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РЕФЕРЕНТНИ ЛИСТИ 

НА РЕАЛИЗИРАНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

 

 
 
Фекална  канализациja реализирано во 2014 година 

 
Договор бр.08-871/16 од 26.09.2014 за изведување на фекална канализација по ул. 2/4 

населено место Визбегово. 

 

Договор бр.08-871/17 од 16.09.2014 за изведување на фекална канализација по ул.4/19 

населено место Визбегово.  

 
Договор бр.08-871/23 од 13.10.2014 за изведување на фекална канализација на крак од  

ул.8 населба Радишани. 

 
 Договор бр.08-871/26 од 03.11.2014 за изведување на фекална канализација по ул.42 

населба Радишани. 

 

 
Атмосферска канализациja реализирано во 2015 година 
 

Договор бр.09-4636/14 од 28.09.2015 год. за атмосферска канализација на ул.„Благоја 

Страчков“ – Општина Центар. 

 

Договор бр.08-1362/10 од 09.11.2015 год. – Одводнување на атмосферски води од 

фудбалско игралиште во нас.Бутел. 

 
Договор 04-722/1 од  28.12.2015 год. за  за санирање на подземни и канализациони 

води во ОУ.Ацо Шопов – Општина Бутел. 

 
 

Договор бр. 26-871/39 од 05.03.2015 год за Изведување на атмосферска канализација 

по улица Радишанска (од река Серава до спортско игралиште) во населба Радишани 

на територија на Општина Бутел. 
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Договор бр. 26-871/44 од 13.05.2015 год за изведување на фекална канализација по 

ул.1,2 и 3 – Торбешко маало во н.м Визбегово 

 
Атмосферска и фекална канализациja реализирано во 2016 година 

 
Изградба на атмосферска канализација за ул.„Живко Фирфов“ во населба Драчево. 

 

Изведба на атмосферска канализација на ул.„Жарко Зрењанин“ крак 4 во населба 

Драчево . 

 
Изградба (дислокација) на водовод ф250mm во локалитет Маџари – Хиподром. 

 

Изведување на фекална канализација за Хотелски комплекс КО Глуво Бразда, 

Визбегово – Скопје. 

 
Изведување на фекална канализација локација Индустриска зона Расадник. 

 

Изведување на фекална канализација на дел од улица во место Расадник во 

н.Радишани. 

 

Изведувањена атмосферска канализација на ул.Пребондова – Општина Бутел. 

 
Проширување и рехабилитација на локален пат од с.Радишани кон с.Љубанци до 

с.Побожје. 

 

Изградба на фекалена канализациона мрежа за населените места Трубарево, Гоце 

Делчев, Јурумлери и Идризово  и тоа за фекален колектор од П.СТ. до река Вардар за 

с.Јурумлери – Опоштина Гази Баба. 

 

Изведба санитарен ПП водовод и фекална канализација за објект: Нептун – 

Македонија ДОО Скопје . 

 

Изградба на фекална канализација на улица „Новопроектирана 4“ до објектот на КП 

9249/3 КО Ѓорче петров во Скопје. 

 

Регулација на пумпна станица Вардар во Гевгелија со број на договор 01-368/16 од 

23.08.2016 год. 

 

Изградба на дел од улица Никола Киров Мајски и дел од улица 5 во н.м Хиподром 2 со 

комплетна инфраструктура - договорен орган Општина Гази Баба со број на договор 

26-3000/6 од 02.09.2016 год. 

 



Изградба на фекална канализациона мрежа за населено место Кучевиште , договорен 

орган  Општина Чучер Сандево, со договор број – 10-77/23 од 11.04.2016 година. 

 

Атмосферска и фекална канализациja реализирано во 2017 година 
 

Изградба на фекален колектор по булевар „Пертизански одреди“ од раскрсница со 

ул.„Московска“ до раскрсница со булевар „8-ми Септември“ со број на договор 01-

394/16 од 02.09.2016 год. 

 
Водовод и канализација, Изведба на надворешни цевни инсталации на објкет: 

Камионски царински терминал –Табановце, граничен премин Табановце со број на 

договор  01-263/17 од 28.04.2017 год. 

 

Изведба на надворешна фекална и атмосферска канализација  на објект: Македонска 

Филхармонија – Скопје со број на договор 01-262/17 od 28.04.2017. 

 

Изведба на атмосферска канализација во Визбегово со број на договор 01-405/17 од 

27.07.2017 год. 

 
Изведување на фекална и атмосферска канализација по улиците на територија на 

општина Бутел за дел 3- изведување на атмосферска канализација на ул.„Томе Пуре“ 

накај ул.„Боца Иванова“ со број на договор 01-534/16 од 15.11.2016 год. 

 
Атмосферска и фекална канализациja реализирано во 2018 година 

 
Изградба на водовод и фекална канализација по дел од пат Скопје Нерези и пристапен пат 

до објекти Белведере, со број на договор 08-1946/1 од 24.07.2017. 

 

Изведба на фекална, атмосферска канализација и водовод во станбен комплекс 

Александрија со број на договор 08-1755/1 од 05.07.2017 год. 

 
Реконструкција на фекална канализација на дел од ул. 1 (Њикуљски пат) во населено 

место Карпош во општина Куманово, договорен орган Општина Куманово со број на 

договор УП 37-6864 од 20.02.2018 год. 

 
Дислокација на фкална канализација на ул.„Женевска“ бр.39 Скопје со број на договор 

0307-231 од 15.02.2018 год. 

 
Изработка и монтажа на армиранобетонски елементи за ревизиони шахти на ул.„Антон 

Попов“- Скопје со број на договор 0307-716 од 02.10.2018 год. со вреднст од 535.632,00. 

 
Реконструкција и изградба на системи за одведување на третман на отпадни води на 

територија на Општина Кисела Вода со број на договор 15-962/4 од 18.05.2018 год. со 

вредност од 10.000.000,00.  



 

Изградба на канализациона мрежа – изградба на фекална и атмосферска во рурален 

дел - непредвидени краци во основните проекти – нови улици – договорен орган 

Општина Ѓорче Петров со број на договор 03-79/11 од 19.12.2018 год.  

 

Доизградба на фекална канализациона мрежа во Ѓорче Петров, општина Ѓорче Петров 

– договорен орган Општина Ѓорче Петров со број на основен договор  18-13108/12 од 

29.11.2016 год. и анекс на договорот со број 18-789/6 од 14.02.2018 год.  

 

Атмосферска и фекална канализациja реализирано во 2019 година 
 

Изградба на водовод и фекална канализација на бул. Илинден (од вкрстување си 

ул.Љубљанска до новите згради – кон општина Центар – договорен орган Град Скопје  

со број на договор 08-1846/9 од 08.05.2019 год. 

 

Реконструкција фекална канализација ул Христијан Тодоровски Карпош, Општина 

Чаир, - договорен орган ЈП. Водовод и канализација  со број на договор 0507-13/53 од 

22.04.2019год. 

 

Изведба на фекална канализација по дел од ул Варшавска, договорен орган 

ЈП.Водовод и канализација со број на договор 0507-13/92 од 21.05.2019 год. 

 

Дислокација на атмосферска и фекална канализација и водоводната линија на км 

9+060 – договорен орган Х.Ф. Вибе ГмбХ & Ко.КГ – Подружница во Р. Македонија со 

број на договор 0307-385 од 03.06.2019 год. 

 

Изградба на систем за одведување и пречистување на отпадни и фекални води – 

договорен орган Општина Илинден со број на договор 08 2789/1 од 08.10.2019год. 

 

Изградба на атмосферска и фекална канализација и реконструкција на водоводна 

мрежа по улица "Петричка", ДУП Маџар Маало, Општина Центар – договорен орган 

Министерство за Транспорт и врски  со број на договор 18-4380/13 од 24.07.2019 год.

  

 

Изведба на фекална, атмосферска канализација и водовод во станбен комплекс во 

населба Аеродром, договорен орган Фабрика Карпош со број на договор 1372/1 од 

31.05.2019 год. 

 

Реконструкција и изградба на системи за одведување и третман на отпадните води на 

територија на Општина Кисела Вода (рамковен) договорен орган Општина Кисела 

Вода со број на договор 15-4107/2 од 12.07.2019 год. 



 
Изградба на решетка за регулирање на атмосферски води во Љуботенски пат – 

договорен орган Општина Бутел со број на договор 09-1354/9 од 05.08.2019 год. 

 

Изведување на фекална канализација во мултифункционална зона Ќојлија – Општина 

Петровец- договорен орган АД.Метро со број на договор 0307-673 од 03.06.2019 год. 

 

Реконструкција и санација на коловоз и изградба на атмосферска канализација на ул. 

Саса во н. Пинтија – договорен орган Вато ДОО Скопје со број на договор 1184/1-0507 

од 23.09.2019год. 

 

Изгрдба на канализационен систем за прифаќање и третман на оптпадни води на 

населено место Кадино – договорен орган Општина Илинден со број на договор 03-

1721/1 од 06.09.2019год. 

 

Изградба на фекална канализација и водоводна мрежа по  бул.„Александар 

Македонски“ од клучка со ул.„Беласица“ до клучка со ул.„16та Македонска Бригада“ -  

договорен орган Град Скопје со број на договор 08-9607/1 од 19.10.2019 год.  
 
Изградба на фекална и атмосферка канализација во С3 11- стрелиште, краци од улица 

Радушка и останати улици од урбаниот дел на Општината – Општина Ѓорче Петров со 

договор број 01-1020/19 од 27.12.2019 година . 

 
 
 
 
Атмосферска и фекална канализациja реализирано во 2020 година 
 
Изградба на фекална канализациона мрежа за населено место Побожје – договорен орган 

општина Чучер - Сандево со број на договор 05-49/1 од 14.01.2020 год. 
 
Изградба на фекална канализација на ул. Лисец и ул. Горноврановска во Горно 

Лисиче, Општина Аеродром  со договор број  05-2274/1 од 07.05.2020 година во 

вредност  од  378.173,83 денари. 

 
 
Изградба на секундарна фекална мрежа во село Усје – Општина Кисела Вода,  со 

договор број 15-2984/2 од 29.05.2020 година,во вредност од 20.934.370,42 денари. 

 

Изведба на фекална канализација на улица Дижонска со краци и сливна решетка – 

ЈП.Водовод и Канализација со  вредност од   7.054.170,00 денари. 

 



Изградба на фекална канализација од улица 3 до новопроектирано училиште во с. 

Визбегово и изградба на водоводна мрежа од ул.3 до новопроектирано училиште во 

н.м. Визбегово – Општина Бутел со договор број 09-49/9 од 20.01.2020 година. 

 

 Доизградба на канализациона мрежа во Оштина Ѓорче Петров II  фаза  , со договор 

број – 18-138/5 од 11.02.2020 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
                                                                       АД.ЕНЕРГОМОНТ-Скопје 

 

                                                                               


