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РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

РЕАЛИЗИРАНИ ДОГОВРИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВОДОВОД И ВОДОВОДНИ 
ИНСТАЛАЦИИ 

 

 
    

 
РЕАЛИЗИРАНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОДОВОД ВО 20214 ГОДИНА 
 

Реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул. Марко Орешковиќ-2 во нас. 
Кислеа Вода (Висока Зона) и по дел од ул. Марко Орешковиќ-4 во нас.Кислеа Вода 
(Ниска Зона) по дог бр. 0506-33/335 од 15.12.2014. 
 
Реконструкција на постоечка водоводна мрежа по дел од ул. Ѓорѓи Андреевиќ-Кун, 
ул.Дете Татуличе, ул. Ернест Телман, ул.Ѓуро Малешевац и ул.Зборска - Населба 
Лисиче. По дог. Бр. 0506-33/329 од 10.12.2014 год. 
 

Посебен Договор број. 4 – реконструкција на водоводни мрежи во населба криви 
Дол – за улица Скупи 3а, Скупи 5а и сервисна улица покрај бул. Никола Карев 
(Југославија) по дог. Бр 0506-33/200 од 25.08.2014. 
 
Посебен Договор Бр.1 заверен со архивски број 0506-33/118 од 07.04.2014 год. за 
реконструкција на постоечка водоводна мрежа по дел од улица „Црногорска“. 
 
Посебен Договор Бр.12 заверен со архивски број 0506-18/442 од 19.04.2014 год. За 
реконструкција на постоечка водоводна мрежа по дел од улица „Виа  Егнатиа“ . 

 
Договор за изведување на градежно – занаетчиски работи внатрешен водовод и 
канализација и санитарија во деловен објект на Скопски Пазар – „СП Планет“ во 
Ѓорче Петров со број на договор 08 – 847. 

 
Договор за изведување на занаетчиски работи внатрешен водовод и канализација 
и радијаторско греење за објекти на ГП„ Васе Ројал“со број на договор 01-127/14. 

 
Договор за изведување на внатрешен водовод и канализација за сервис за 
градежна механизација и резервни делови со администрација за објект „Уни 
Партс“ ДС во Визбегово ,со број на договор 14-12. 
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РЕАЛИЗИРАНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОДОВОД ВО 2015 ГОДИНА 
 
Изградба на водоводна мрежа во месност Три Круши- населба Драчево, по 
договор бр.08-4208/5 од 14.07.2015 год. 
 
Изградба на водоводна мрежа по дел од ул.Маџари ф500mm L=845m- по предмер, 
со број на договор 0507-109/27 од 30.06.2015 год. 

 
Изградба (дислокација) на водовод ф250 во локалитет Маџари- Хиподром, со број 
на договор 0307-68/1 од 17.06.2015. 
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОДОВОД ВО 2016 ГОДИНА 
 
Изградба на  секундарна мрежа за водоснабдување на висока зона на левиот брег 
на Крива Река и водоснабдување на населбите: Маневци м.в. Змаевац и с. 
Дурачка река, Доводен цевковод и резервоар Р2 во Крива Паланка, општина Крива 
Паланка. 
 
Изградба на I фаза од примарна и секундарна водоводна мрежа за с.Раштак и 
изградба резервоар за висока зона за с.Раштак; договор број 08-6262/2 од 
21.09.2016 годинА. 
 
Изградба на водоводна мрежа за ул.171 во локалитет Крњево 2. 

 
Санитарен ПП водовод и  фекална канализација – објект Нептун Македонија ДОО 
Скопје. 
 
Изведба на термотехнички инсталации (матријал и работна рака ) за станбено 
деловен објект од втора категорија на улица Методија Шатаров Шарло број 5А 
гп1.6 , Општина Аеродром Скопје. 

 
Изградба на водоводна мрежа за ул.„ Тасино Чешмиче“ спој со улица „Тодор 
Александров“ – Општина Центар со број на договор 01-74/16 од 17.02.2016 год. 
 
РЕАЛИЗИРАНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОДОВОД ВО 2017 ГОДИНА 
 
Изградба на водовод и атмосферска канализација за улица ноопроектирана и 
ул.Иван Козаров на територијата на Општина Кисела Вода со број на договор 01-
183/16 од 20.04.2016 год. 
 
Изведба на фекални приклучоци, водовод висока зона, водовод ниска зона за 
објект Домување во стамбени згради на улица 4/1 (Трета Македонска Бригада) 
населба Аеродром Бб Скопје со број на договор бр. 01-560/17 од 19.10.2017 год. 

 
Изведба на водоводна мрежа по улица Људевит Гај – Општина Центар со број на 
договор бр.01-295/17 од 17.05.2017 год. 
 
Изведување водоводна мрежа локалитет Индустриска зона Расадник- Бутел со 
број на договор 01-422/17 од 23.08.2017 год. 

 



Изведување на реконструкција на цевковод ф1000 за езерца во парк со број на 
договор 01-438/17 од 17.08.2017 год. 

 
Регулација на дел од Липковска река со број на договор 03-77/19 од 09.03.2017. 
 
Изведба на реконструкција на линиски инфтаструктурен објект-надворешна 
водоводна мрежа во кругот на ЈЗУ Психијатриска Болница „Скопје“-Скопје со број 
на договор 01-413/17 од 03.08.2017 год. 
 
Реконструкција на водоводна мрежа на дел од  ул. „Ѓорче Петров“ – Општина 
Куманово со број на договор 01-427/17 од 14.08.2017 год. 

 
Реконструкција на водоводна мрежа на дел од ул.„Ѓуро Пуцар – Стари“ со број на 
договор 01-329/17 од 08.06.2017 год. 
 
РЕАЛИЗИРАНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОДОВОД ВО 2018 ГОДИНА 
 
Санација на дефект на оштетување на водоводна цевка Ф250mm со број на 
договор 2104-60/16 од 30.08.2018 год.  
 
Реконструкција на водовдона мрежа на краци на ул.1 во с.Долно Лисиче со број на 
договор 08-3608/3 од 11.06.2018 год.  
 
РЕАЛИЗИРАНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОДОВОД ВО 2019 ГОДИНА 
 
Водоснабдување резервоар за питка вода Борино Општина Крушево договорен 
орган Министерство за транспорт и врски со број на договор 18-8732/13 од 
08.10.2019 год.  
 
Набавка на работи за реконструкција на дел од водоводна мрежа во с. Требиште- 
договорен орган Општина Маврово и Ростуше  со број на договор 05-13/5 од 
21.01.2019 год. во вредност од 1.605.243,44 ден. 
 
Реконструкција на водоводна мрежа на дел од ул. „Христо Смирненски“ во Центар 
– договорен орган ЈП.Водовод и канализација  со број на договор 0507-1/43 од 
01.02.2019 год.  
 
Реконструкција на водоводна мрежа по дел од Новопроектирана улица до 
постоечки водовод на ул.„Аминта III - Грдаски парк - договорен орган ЈП.Водовод и 
канализација со број на договор 0507-1/27 од 25.01.2019 год.  
 

Реконструкција на водоводна мрежа на дел од ул Малешевска во нас Драчево, 
договорен орган ЈП.Водовод и канализација со број на договор 0507-1/144 од 
14.05.2019 год.  
 
Реконструкција на водоводна мрежа на дел од ул Варшавска, договорен орган 
ЈП.Водовод и канализација со број на договор 0507-1/169 од 29.05.2019 год.  
 
Реконструкција и изградба на капацитети за водоснабдување на територија на 
Општина Кисела Вода договорен орган Општина Кисела Вода со договор број 15-
4203/2 од 23.07.2019 год. 
 



Изведба на хидротехничка инфраструктура во ТИРЗ Скопје 1, договорен орган 
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони со број на договор 05-900/2 од 
14.08.2019 год. 
 
Изградба на водоводна мрежа – ниска зона на станбена улица 2 во ДУП за четврт 
ЈИ 02 со број на договор 05 - 8133/1 од 01.11.2019 год.  
 
Изградба на примарна и секундарна водоводна мрежа за село Раштак – крак 1 и 
крак 7 – ниска зона, договорен орган Општина Гази Баба со број на договор 08-
4871/1 од 20.11.2019 год. 
 
Реконструкција на водоводна мрежа по дел од бул. Македонско Ксовска Бригада  
(од ул. Џон Кенеди до булевар  Никола Карев) – ЈП Водовод и Канализација со 
договор број  0507-31/6 од 12.08.2020 година . 
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