
рб НОСИТЕЛ НА ПРОЕКТ / НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ  денари 

1 НУ МУЗЕЈ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Непосредна заштита и конзервација на музејски експонати - збирка ракописни книги на арапски јазик                    50,000 

Декоративна пластика од христијанските сакрални споменици во Република Северна Македнонија  - поствизантиски и 

преродбенски пероид (XV-XIX век) Кумановско -осоговска епархија 
                   60,000 

Едукативна етнолошка боенка за деца  „Боите на минатото“                    30,000 

Етнолошки филм.  Монтажа на снимен материјали - Занаети во исчезнување во Старата Скопска чаршија                    50,000 

Музејска едукација и популаризација на културното наследство за деца од училишна возраст                    80,000 

Дигитализација на етнолошката фото дукументација                    30,000 

Телесност и отелотворување: иконографии на човечкото тело                  200,000 

Како се создаваше Музејот на Северна Македонија-документарен филм втор дел                  200,000 

Заслуги за народот и државата                    50,000 

Оргинални разгледници и фотографии од Македонија                    50,000 

Конзервација на ретки книги                    50,000 

Конзервација на предмети од Спомен-собата на Мисирков                    50,000 

Теренскао истражување/Изложба „Ликот на Богородица од феските и иконите во Музеј на P.C Македонија“                  100,000 

Тековно одржување на депоата и музејските предмети за збирките: „Икони и други уметнички религиски предмети и зидно 

сликартсво од одделот на Историјата на уметност “
                 100,000 

Дислокација и средување на Збирката декоративна камена пластика од Куршумли ан во депото на НУ Музеј на Република 

Северна Македонија 
                 100,000 

Одржување на спомен куќата на семејството на Мустафа Ќемал Ататурк бо с.Коџаџик                  100,000 

Одржување на пункт Ресен                  100,000 

„Стоп анимација - Галичка свадба“                    50,000 

„Запознајте ја виртуелната етнолошка изложба преку знаковен јазик“                    50,000 

„Македонските принцези “ видео игра на база на македноските невестински носии                    50,000 

2 НУ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЈ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Интревенција и реконструкција постојаната поставка во делот за палеонтологија                  200,000 

Истражувачки активности на Мариово и на Кратовско - злетовската вулканска област                    50,000 

Флористички истражувања на едемичните и реликните растенија                    40,000 

„Ноќни пеперуги (Lepidopтera:Noctuidae) од Македонија “ (Следење на состојбата ,дополнување на збирката и документирање 

пета фаза).
                   60,000 

Конзервација и заштита на музејските  материјали во изложбите и депоата на Музејот                  100,000 

„Биолошка разновидност околу нас“(Едукативен проект - музејска едукација)                    30,000 

Издавање на периодични публикации во Музејот (АСТА)                    40,000 

3 НУ МУЗЕЈ - ГЕВГЕЛИЈА                                                                                      

Печатење на влезни билети                    10,000 

Изложба “Монети од римскиот период од  нумизматичката збирка на НУ Музеј Гевгелија                    20,000 

Системски археолошки истражувања на римскиот хоризонт на античка Гортинија (лок.Вардарски Рид)                  200,000 

Долно Повардарје (Амфакситида) во антика - Системски археолошки истражувања на лок.Брданов Камен                  200,000 

4 НУ МУЗЕЈ - КУМАНОВО 

Теренска евеиденција во функција на заштита на локалитети во Куманово                    50,000 

Работилница на тема “Оживувaње на занаетот меѓу младите преку изрaбока на накит од кристали -ДАР ОД ПРИРОДАТА“                    40,000 

Тековно опремемување на конзерваторска лабораторија на НУ Музеј Куманово и конзервација на музејски матријал                    50,000 

Сондажно археолошки ископување на лок.Градиште - Бислим,с. Пчиња                  150,000 

Сондажно археолошки ископување на лок.Градиште - Мл.Нагоричане                  150,000 

Обичаи и традиција во Кумановско                    30,000 

Модните трендови на матурскиот фустан и културата на живеење, од 60 - те години на 20 век,па се до денешната современост                    50,000 

Тековно одржување на Меморајиалот центар АСНОМ, село Пелинце и одебележѕвање на празникот 2 Август                  100,000 

Уредување и тековно одржување на локалитетот Кокино, село Кокино                  100,000 

Квиз- работилница на тема “АРХЕОСФЕРА-М “                    30,000 

Работолница за конзервација на метал                    50,000 

Одржување на нумизматичката збирка на Музејот                  100,000 

„Панче Пешев револуционер и композитор“                    50,000 

Детски игри во 20 век во Куманово и кумановско                    20,000 

Едукативни работилници за деца “ Сподели богатсво “                    50,000 

Производи од брашно како ненасушен извор на исхраната и култните моменти кај човекот                    30,000 

5 НУ МУЗЕЈ НА ТЕТОВСКИОТ КРАЈ - ТЕТОВО 

„Изработка на кукли за презентација на носите за новата Етнолошка поставка                    60,000 

Печатење на Монографија - Црквите во Тетово и Тетовско од 14 до 20 век                  150,000 

80 год од постоењето на КПМ                  100,000 

Осмалиска епиграфијата и калиграфијата во Тетово - втор дел                    40,000 

Тековно одржување на локалитетот Тетовско кале Балтепе Тетово                  100,000 

Ископување на археолошки локалитет „ТУМБА“ село Јанчиште                  150,000 

ПОДДРЖАНИ ПРОЕКТИ ОД НАЦРТ ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 2023 ГОДИНА ОД ОБЛАСТА НА МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ 

И ЗАШТИТАТА НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗА 2023 ГОДИНА - НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ



6 НУ МУЗЕЈ „ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ“ - КИЧЕВО 

Стара селска архитектура                  150,000 

„Културно - историските споменици во Кичево и Кичевско - некогаш и денес“                    50,000 

7 НУ МУЗЕЈ „Д-Р НИКОЛА НЕЗЛОБИНСКИ“ - СТРУГА 

Осовременување на депоата во НУ Музеј Д-р Никола Незлобински - Струга - 4 фаза                  200,000 

Конзервација и реставрација на археолошкиот матријал од истражувањата во 2022 година на подводниот локалитет Врбник                  100,000 

Геоскенирање и контролно археолошко истражување во с. Ташмаруништа.                    50,000 

Превентивна заштита на музејските експонати и музејксите матријал од музејските штетници                    40,000 

Опременување на биолошкото одделение                    50,000 

Мркетинг,музејска едукација и технолошко осовременување на музејските поставки                  100,000 

8 НУ НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Откуп на уметничка дела од авторката Анета Светиева 600,000 

Набавка и монтажа на мерачи за влага, одвлажнувачи и прочистувачи на воздух во депоата во трите објекти на НУ Национална 

галерија на Македонија (Даут-пашин Аман,Чифте Аман ,Мала станица)
200,000 

Набавака на разни промо матријали за маркетинг цели по повод јубилеј 75 Национална галерија 50,000 

Конзервација и реставрација на етнолошко движно културно наследство од „Спомен- куќата на Лазар Личеноски“ 300,000 

Конзервација и раставрација на 13 дела од Проектот за конзерваторско-раставраторските зафати врз 122 ликовни дела 

(слики,цртежи и акврели) од Спомен - Куќата на Лазар Личеноски.
500,000 

Конзерваторски истражувања за изработка на конзерваторски проект “Конзервација и реставрација на скулптурите од паркот 

на скултури на Национална галерија РСМ“
50,000 

Конзерваторски истражувања за изработка на конзерваторски проект за “Конзервација на две загрозени дела од депото на HГ“ 50,000 

9 НУ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА - ТЕТОВО 

Светлеки билборд пано                    20,000 

Систем за закачување на Слики                    40,000 

10 НУ МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ

Истражувачки проект за творештвото на Душан Перчинков                  200,000 

Свој отпечаток - Едукативно - ликовни работилници за социјална инклузија на деца со посебни потреби                    50,000 

Од колекцијата на МСУ - збирка сликарство (Дигитализирање)                  200,000 

Реализација на проект за конзервација и реставрација на дела од колекцијата на НУ МСУ                  200,000 

Годишно тековно одржување на веб-страната на музејот на современата уметност - Скопје                  100,000 

МСУ Школо                    50,000 

Надградба и одржување на дигитален систем на музејска документација                    50,000 

Преплата на странски печатени списанија за уметност,преплата на дневни печатени списанија и набавка на канцелариски 

матријал за тековно работење
                   40,000 

11 НУ СПОМЕН-КУЌА НА МАЈКА ТЕРЕЗА - СКОПЈЕ 

Афирмиријање на животот и делото на Света Мајка Тереза преку изработка на биографска книга од дрво за Света Мајка 

Тереза
                   50,000 

Откуп на права и презентација на документарен филм за Мајка Тереза  „Зора во Калкута“                    30,000 

Литературен конкурс и печатење на книга со раскази за Мајка Тереза                  100,000 

12 НУ МУЗЕЈ НА АЛБАНСКА АЗБУКА - БИТОЛА 

Откуп на музејски матријал и музејски предмети                  100,000 

Едукативна програма за деца од VIII до IX одд. „Да ја запознаеме историјата на албанската азбука“                    50,000 

Едукативна работилница „И ние сме дел од музеите“                    50,000 

13 НУ ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ - КРУШЕВО 

Едукативно изложбена поставка во споменик Илинден                    50,000 

Тековно одржување ,заштита и ставање во функција на споменичниот комплекс Никола Карев од споменичната целина на 

споменикот Илинден (Македониум) 
                 100,000 

Осовременување и дополнување на трајна музејска поставка во Галеријата на икони во Крушево                  200,000 

Рекоципирање, дополнување и изложување на новооткриените материјаи на постојаната музејска поставка од музејот на 

Илиндеско востание и Крушевска Република и каталогизација на посјана поставка
                   70,000 

Заштита и конзервација на оштетени музејски матријали и документацијата                    50,000 

Публикување на материјали и резултати од истражување : „Документирање на ликовно - симболичните апликации и престави 

на крушевскиот староградски тимпанон“:
                   50,000 

Дигиттализација на период од НОВ                    50,000 

Превентивна заштита од делување на штетници и други превентивни постапки на музејските предмети во сите музејски 

објекти од НУ Историски музеј Крушево
                   50,000 

Набавка на кукли,витрини и заштитни бариери во музејските поставки во Галерија Никола Мартиноски Крушево                    50,000 

„Исреажување, проучување, фотодокументирање и изработка на брошура на традиционален крушевски рецепти од нашите 

баби и прабаби“
                   30,000 

14 НУ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА  САМОСТОЈНОСТ - СКОПЈЕ 

Изложба - Омажза Анте Поповски (1931-2003) - Тајнопис на непокорот (работен наслов)                  400,000 

„Превентивна заштита и итни конзерваторски мерки на дрвените предмети од постојаната музејска поставка“                  100,000 

Измени,  дополнувања и технолошко осовременување на музејска поставка-„Македонија во илинденскиот период“                  500,000 

Изработка на мобилна апликација за подобрување на пристапот до постојана поставка                    60,000 

Дополнување на музејската поставка - „Спомен соба“ на генерал Ристо Дамјановски                  150,000 



Обележување на јубилеј“80 Години од народноослободителната иантифашистичката борба на Македонија“Градење на 

Македонската државност 
                 450,000 

„Измена „дополнување и реорганизација на музејската поставка Македонија меѓу двете светски војни“                  250,000 

Дополнување на музејската поставка-Ликот и делото на Академик Матеја Матевски                  100,000 

„Порта Македонија-центар на современа уметност“                  250,000 

15 НУ АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Формирање на компаративна археозоолошка збирка                    50,000 

Интердисцплинарни (антрпополошки,археометриски и радикарбон) и заштитни археолошки истражувања на некрополата 

Мали Дол-Тремник
                 200,000 

Системски археолошки истражувања на некрополата Лок. Гимбабица, с.Избишта,општина Ресен                  200,000 

Градиште - Неготино - Антигонеа ; археолошко истражување на раноантичкиот град                  200,000 

Археолошкото истражување на римската некропола на лок.Исар с. Марвинци                  200,000 

Системски археолошки ископувања на лок.Римски гробишта ,.Берово, општина Демир Капија                  200,000 

Археолошко истражување на „Големо Градиште“- с.Коњух,Кратово,доцноантички урбан центар во североисточна Македонија.                  200,000 

Археолошки истражувања на локалитетот Стакина чешма -Бакновка,Валандово                  250,000 

Документација (фото и техничко документирање) и дигитализација на музејски предмет од збирка бронзо време                    30,000 

Инвентарирање на музејски предмети од збирките камени спонеици,изработка и дигитализација на музејска документација и 

тековно одржување на збирките сместени во коњушницата и задниот двор на Куршумли ан (втор дел)
                   70,000 

Конзервација на археолошки матријал од збирка бронзено време                    30,000 

Реализација на проект - Заштита на музејски археолошки матријал од лок.„ Исар Мсрници“- Југозападна некропола,Валандово                  100,000 

Конзервација и реставрација на археолошките наоди од римската некропола кај Исар с.Марвинци                  100,000 

Конзервација и документација на средновековна нуминзматична збирка III                    50,000 

Изработка од Основен проект за конзервација и реставрација на музејски предмети од збирка„Епиграфинка и камена 

пластика“
                   50,000 

Обележување на јубилеј„100 години Археолошки музеј“                  400,000 

Подводни археолошки и инмердисциплинарни истражувања и обука на подводни археолози на ликалитетот Врдник-струга                  350,000 

Печатење на Зборник на Археолошкиот музеј бр.15                    70,000 

Јубилеј изложба- 70 години археолошки истражувања на античкиот град Стибера                  300,000 

Културното наслетсво на Кочани и кочанско-ретоспективна изложба                    50,000 

Изложба Сребрена Тракија                  300,000 

16 НУ СПОМЕН-КУЌА НА ТОДОР ПРОЕСКИ - КРУШЕВО 

Дигитализација на музејските поставки во НУ Спомен куќа на Тоше Проески                    50,000 

Тактилни фотографии на Тоше                    50,000 

17 НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП 

Хепенинг „New Event -tention“                  100,000 

Училиштата во музеите или музејот во училиштата                    50,000 

Уметноста во служба на убавото и корисното - Инклузивни Музеи                  100,000 

АЛИ ФЕТИ ОКЈАР-СОМИСЛИТЕЛ И СОРАБОТНИК НА АТАТУРК (истражувањe и изложба по повод - 80 години од смртта на Али 

Фети Оскјар 85 години од смртта на Мустафа Кемал Ататурк 100 години од прогласувањето на Турција за Република)
                 150,000 

Геоскенирање на просторни целини во рамките на секторот „Храм тихе“ на археолошкиот локалитети Бадем - Стибера,Село 

Чепиково
                 150,000 

Изработка на Основен проект за конзервација и реставрација на предмети од камена пластика од збирка на епиграфски 

споменици и камена пластика на HY Завод и Музеј-Прилеп.
                   50,000 

Реевиденција на регистрираните икони како споменици на културата,библиографски материјали,живопис и архитектура на 

црквите и манстирите на територијата на Општина Крушево
                   30,000 

„Мариовските народни носии - сега и овде“                    50,000 

Осовременување и обогатувење на постојана поставка на Музејот на тутун                  300,000 

18 НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ОХРИД

Тековно одржување и заштита на дрвени етнолошки предмети                    20,000 

Конзервација и реставрација на археолошки предмети од античка збирка при Завод и Музеј - Охрид                  100,000 

Тековно одржување на делата од областа сликарство,од збирката на Современа Уметност при Н.У.Завод за заштита на 

спомениците  на културата и Музеј-Охрид.
                   30,000 

Набававување на текничка опрема и систем за вентилација за потребите на конзерваторската лабораторија при НУ Завод за 

заштита на спомениците на културата и Музеј-Охрид 
                 400,000 

Дигитализација на документацијата од археолошките истражувања на локалитетот Плаошник,Охрид                  100,000 

Tековно одржување и заштита на дрвени етнолошки предмети                    20,000 

Конзервација на накит и предмети за лична употреба од етнолошката збирка на НУ Завод и Музеј - Охрид                    50,000 

Дигитализација на ракописи од „Збирка на средновековни ракописи од НУ Завод за заштита на спомениците од културата и 

Музеј-Охрид“
                 100,000 

19 НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - БИТОЛА 

Системски археолошки ископувања  на локалитетот Градиште, с.Црнобуки                  200,000 

Реевиденција ,идентификација и дигитално документирање на археолошките локалитети под надлежност на НУ Завод за 

заштита на споменици на културата и музеј -Битола 
                 100,000 



„Ние во Музеј“ - Проект за пристапност ,инклузија и презентација на културно наслетсво за деца,ученици и возрасни со 

сензорна и физичка попреченост
                 100,000 

Изготвување на елаборат за состојбата на артефактите од метал во постојаната поставка на НУ Завод и музеј Битола ( II дел )                    50,000 

Истражување на локалитетот Велушка Тумба                  200,000 

Каталог градски костими                  100,000 

Конзервација на градски дводелен фустан                  100,000 

Осовременување на постојната музејска поставка                  600,000 

Одржување на Меморијалниот музеј во с.Смилево                    70,000 

Одржување на спомен куќата на Татарчеви                    70,000 

20 НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТA И МУЗЕЈ - СТРУМИЦА

Заборавени детски игри                    50,000 

Изработка на фото документација на иконите од зографот Григориј Пецанов од Струмоца                  100,000 

Спомениците на културата во струмица - достапни за сите                  100,000 

Конзерваторски истражувања и изработка на основен проект „Заштита на музејски материјал - археолошки предмети од НУ 

Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Струмица“
                   50,000 

Реализација на проект за осовременување ,реконцепција и непосредна заштита на меморијалниот музеј посветен на 

народниот херој Благој Јанков - Мучето
                 400,000 

Теренски истражувања на тема “Народна вокална и инструментална музика и народни инструменти“                    20,000 

Публикација прилози за историјата и културата  Струмица и Струмичко и на Македонија                  200,000 

Зборник на трудови од четвртиот научен собир по повод патрониот празник на градот Струмица-“св.Петнаесет теивериополски 

свештеномаченици“специјална тема - “Епиманонда поп Андов и Македонското народноослободително и антифашистичко 

движење за време на втора светска војна (1941-1945)’

                 150,000 

Извршување на работите на непосредна заштита според проект - Конзервација на оружје и воена опрема од збирките на 

историското одделение при Завод и Музеј- Струмица - втор дел“
                 100,000 

Анторопоморфни и зооморфни мотиви на предмети од текстил и накит од Струмичко - радовишко Поле- истражување                    50,000 

Изработка на репрезентативен каталог за фрескоживописот во црквата Св.Богородица Елеуса во с.Велјуса                  100,000 

21 НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ШТИП

Конзерваторски истражувања на музејски материјал од лок.„Барутница с.Анзабегово“                  100,000 

Археолошко истражување на локалитетот Пилав Тепе                  200,000 

Археолошко истражување на локалитетот Трескочовечка Чука                  200,000 

Конзерваторски истражувања на музејски матријал,метални предмети-монети од нумизматичката збирка на НУ Завод за 

заштита на спомениците на културата у Музеј,Штип
                 100,000 

Изложба-римските пари во Брегалничкиот регион НУ Завод и Музе,Штип                    70,000 

Увид на Археолошките локалитети во општините Штип и Свети Николе                    50,000 

Старите книги од музејското дело                    50,000 

Реевиденција на иконите од црквите и манастирите во Штипскиот и Овчеполскиот реон кои се под надлежност на НУ Завод и 

Музеј - Штип
                   50,000 

Изработка на преоект за конзервација и реставрација на три престолни икони и царски двери од делото за икони на НУ Завод 

и Музеј - Штип
                   30,000 

Реализација на проект “ Конзервација и реставрација на седум престолни икони од делото за икони на НУ Завод и Музеј - 

Штип“
                   50,000 

„Цртежите од етнолошката документација на Н.У.Музеј Штип“-Изложба“                    50,000 

“Женска градска облека од крајот на 19 и почеток на 20 век во Штип“- Изложба со каталог                    80,000 

Преврамување на 20 ликовни дела од збирка на современа ликовна уметност на НУ Завод и Музеј - Штип                    80,000 

22 НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ СТОБИ - ГРАДСКО 

Изрботка на Основен проект за конзервација и реставрација на движно културно наследсво од збирката на НУ Стоби                    85,000 

Основен проект за конзервација на метални предмети од збирка на НУ Стоби                  100,000 

23 НУ КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР - ГОСТИВАР

Сондажни археолошки исртажувања на археолошки локалитетот Калаја „4-807-066/202“село Равен,општина 

Гостивар
200,000

Сондажни археолошки истражувања на арх,локалитетот „Ѓоновичко Кале“, 4 - 807-022/97 с.Горна Ѓоновица,општина 

Гостивар
200,000


