
ИНВЕСТИЦИСКО ОДРЖУВАЊЕ И НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ 
УСТАНОВИ 
НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“- Битола  
Техничко опремување на новата сала за промоции и симултан превод - прва фаза 
Набавка на опрема за дигитализација на библиотечниот фонд на НУ Универзитетска 
библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола 
НУ Уметничка галерија - Тетово  
Набавка на фотографска опрема  
НУМ Струшки вечери на поезијата - Струга   
Набавка на компјутерска опрема 
НУ Национална галерија на Македонија - Скопје  
Бојадисување на изложбените сали на објектите Даут-пашин амам и Чифте амам 
Поставување на систем за видеонадзор во Мала станица, Даут-пашин амам и во Чифте 
амам 
Набавка на концертни столици 
Набавка на озвучување 
Реконструкција на објектот Мала станица 
НУ Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип  
Промена на надворешна столарија 
НУ Библиотека  „Григор Прличев“ - Охрид  
Адаптација на простории со опрема (мебел) за библиотека 
НУ Музеј - Гевгелија  
Санација и поправка на два објекта за продажба на музејски копии и сувенири (Стар 
Дојран и граничен премин Богородица)  
Адаптација на простории за потребите на галерија во Гевгелија (завршна фаза) 
НУ Музеј - Куманово  
Набавка на опрема за озвучување 
НУ Природонаучен музеј на Македонија - Скопје  
Санација на просториите во НУ Природонаучен музеј на Македонија 
НУ Музеј на Македонија - Скопје  
Санација и поправки во простории и во делови од управната зграда 
НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево   
Санација и реконструкција на санитарниот јазол во библиотеката  
НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга  
Санација и реконструкција на платото и на скалите на влезот во дирекцијата и замена на 
влезните врати во библиотеката и во дирекцијата 
НУ Центар за култура  „АСНОМ“ - Гостивар  
Санација и обнова на одводните канали и на покривните фасадни олуци за дождовни 
води 
НУ Центар за култура „Aцо Шопов“ - Штип  
Реновирање и внатрешно уредување на гримиорните 
НУ Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица  
Набавка на опрема за озвучување  
Санација на санитарните јазли, замена на плочките и на санитарната опрема 
НУ Центар за култура  - Битола  
Санација на системот за греење (интервенција во котларницата и замена на цевководот 
до разладните кули) 
НУ Спомен-куќа на „Тодор Проески“ - Крушево  
Санација на дел од амфитеатарот 
НУ Историски музеј - Крушево  



Набавка на техничка опрема за Музејот на Илинденското востание и Крушевската 
Република 
НУ за управување со археолошкиот локалитет „Стоби“ – Градско 
Дислокација и замена на дел од постојната електрична мрежа 
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Битола  
Средства за санација и тековно одржување во продавницата за македонски сувенири - 
Ресен и Битола 
НУ  Национален конзерваторски центар - Скопје  
Одржување на клима-уредите 
НУ  Национален ансамбл за игри и песни на Македонија „Танец“ - Скопје 
Набавка на компјутерска опрема 
НУ  Музеј на современата уметност - Скопје  
Паноа за уметнички дела за постојана поставка, Сала 4 
НУ Театар за деца и младинци - Скопје  
Набавка на компјутерска опрема 
НУ Македонски народен театар - Скопје  
Операционализација на проектот Музеј на МНТ 
НУ Центар за култура „Иљо Антески-Смок“ - Тетово  
Изградба на културно-образовен центар во Тетово со нов театар и библиотека  
НУ Турски театар - Скопје  
Изградба на Турскиот театар во Скопје  
НУ Албански театар - Скопје  
Реконструкција на Албанскиот театар во Скопје  
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Струмица  
Изградба на „Стариот театар“ во Струмица  
НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје  
Реконструкција на стариот објект на НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје (реконструкција 
на покривот на стариот објект и на електричните, хидротехничките и термотехничките 
инсталации и нови читалници)  
НУ Македонска опера и балет - Скопје  
Реконструкција на гледалиштето и санација на фасадата на Македонската опера и балет  
НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп  
Реконструкција на постојниот објект на Театарот во Центарот за култура „Марко 
Цепенков“ - Прилеп  
НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ - Куманово  
Реконструкција на објектот во кој работи Театарот во Куманово  
НУ „Вардар филм Македонија“ - Скопје  
Реконструкција на објектот на НУ „Вардар филм Македонија“  
НУ Центар за култура - Битола  
Реконструкција на фасадата и осветлување на објектот на Театарот и на Центарот за 
култура во Битола  
Центар за култура „Бели мугри“ - Кочани  
Реконструкција, санација и внатрешно уредување на објектот на Центарот за култура во 
Кочани  
Национални установи од областа на културата  
Изведување на пристапни рампи, лифтови и платформи за лицата со посебни потреби во 
објектите на националните установи од областа на културата   


