
                                      ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ - ЗАВРШЕНИ 
Бр. Наслов на Договорот Година на склучување Инвеститор

1.
Изработка на Консултантски извештаи од извршена супервизија на проектна документација: Специјални проекти во Северна Македонија, односно ќе изработи 

Извештаи за нулта состојба за 97 (деведесет и седум) проекти.
2021 TAВ Македонија

2. Консултантски услуги од областа на Проектен менаџмент за посебни проекти во Северна Македонија - Мониторинг 2021 ТАВ ТЕПЕ АКФЕН 

3.

Консултантски услуги при огранизирање на вонреден превоз од железничка станица Фени АД Кавадарци до РЕК Битола 

Анекс - Консултантски услуги при огранизирање на вонреден превоз од железничка станица Битола до РЕК Битола 
2020

Друштво за услуги во областа на 

прометот ВАДЕКС ДООЕЛ

4.

Проектен менаџмент на сите фази при реализација на проектот:

Изработка на ревидиран основен и инфраструктурен проект заедно со изведба на санација на цевководот брана Суводол до Т3, приклучна шахта за ПЕ рудник до 

влезна шахта во ПЕ рудник и од Т3 до влез на ТЕ- Термоелектрана приклучна шахта ХПВ со замена на цевки и арматура, РЕК Битола 
2020

АД ЕСМ

Подружница РЕК Битола

5.
Проектен менаџмент на сите фази при реализација на проектот:

Изработка и изведба на основен ревидиран проект за Санација на Заштитно корито на р.Црна во зоната на зафат за снабдување на РЕК Битола со сирова вода 2020
АД ЕСМ

Подружница РЕК Битола

6.
Проектен менаџмент на сите фази при реализација на проектот:

Санација на песочен филтер 4 (РЕК Битола) - Изработка и изведба на Основен (ревидиран) проект за санација на песочен филтер. 2020
АД ЕСМ

Подружница РЕК Битола

7.
Договор за лабораториски и консултански услуги за геотехнички истаги на автопат Приштина – Елези

2018 BECHTEL ENKA GENERAL

8.

Консултатнски услуги при Изведба на експресен пат Градско-Прилеп, делница Градско – клучка Дреново како дел од коридорот X-d:

 - Ревизија/преглед на проектна и техничка документација за Проектот: делница Градско - клучка Дреново како дел од коридорот X-d.

- Дополнителни геотехнички истраги за Проектот: Изведба на делница Градско - клучка Дреново како дел од коридорот X-d.

- Консултантски услуги, координирање на проектот, ангажман на менаџер за квалитет и лабораториски услуги за Проектот: делница Градско - клучка Дреново како дел 

од коридорот X-d.

Консултатнски услуги при Изведба на експресен пат A2 делница Длабочица – Страцин (Чатал):

- Ревизија/преглед на проектна и техничка документација за Проектот: Експресен пат A2 делница Длабочица – Страцин (Чатал).

- Дополнителни геотехнички истраги за Проектот: Изведба на експресен пат A2 делница Длабочица – Страцин (Чатал).

- Консултантски услуги, координирање на проектот, ангажман на менаџер за квалитет и лабораториски услуги за Проектот: делница експресен пат A2 делница 

Длабочица – Страцин (Чатал)

2018
ТИРРЕНА СЦАВИ С.П.А. – Подружница 

во Скопје

9.
Консултантски услуги при изработка на проектна документација за комплекс 1-ви Мај, за потребите на инвеститорот Простор ДОО Куманово

2017 Простор ДОО Куманово

10.

„Комплекс АЛЕКСАНДРИЈА“

Консултански услуги, водење на инвестиционен проект, проектирање, проектен менаџмент и координирање на закупци и нивни барања за измени во сите фази.  

 Фази: Архитектура, Статика, Водовод и канализација, Електротехника, Машинство, ППЗ, и Енергетска ефикасност.  

 * Парцела 6.1, Скопје -   

 Вкупна површина 7.031,00 м2

2016 Фабрика Карпош А.Д. Скопје

11.
Лабораториски испитувања, контрола на квалитет, консултантски услуги и поддршка  на договорниот орган при изградба на Kromberg & Schubert Cable Harness 

Manufacturing Plant Extension Project – Zabeni-Bitola. 2016 PERA Construction and Engineering

12.
Консултантски услуги и изработка на потребна техничка документација за составување на понуда за учество во тендерска постапка за две мали хидроцентрали во 

состав на Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица - Кичево 2016 МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје

13.
Технички и консултантски услуги за инвестициона проценка при изведба на ХЕЦ Тисовец и ХЕЦ Марена – физибилити студија за хидроелектрични централи во 

каскада 2015 МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје

14. Консултантски услуги за ХЦ Бошков Мост 2013
Stucky SA, Rue du Lac 33, P.O. Box, 1020 

Renens VD 1, Switzerland

15.

Консултантски услуги за ревизија на основните проекти од Пакет 2

(Ревизија на основни проекти за Програма за Наводнување на Јужната Долина на Вардар фаза 2, Ревизија на Проектите на системите за наводнување Пакет 2 и 

Проширување на површините за проектирање на Основниот проект за пакет 1)
2013

Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство

Управа за водостопанство

16. Консултантски услуги за проектирање на системи за наводнување, фаза 2 2012
Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство

17.
Проекти за реконструкција на згради како дел од „Проектот за обновлива Енергија”

2011 Министерство за Економија

18.
Консултантски услуги за вршење на изградба на регионален пат К1-П-104 врска со П-104, Коломот – мост с.Близанско

2009 Агенција за државни патишта



19.

Консултански услуги и стручна подршка во процесот на реализација на инвестициони објекти и тоа:

- Градска куќа и концертна сала Скопје

- Голема концертна сала за Македонска филхармонија Скопје

- Реставрација на куќата на Мајка Тереза - Скопје

- Музеј на ВМРО и музеј на жртвите на комунизмот – Скопје

Анекс

Вршење ревизија (сите фази) на идеен проект на Градска куќа и концертна сала Скопје и вршење ревизија на целокупната документација на Основен Проект со сите 

фази за реставрација на куќата на Мајка Тереза – Скопје 750 m2

и Музеј на ВМРО и музеј на жртвите на комунизмот – Скопје  ~ 5.000м2

2007
Министерство за култура на Република 

Македонија

20.

 -Консултански услуги за инвестиционен проект -  Фабрика за ориентален тутун и Магацински објект во Битола

- Ревидентски услуги на проект  Ревизија на проектната документација со врски -  Фабрика за ориентален тутун и Магацински објект во Битола

- Изведба на геомеханички истражни работи -  Фабрика за ориентален тутун и Магацински објект во Битола

- Надзор при изведба на постелка/ Планум на Долен строј  -  Фабрика за ориентален тутун и Магацински објект во Битола

- Надзор над преместување на цевковод (Изведба на професионален технички квантитативен и квалитативен надзор над изведбата на градежни и монтажерски 

работи за дислокација на Цевковод на ЈП Стрежево)

2006 Сокомак Битола

21.

Консултантски услуги

за реализација на проект ХМС Злетовица - Проект за подобрување на користењето на водата во реонот на Злетовица

- тело на браната

- обиколен тунел и загат

- темелен испуст

- шахтен преливник (со преливен тунел, брзоток и ски отскок)

- инекциони работи

- техничко набљудување

- контролно командна клупа

- зафат со довод Кучешка река

- хидромеханичка опрема

- технички услови за изведување

2005
Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство

22.
Договор за геомеханички истражни работи и елаборат на локација на 3 предвидени скијачки центри и консултански услуги

БИЛД

23.
Договор за консултански услуги патен правец А2 Ранковце Крива Паланка

ДИВИ Македонија


