
ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НУ АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА РСМ ЗА 2020 

 

1. Програмски активности на установата   

Бр.1 Проекти  денари 

1.1 Палеолитско наоѓалиште Голема Пештера, с. Здуње 250.000 

1.2 Рекогносцирање и пробно сондирање на пештерите низ Република 
Северна Македонија  

80.000 

1.3 Археолошки истражувања на некрополата лок.Градиште, с.Бучинци 
– скопско  

150.000 

1.4 Градиште – Неготино – Антигонеа: меѓународно археолошко 
истражување 

250.000 

1.5 Археолошко истражување на ,,Големо Градиште” – Коњух, Кратово, 
доцноантички урбан центар во северна Македонија 

250.000 

1.6 Археолошки истражувања на лок.Стакина Чешма - Бакновка 250.000 

1.7 Геофизички истражувања на локалитетите Стакина Чешма и Исар 
Марвинци - Валандово 

80.000 

1.8 Археолошки истражувања на некрополата лок. Гимбабица,  
с. Избишта, Општина Ресен 

250.000 

1.9 Уредување простор за депонирање и изложување на збирката на 
камени споменици во задниот двор и коњушницата на Куршумли ан 

250.000 

1.10 Формирање на археолошка збирка 100.000 

1.11 Реконструкција на простор и музејско ентериерно уредување на 
постојаната нумизматичка поставка  

450.000 

1.12 Техничко опремување на одделението за документација и стручно -
технички работи при НУ Археолошки музеј на РСМ - Скопје 

80.000 

1.13 “И јас сакам да бидам археолог” 50.000 

1.14 Реализација на проектот – Заштита на музејски археолошки 
материјал од лок. Исар Марвинци – Југозападна некропола , 
Валандово 

90.000 

1.15 Проект за набавка на потрошен и репроматеријал за потребите на 
Конзерваторскиот оддел на НУ Археолошки музеј на РСМ - Скопје 

100.000 

1.16 Набавување на техничка опрема за потребите на одделение при НУ 
Археолошки музеј на РСМ - Скопје 

90.000 

1.17 Конзервација на движен археолошки материјал од лок.Мали Дол, 
с.Тремник  

90.000 

1.18 Изработка на посебен проект од областа на заштитата на движното 
културно наследство и негова реализација – Конзервација на 
предмети од збирка Епиграфика и камена пластика 

90.000 

1.19 Печатење на ,,Зборник на Археолошки музеј” бр.14 200.000 

1.20 Македонски нумизматички гласник / Macedonian numismatic Journal 
6 

150.000 

1.21 Печатење на монографијата: Димов Гроб кај с.Уланци – Градско, 
некропола од доцното бронзено време 

100.000 

1.22 ,,Неолитската куќа и нејзиниот недвижен покуќнински инвентар” - 
публикација 

100.000 

 ВКУПНО: 3.500.000 

 

 



Бр.2 МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ денари 

2.1 Материјални трошоци за реализација на Програмата – конто 464990 6.500.000 

2.2 Финансиски средства за обезбедување – конто 464990 6.000.000 

 ВКУПНО: 12.500.000 

 

Бр.3 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ денари 

3.1 Исплата на електрична енергија – конто 421110 4.000.000 

3.2 Исплата на други комунални услуги (вода и ѓубрарина) – конто 
421190 

500.000 

 ВКУПНО: 4.500.000 

 

Бр.4  Исплата на отпремнини и парична помош во случај на смрт на вработен и смрт на член 
од потесното семејство на вработен, согласно Законот за извршување на Буџетот за 
2020 год. во износ од 200.000 денари.  

 

Вкупно 1 + 2 +3 +4 Дваесет милиони и седумстотини илјади денари  20.700.000 

 

 


