
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА 

 

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

 

 

1. Заштита на недвижно културно наследство 

Изведување на работи за непосредна заштита при реализација на 

конзерваторско-реставраторски работи, ревитализација, адаптација на 

куќата на Момирови во Охрид (прва фаза) 

4,000,000.00 

 

Изведување на работи за непосредна заштита при реализација на 

конзерваторски проект за конзерваторско-реставраторски работи на куќата 

на Кира Калајџиеска на КП 1274 КО во Вевчани 

1,500,000.00 

Изведување на работи за непосредна заштита при реализација на 

конзерваторски проект за конзерваторско-реставраторски работи на 

архитектонски објект на ул. „Партизанска“ б.б. на КП 2232 во Струга  

2,500,000.00  

Непосредна заштита при конзервација и реставрација на ѕидови на 

ранохристијанска трикорабна базилика на археолошкиот локалитет Св. 

Еразмо во Охрид  

500,000.00  

Доистражување на просторот од Самуиловата тврдина/Цитадела, изработка 

на конзерваторски проект и непосредна заштита - конзервација на објекти 

со цел ревитализација на целиот простор заради целосна презентација и 

самоодржување  

500,000.00  

Археолошко доистражување и изработка на проект за конзервација на 

археолошкиот локалитет Плаошник во Охрид  
120,000.00  

Тековно одржување на подните мозаици на локалитетот Манчевци во 

Охрид  
20,000.00  

Изготвување Конзерваторски проект за реконструкција и адаптација на 

куќата на ул. „Нада Филева“ бр. 54 во Охрид  
30,000.00  

Изготвување Конзерваторски проект за статичко зацврстување, санација и 

реставрација на надворешниот ѕидови и на покривот на црквата „Св. 

Варвара“ на КП 115870 КО Охрид 3 на ул. „Илинденска“ б.б. во Охрид  

30,000.00  

Тековно одржување на археолошките локалитети и на музејските згради 

кои ги управува НУ Завод и музеј - Охрид  
300,000.00  

Тековно одржување и документирање на мозаикот во Базилика улица 

„Климентска“  
20,000.00  

Изготвување Конзерваторски проект за реконструкција и адаптација на 

куќата на ул.Климентска бр.45 во Охрид  
30,000.00  

Прва фаза од конзерваторско-реставраторски работи на фрескоживописот 

од црквата „Св. Богородица Болничка“, Охрид  
300,000.00  

Изработка на 24 ЗКО во надлежност на НУ Завод за заштита на 

спомениците на културата и музеј – Охрид (според член 71 став 4 од 

Законот за заштита на културното наследство)  

730,000.00  

ВКУПНО 10,580,000.00 

 

 

 

 

 



2. Музејска дејност 

 

 

3. Визуелни уметности, архитектура и дизајн 

 

Конзервација на накит и предмети за лична употреба од етнолошката 

збирка на НУ Завод и музеј - Охрид  
50,000  

Изработка на проект за конзервација на две икони од постојаната поставка 

на Галеријата на икони - Охрид 
50,000 

Откуп на етнолошки предмет - виолината од Климе Садило, познатиот 

охридски трубадур  
250,000  

Опремување на изложбениот простор за времени поставки со музејски 

витрини за презентација на движно културно наследство во НУ Завод и 

музеј - Охрид  

200,000  

Конзервација и реставрација на археолошки предмети од античката збирка 

при Заводот и музеј - Охрид  
60,000  

Стручна обука за конзерватор за текстил и дрво  32,500  

Тековно одржување на текстилните етнолошки предмети  30,000  

Поставување биста на Христо Узунов  20,000  

Тековно одржување на Збирката историски предмети  30,000  

Стручна обука за конзервација на штафелајно сликарство  54,000  

Тековно одржување на делата од Збирката на современата уметност при 

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид  
35,000  

Набавување техничка опрема и систем за вентилација за потребите на 

конзерваторската лабораторија при НУ Завод за заштита на спомениците 

на културата и музеј - Охрид  

400,000  

Изведување работи за непосредна заштита при реализација на проект за 

осовременување и опремување на депото во Галеријата на икони и 

преадаптација на изложбениот простор  

100,000  

ВКУПНО 
1,311,500  

 

Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид 

„Антологија 3“ 60,000 

„Остров на осаменост“ - Мирко Вујисиќ, Лидија Вујисиќ и Сашо Блажески 100,000 

10. Меѓународна летна школа за архитектура и дизајн Охрид 2022 180,000 

ВКУПНО  340,000 денари 




