа споделени преку 
платформата на ROCK, како дигитална 
алатка за лесен пристап и употреба на 
просторни податоци.
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