
1 НУ Национална опера и балет - Скопје

Набавка на ПП апарати                 350,000 

Набавка на компјутерска опрема лаптоп                 150,000 

Испитување и одржување на лифтови                 150,000 

2 НУ Филхармонија на Р. С. Македонија - Скопје

Редовно месечно одржување и набавка на потрошување материјал за четири лифтови поставени во објектот (електричен-патнички лифт 

(Л1 и Л4)), еден товарен-хидрауличен Л, и еден електричен-товарен лифт Л3
                495,600 

Годишен технички преглед на четири лифтови поставени во објектот (електричен-патнички лифт (Л1 и Л4)), еден товарен - хидрауличен Л, и 

еден електричен-товарен лифт
                  18,880 

Испитување на системот за против пожарна заштита                 450,000 

Годишен сервис за дизел електричниот агрегат                   50,000 

3 НУ Македонски народен театар - Скопје

Набавка на десктоп и лаптоп компјутери                 310,000 

Одржување, сервисирање и резервни делови за клима ормари                   50,000 

Редовно одржување на системот за автоматско управување и мониторинг на климатизацијата (БМС)                 700,000 

Одржување, сервисирање, атест и резервни делови на лифтови                 316,000 

Одржување, сервисирање и резервни делови за топлински пумпи                 300,000 

Редовно одржување, сервисирање и резерни делови за против пожарен систем                 300,000 

Редовен технички преглед на платформи, лифтови и дигалки со издавање сертификат                   90,000 

Редовно одржување на сценскиот под                 470,000 

Редовно одржување и сервис на аудио, видео и видео надзор                 180,000 

Поправка и тековно одржување на сценски технологии - горен и долен погон                 500,000 

4 НУ Албански театар за деца и млади - Скопје

Опремување на НУ Албански театар за деца и млади - Скопје                   59,998 

5 НУ Национална галерија на Р. С. Македонија - Скопје

Набавка на опрема: апарати за чистење подни површини                 200,000 

Набавка на потрошен материјал и опрема                 300,000 

Набавка на опрема: Алуминско скеле                 269,470 

6 НУ Музеј на современата уметност - Скопје

Набавка на аудио, видео и компјутерска опрема за релативно нормално функсионирање на музејските одделенија                 400,000 

7 НУ Природонаучен музеј на Р. С. Македонија - Скопје

Набавка на преносливи компјутери и персонални компјутери, како и компјутерска опрема                 300,000 

8 НУ Археолошки музеј на Р. С. Македонија - Скопје

Замена на постоечката управувачка опрема за осветлување од халоген во ЛЕД                 206,422 

Замена на неисправни делови и сервис на системот за дистрибуција на топлинска енергија                 298,175 

9 НУ Национален конзерваторски центар - Скопје

Набавка на клима уреди                 150,000 

Поправка на опрема за конзервација за ателјето за икони                 111,000 

10 НУ Конзерваторски центар - Скопје

ПП-апарати                 200,000 

11 НУ за управување со Археолошкиот Локалитет Стоби - Градско

Набавка на компјутерска и канцелариска опрема                 200,000 

12 НУ Центар за култура „Иљо Антески-Смок“ - Тетово

Снабдување со платно за кино-прикажување                 220,000 

13 НУ Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово

Набавка на информатичка опрема                   50,116 

14 НУ Музеј на тетовскиот крај - Тетово

Санација на нова управна зграда на НУ Музејот - Тетово, Втора фаза             2,000,000 

15 НУ Центар за култура - Битола

Изолација на клима комора                 205,320 

Клима уреди за ладење и греење на Мала сала                 200,000 

16 НУ Музеј на Албанска Азбука - Битола

Набавка на компјутерска опрема                 200,000 

17 НУ Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар

Набавка на лифт за инвалидска количка во влезот за публиката                 300,000 

18 НУ Гостиварски театар - Гостивар

Компјутери и компјутерска опрема                 200,000 

рб НОСИТЕЛ НА ПРОЕКТОТ/ НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ  денари 

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ОД ОБЛАСТА НА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ 

И ОПРЕМАТА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2023 ГОДИНА - НАЦИОНАЛНИ  УСТАНОВИ



19 НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп

Набавка на 4 лаптоп компјутери                 104,958 

Санација и реконструкција на санитарни јазли                 348,820 

20 НУ Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид

Тапацирање на столчиња во кино салата                 400,000 

21 НУ Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид

Тековно одржување - Осветлување                   30,000 

Санација и адаптација на одводна канализацио на мрежа во деловинг простор на Библиотеката                   90,000 

Набавка на опрема                   60,000 

22 НУ Спомен куќа на Тодор Проески - Крушево

Набавка на дигитална опрема во спомен куќата на Тодор Проески                   70,000 

23 НУ Историски музеј - Крушево

Уредување на едукативен простор во дворот од музејот на Илинденско востание и Крушевска Република                 245,000 

Поправка и тековно одржување на споменичниот комплекс Никола Карев споменичната целина на споменикот Илинден                 629,500 

Поправка и тековно одржување на надворешна фасада, кровната конструкција и столарија во музејот на Илинденско востание и Крушевска 

Република занатски интервенции
                292,000 

24 НУ Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица

Сервисирање на противпожар на апарати и контрола на исправност на хидратанската мрежа 64,900

25 НУ Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ - Неготино

Тековно одржување на ПП опремата 16,001

26 НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

Изработка на проектна документација - Систем за автоматско јавување и детекција на пожар за противпожар на заштита на Националната 

установа - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга
60,000

Изработка на проектна документација - Систем за автоматско гасење на пожар со вода - Спринклер систем за противпожар на заштита на 

Националната установа - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга
120,000

27 НУ Музеј Д-р Никола Незлобински - Струга

Набавка на видео надзор за алармен систем за објектот на Музеј Никола Незлобински 158,929

Набавка на против пожар опрема ПП - систем за објектот 139,377


