
Бр. Носител на проектот/назив на проектот денари

1 НУ Национален конзерваторски центар - Скопје

Увиди во состојбата : Непланирани стручни увиди во постојана состојба на недвижни 

културни добра 
100,000.00

Стручни увиди на состојба на регистрираните и евидентираните недвижни добра од 

профана и сакрална архитектура на територија на Општина Тетово, Општина Теарце и 

Општина Јегуновце

60,000.00

Изработка конзерваторски проект на црквата Пештерна Маркова црква,Велес фаза=ѕидно 

сликарство,14 век
60,000.00

Проект за конверзација и реставрација на два процесиски крста од ризницата на Бигорскиот 

манастир св.Јован Крстител и Непосредна заштита-конзервација и реставрација на два 

процесиски крста од ризницата на Бигорскиот манастир Св.Јован Крстител

50,000.00

Непосредна заштита ,конзервација и реставрација на црквата Св.Архангел Михаил и 

Св.Гаврил Лесновски-пустиножител во Лесновскиот манастир,с.Лесново-Пробиштип,петта 

фаза

1,000,000.00

Непосредна заштита: Конзервација и реставрација на црквата Св.Архангел Михаил во 

манастирот  Св.Архангел Михаил во Берово-втора фаза
100,000.00

Непосредна заштита: Конверзација,реставрација,санација и ревитализацијата на конакот во 

Лешочкиот манастир Св. Атанасие, с.Лешок -Тетово ,четврта фаза
4,700,000.00

Изведување на работи на непосредна заштита:Конзеравторско-реставраторски интервенции 

на архитектурата на црквата ,,Св.Никола ,с.Псача.Општина Крива Паланка (III фаза)
1,000,000.00

Непосредна заштита,конзервација,реставрација,санација и реконструкција на влезната 

партија на археолошкиот локалитет Тетовското кале Бал Тепе-Тетово,шеста фаза
500,000.00

Реализација на Проектот за конзервација и реставрација на ѕидното сликарство во црквата 

Св.Богородица,Лешок, трета фаза
150,000.00

Конзерваторско-реставраторски работи на иконописот од црквата Св,Спас 

,с.Ногаевци,општина Градско ( I фаза)
70,000.00

Конзерваторско-реставраторски работи на Царски двери и две (2) икони од манастирот 

Св.Архангел Михаил,општина Берово (I ФАЗА)
50,000.00

Елаборат за валоризација на археолошкиот локалитет ,,Маркова Кула'' 4-818-018/163 ЕНД 40,000.00

Елаборат за валоризација на споменична целина ,,Големо Градиште'',с. Коњух.општина 

Кратово
40,000.00

Елаборат за ревалоризација на куќа  на ул.Кочо Рацин бр.11 во Берово 30,000.00

Елаборат за ревалоризација на селото Галичник Општина Маврово и Ростуша 200,000.00

Координација на работата со останатите стручни установи за заштита на недвижното 

културно наследство (конзерваторски центри, Заводи за заштитата на спомениците на 

културата и Музеи, НУ за управување со археолошки локалитет Стоби)

10,000.00

Физичко обезбедување на установата 1,400,000.00

Увид во состојбата на регистрирани споменици и спомен обележја од НОВ 100,000.00

Изработка на Основен проект за конзервација, реставрација и реконструкција на горните 

партии на архитектурата на црквата Св.Богородица во с. Дреново
285,000.00

Изработка на проект за конзервација на Спомен  костурницата на паднатите борци од НОВ 

во КУманово и негова реализација 
500,000.00

Непосредна заштита: Конзервација и реставрација на архитектурата на црквата Св. Никола, 

С. Шопско Рударе(Прва фаза)
672,173.00 

Непосредна заштита: конзервација и реставрација  санација  и ревитализација на заштитено 

недвижно добро „Алим Бегова куќа“ во Тетово
2,500,000.00 

 ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД  НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ОД  ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА 

НЕДВИЖНОТО КУЛТУРНО  НАСЛЕДСТВО ЗА 2023 ГОДИНА 
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Изработка на  24 ЗКО во надлежност на НУ  Национален конзерваторски центар  - Скопје 

(според член 71 став 4 од Законот за заштита на културното наследство)
150,000.00 

2.0. НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Битола

Непосредна заштита -Реализација на проект за реставрација и конзервација на 

архитектурата и ѕидното сликарство на централната купола на црквата Св.Преображение во 

с.Гопеш Битола IV фаза

200,000.00

Одржување на споменичката целина археолошкиот локалитет Хераклеа Линкестис-Битола 200,000.00

Реализација на конзерваторски проект,,Проект за конзервација и реставрација во 

ентериерот на Мехмед Ефенди-Јени џамија во Битола (ѕидно сликарство, дрвени, метални, 

мермерни, гипсени, фајансни декоративни и архитектонски елементи, мобилијар) 

продолжение на прва фаза (трем)

100,000.00

Проект за конверзација и реставрација на ѕидното сликарство во црквата 

Св.Димитриј,с.Жван,Општина Демир Хисар
200,000.00

 Конзервација и реставрација на фасадите на Спомен Куќа на Стеван Наумов -Стив,на 

ул.Пецо Божиновски бр.11 Битола-VI ФАЗА
300,000.00

Конзервација и реставрација на кровот на ,,Сарајот на Нијази бег,,(Домот на културата Драги 

Тозија) во Ресен -III ФАЗА
2,000,000.00

Конзервација и реставрација на фасадите на Спомен куќата на Гоце Делчев на ул.Стево 

Патако бр.7 (бр.11) Битола-V ФАЗА
300,000.00

Изработка на конзерваторски проект за реконструкција и адаптација на објектот на старото 

школо на КП.2524, КО Љубојно, општина Ресен
1,000,000.00

Реализација на непосредна заштита на “Проект за конзервација и реставрација на ѕидното 

сликарство во црквата Свети Ѓорѓи с.Курбиново“ 2023 година
3,900,000.00

 Kонзервација и  реставрација на I фаза архитектурата и конструкција на црквата Св.Ѓорѓи, 

с.Курбиново - III фаза
3,710,000.00

Изработка на  9 ЗКО во надлежност на НУ Завод за заштита на спомениците на културата - 

Битола (според член 71 став 4 од Законот за заштита на културното наследство)
100,000.00

3.0. НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид

Изготвување на заштитно конзерваторски основи за различни урбанистички модули на 

територијата на општините: Охрид,Струга,Дебарца и Вевчани
300,000.00

Изготвување на Елаборат за ревалоризација на споменичката целина-Манастирски комплекс 

на црквата Св.Богородица Перивлептос во Охрид
30,000.00

Изготвување на Елаборат за ревалоризација на споменичката целина-Манастирски комплекс 

на црквата Св.Богородица Захумска во с.ТРПЕЈЦА
30,000.00

Изготвување на Елаборат за ревалоризација на споменичката целина-Манастирски комплекс 

на црквата Св.Архангел Михаил-Св.Наум
30,000.00

Конзерваторско-реставраторски работи на живописот од црквата Св.Богородица Болничка 

во Охрид
500,000.00

Тековно одржавање на,,Доцноантичка печка""во село долно Коњско 80,000.00

Археолошки доистражувања на локалитетот ,,Попарница-Базилика во  Варош Охрид со цел 

изработка на елаборат за валоризација
200,000.00

Изготвување на Конзерваторски Проект за статичко зајакнување ,санација и реставрација на 

надворешни ѕидови и кров на црквата Св.Варвара на КП 115870 КО Охрид 3 на 

ул.Илинденска бб во Охрид /Фаза 2-градежно конструктивен проект

142,000.00

Конзерваторско-реставраторски работи-локалитет Плаошник Охрид 100,000.00

Изработка на Проект за конзерваторско реставраторски работи на фасада и кров на Куќата 

на ул.Гоце Делчев бр.33 во Струга на КП 1524 И КП 1525 КО СТРУГА
29,500.00

Изготвување на Елаборат за ревалоризација на споменичката целина-Манастирски комплекс 

на црквата Св.Архангел Михаил-Св.Наум
45,000.00

Тековно одржување на археолошки  локалитети и на музејските згради кои ги управува НУ 

Завод и Музеј-Охрид
200,000.00
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Реализација на непосредна заштита согласно основен проект за непосредна заштита на 

кровот на објектот на КП 14334/2, КП 14313 И КП 14314/1 КО Охрид 3 (куќа на Стефовци)
200,000.00

Конзервација на централната кула од северниот бедемски ѕид на северната половина на 

Цитаделата како и Доистражување на просторот од Самуиловата Тврдина /Цитедалата,со 

цел ревитализација на целиот простор заради целосна презентација и самоодржување

500,000.00

Изведување на работи на непосредна заштита при реализација на конзерваторски проект  за 

конзерваторско-реставраторски работи на архитектурата на ул.Партизанска бб на КП 2232 

КО Струга (Министерство за одбрана ) - I фаза

1,014,000.00

Увид на состојбата на меморијалните споменици од НОБ и нивно интервентно санирање на 

оштетувањата
100,000.00

Изработка на  1 ЗКО во надлежност на НУ Завод за заштита на спомениците на културата - 

Охрид (според член 71 став 4 од Законот за заштита на културното наследство)
30,000.00

4.0. НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Штип

Тековно одржување на археолошки локалитет Баргала с.Горни козјак 400,000.00

Тековно одржување на спомен куќа на Славчо Стојменски Штип 150,000.00

Тековно одржување на објектот -Музеј на револуционерната борба за Штип и Штипско (1893-

1934)
150,000.00

Реализација на Основен проект за конзерваторско реставраторските работи на источен крак 

од јужен бедем на археолошки локалитет Баргала,о.Карабинци
300,000.00

Реализација на Основен проект за конзервација и реставрација т.н Владетелска палата на 

археолошкиот локалитет Градиште,с.Кнежје,Свети Николе или Билазора, (втор дел)
350,000.00

Изработка на Елаборат за Ревалоризација на Митрополијата на Брегалничката епархија-

Штип
20,000.00

Конзерваторски истражувања на археолошкиот локалитет Билазора,с.Кнежје,Свети Николе-

сектор с.Владетелска палата
200,000.00

Санација на споменици од НОБ  на територијата на Штип 350,000.00

Изработка на  12 ЗКО во надлежност на НУ Завод за заштита на спомениците на културата -

Штип(според член 71 став 4 од Законот за заштита на културното наследство)
80,000.00

5.0. НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Струмица

Изведување на работи на непосредна заштита согласно изработениот конзерваторски 

проект за конзерваторско-реставраторски работи на споменичката целина Бања Банско-

с.Банско,Струмица

250,000.00

Реализација на основен проект за конзерваторско-реставраторски работи на објект од 

археолошкиот локалитет Стакина Чешма, Валандово 2023, I- ва фаза
250,000.00

Изработка на Основен проект за конзерваторско-реставраторски работи на Споменичката 

целина Црвено Поле,с.Барбарево Општина Ново Село
60,000.00

Изработка на Основен проект за конзервација и реставрација на ПИРГ КУЛАТА ВО 

С.МОКРИЕВО,О.НОВО СЕЛО-СТРУМИЧКО 
10,000.00

Изработка на основен конзерваторски проект за санација на кровна конструкција на 

манастирот Св.Леонтиј во село Водоча-комплекс Водочки цркви
50,000.00

Заштитни археолошки истражувања на Споменичката целина Црвено Поле 

с.Барбарево,о.Ново Село
200,000.00

Археолошки истражувања на локалитетот ,,СВ.ЧЕТИРИЕСЕТ СЕВАСТИСКИ  МАЧЕНИЦИ''ВО 

С.БАНСКО,О.СТРУМИЦА
200,000.00

Заштитни археолошки истражувања на неолитската населба,,ОРНИЧЕ-КОСТУРИНО 200,000.00

Тењковно одржување на спомениците на културата на територијата чија одговорност е на 

НУ Завод и Музеј-Струмица
30,000.00

Увид во состојбата на спомениците на културата на територијата чија одговорност е на НУ 

Завод и Музеј Струмица
30,000.00
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Изработка на проект за конзервација и негова реализација за Спомен костурница на 

паднатите борци од НОВ во Струмица
300,000.00

Изработка на  9 ЗКО во надлежност на НУ Завод за заштита на спомениците на културата -

Струмица (според член 71 став 4 од Законот за заштита на културното наследство)
100,000.00

6.0 НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп

Изработка на конзерваторски проект и негова реализација:Партерно уредување и 

оградување на дел од заштитниот простор на Споменикот,,Илинден,со детали на урбана 

опрема и хортикултурно уредување (Македониум) во Крушево

60,000.00

Основен проект за снација на Музејот на НОВ во Крушево 1,000,000.00

Заштита и одржување на конзервирани објекти во периодот од 2012-2018 година,Жртвеник 

Бедем-Стибера,објекти од сектор Гимназион и сектор храм,локалитет Стибера,с.Чепигово
30,000.00

Изработка на елаборат,за Валоризација на археолошкиот локалитет Врбјанска Чука кај село 

Славеј Прилепско
30,000.00

Валоризација на заштитена рурална споменичка целина с.Витолиште,Прилеп 30,000.00

Реализација на Основен проект за конзервација и реставрација  на  куќа на ул.Коча Миленку 

бр.15 во Крушево, КП 5860, КО Крушево
2,500,000.00

Тековно одржување и изработка на проект за санација, реставрација и конзервација на 

Могилата на непобедените
500,000.00

Непосредна заштита - изработка на Елаборат за ревалоризација  на куќа на ул.Коча Миленку 

бр.3 Крушево, КП 5931, КО Крушево
30,000.00

Тековно одржување на спомен  обележје„Песјобрдце“ посветен на загинатите борци за 

конечното ослободување на Прилеп од фашистичкиот окупатор со  замена на оштетените 

елементи од мермер од постаментот и пристапните скали

50,000.00

Изработка на Програма и понуда за дренирање на површински и подземни води во 

манастирскиот комплекс Трескавец:добро во опасност, во рамките , а пред Изработка на  

Основниот проект за конзервација и реставрација на архитектурата на црквата „Успение на 

Пресвета Богородица“ од манастирот  Трескавец.

1,242,200.00

Изработка на Основниот проект за конзервација и реставрација на архитектурата на 

црквата„Успение на Пресвета Богородица“ од манастирот Трескавец, во чии рамки влегува 

изработка на Основен проект за санација и конструктивна консолидација; добро во опасност

2,024,800.00

Изработка на Програма и понуда за дренирање на површински и подземни води во 

манастирскиот комплекс Трескавец:добро во опасност, во рамките , а пред Изработка на  

Основниот проект за конзервација и реставрација на архитектурата на црквата „Успение на 

Пресвета Богородица“ од манастирот  Трескавец (ставка 489)

5,000,000.00

7.0. НУ Конзерваторски центар - Скопје

Увид во состојбата на спомениците на културата во Скопје и скопско и тоа:Црква 

Св.Богородица с.Побожје црква Св.Ѓорѓи с.Блаце црква Св.Благовештение с.Горни 

Забел,црква Св.Ѓорѓи-Радишани,Св.Атанасие с.Шишево скопско,црква Св.Ѓорѓи 

с.Бањани,Јахја пашина џамина,Иса бегова џамија,Араста џамија,Конаците на Хавзи паша

30,000.00

Увид во состојбата на спомениците на културата во Скопје и скопско-НЕПЛАНИРАНИ а се 

однесуваат за било кој споменици од скрален и профан карактер
10,000.00

Елаборат за валоризација на црквата Св.Троица с.Брезица 30,000.00

Елаборат за валоризација на црквата ,,Св.Никола,,во с.Глуво 30,000.00

Изработка на проект за конзервација и реставрација на ѕидно сликарство на црквата 

Успение на Пресвета Богородица-Матка Скопско
30,000.00

Изработка на проект за санација и обезбедување на микроклиматски услови во 

конзерваторската лабораторија на НУ Конзерваторски центар - Скопје
70,000.00

Реализација на Основен проект за конзервација и реставрација на фасадите на објект на 

ул.Наум Наумовски  Борче ,,бр.88 во Скопје
1,000,000.004



Реализација на проект за физичко обезбедување на установата со ангажирање на агенција 

за обезбедување
1,000,000.00

Реализација на проект за конзервација и реставрација на споменикот на култура-Комплекс 

“Партизански гробишта“ во Бутел
60,000.00

Изработка на проект  за конзервација и реставрација на споменикот на култура-Комплекс 

“Партизански гробишта“ во Бутел
40,000.00

Реализација на основен проект за конзерваторско -реставраторски работи на Аквадуктот во 

Скопје
5,040,000.00

Реализација на основен проект за конзервација и реставрација на куќата- спомен дом на 

Лазар Личеновски во Скопје
1,500,000.00

Изработка на проект за конзервација и реставрација, конструктивна санација и адаптација 

на дел од споменичката целина Нова Пошта Скопје -Шалтер сала
517,649.00

Изработка на  3 ЗКО во надлежност на НУ Конзерваторски центар  - Скопје (според член 71 

став 4 од Законот за заштита на културното наследство)
60,000.00

8 НУ за управување со археолошкиот локалитет  Стоби - Градско

Реализација на Основен проект за конзервација на архитектонските остатоци од 

Резиденцијален и комерцијален кварт од рановизантиско Стоби
700,000.00

Конзервација - реставрација и археолошки доистражувања на сегмент од јужниот градски 

бедем и јужната порта во Стоби (етапа 1 и етапа 3)
1,000,000.00

Археолошко доистражување и изработка на Основен проект за конзерваторско 

реаставраторски работи на плоштадот пред јужната порта во Стоби
100,000.00

Конзервација, реставрација и реконструкција и археолошки доистражувања на објект 

Римски театар во Стоби
1,000,000.00

Тековно одржување и партерно уредување на археолошкиот локалитет Стоби 1,000,000.00

Археолошки доистражувања и конзервација на архитектонски делови на Епископската 

базилика во Стоби 
600,000.00

9 НУ Конзерваторски центар - Гостивар

Евиденција на камена пластика во Гостивар на Сакралните и Профаните објекти II (ВТОР 

ДЕЛ,РЕОН 4,5 И 6)
50,000.00

Проект за изведување на конзерваторско реставраторски работи на живописот во црквата 

Св.Димитрија -Гостивар
200,000.00

Реализација на третата фаза на Основен проект за конзервација,реставрација и 

реконструкција на Стара џамија во село Равен,Општина Гостивар
1,500,000.00

10 НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија - Скопје

ПАЛЕОТИТОТ ВО ПЕШТЕРИТЕ НИЗ Р.СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: Голема Пешт и потенцијални 

нови локации
200,000.00

Тековна заштита и популаризација на археолошкиот локалитет Тумба Маџари и музејот под 

отворено Неолитското село во Скопје
200,000.00
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