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РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
за ревизија на проектна документација

Р.бр. Нарачател Опис 

1

Интерградба Таневски

2019

2

Звеи

2019

3

Боминг

2019

4

Интерградба Таневски

2019

5

Интерградба Таневски

2019

6

Интерградба Таневски

2019

7
Ми-Мак

2019

8

Општина Крива Паланка

2019

9

Зам-Дизајн Инженеринг

2019

10
Интерградба Таневски

2019

11

Нју Вижен

2019

12

Делта Проект

2019

13

СУГС „Зеф Љуш Марку“

2019

14

Камфуд

2019

15

Камфуд

2018

Година на 
ревизија 

Ревизија на техничка документација – Основен проект за производна 
хала со магацин и администрација, Фаза: градежништво; Инвеститор: 
„Пирамид Билдинг Солушнс“
Ревизија на техничка документација – Основен проект за изградба на 
оранжерии за контролирано производство на култури во с.Соколарци, 
општина Чешиново-Облешево, Фаза: електротехника; Инвеститор: 
„Мегакан“
Ревизија на техничка документација – Основен проект за изградба на 
објект за домување во станбена зграда - А2 класа на намена на ул.
„франклин Рузвелт“ бр.53а, Фаза: архитектура и статика; Инвеститор: 
„Боминг“
Ревизија на техничка документација – ОП за фотоволтаична централа 
на покрив на стопански субјект во општина Св.Николе, Фаза: 
архитектура, електрика и градежни конструкции; Инвеститор: ОКТА 
Рафинерија на нафта АД Скопје
Ревизија на техничка документација – ОП за фотоволтаична централа 
на покрив на стопански субјект во општина Св.Николе, Фаза: 
архитектура, електрика и градежни конструкции; Инвеститор: „Мода“ 
АД-Св.Николе
Ревизија на техничка документација – ОП за фотоволтаична централа 
на покрив на стопански субјект во општина Св.Николе, Фаза: 
архитектура, електрика и градежни конструкции; Инвеститор: „МИК“ 
Свети Николе
Ревизија на техничка документација – Основен електротехнички проект 
за линија Offline Back Pressure за „Џонсон Мети“ Скопје
Ревизија на техничка документација – Основен проект фаза: 
архитектура, статика, водовод за адаптација и реконструкција на 
детска градинка
Ревизија на техничка документација – Основен проект фаза: 
архитектура, статика, електротехника, водовод и канализација за 
станбена куќа во Долно Коњаре, КП 471/13 и 472/2

Ревизија на 5 елаборати за армирање на мостови за инвеститор 
„Конструкционес Рубау“
Ревизија на техничка документација – Основен проект фаза електрика 
за индустриски објект „Дура“, ГП 11.1, УБ 11 ТИРЗ Скопје-2, Скопје

Ревизија на техничка документација – Основен проект фаза електрика 
за станбена зграда П+4+Пк, КП 473, ГП 27.12, КО Центар-2, Скопје

Ревизија на техничка документација – Основен проект за 
реконструкција на кров на СУГС „Зеф Љуш Марку“ Скопје

Ревизија на техничка документација – Анекс на основен проект (измени 
во тек на градба) на деловен комплекс со затворен пазар „КАМ Мол“, 
КП 114/4, КП 114/13, ГП 1.6 и ГП 1.7, КО Центар, Скопје

Ревизија на техничка документација – Трета дополна кон основен 
проект за деловно административен центар – КАМ на локација Касарна 
Битола

Референтна листа
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16 2018
17 Линеа Ревизии на основни проекти за станбени згради 2017

18

Код Инженеринг

2017

19
Интерградба Таневски

2017-2018

20
Аксиос 21

2016

21
Нју Вижен

2016

22

Елтекградба

2015
23 Балкан Енерџи Теново на КП 30/1, КО Теново, фаза електрика 2015

24
Електрофокус Ревизија на ОП на индивидуални станбени објекти и станбени згради

2014-во тек

25

Виадукт

2014-во тек

26

Горекс

2014-во тек

27

СН Проект

2014-во тек
28 ЈП Македонски Железници Ревизија на проектна документација за патни премини 2010

29
ЕВН МАкедонија

2010

Изведувач:

Законски застапник:

_________________________                   

(Ана Радованац, управител)

Средно училиште „Браќа 
Миладиновци“

Ревизија на основен проект за изградба на тоалет за лица со телесен 
инвалидитет и поставување на две внатрешни рампи, ул.„Бранко 
Заревски“ бр.110

Ревизија на основен проект за електрична инсталација за осветлување 
на крак од бул.„Македонско-Косовска бригада“ покрај железничка 
линија „Скопје Север“ према ул.„Смилевска“, инвеститор: Општина 
Бутел
Ревизии на 41 основни проекти за цевасти пропусти, фаза 
градежништво, за инвеститор ЈПЖИ „Македонски железници“
Ревизии на основно проекти за електрични инсталации во објекти за 
домување
Ревизии на основни проекти за индустриски објекти – фаза 
електротехника
Ревизија на техничка документација на основен проект за приклучок за 
фотонапонска електроцентрала „ЕНЕРГО-Р”

Ревизија на ОП на индивидуални станбени објекти и згради за 
станување                                                                                  
Ревизија и проектна документација за доградба и реконструкција на 
мрежата на ЕВН Македонија (14 проекти во 2014, 27 проекти во 2015, 
64 проекти во 2016, 67 проекти во 2017 г.
Ревизија на проектна документација за доградба и реконструкција на 
мрежата на ЕВН Македонија (40 проекти во 2014, 75 проекти во 2015, 
57 проекти во 2016, 37 проекти во 2017, 55 проекти до ноември 2018 г.

Ревизија на ОП на индивидуални станбени објекти и станбени згради (6 
проекти во 2014, 3 проекти во 2015, 2 проекти во 2016, 13 проекти во 
2017, 3 проекти заклучно со ноември 2018 г.)

Ревизија на проектна документација за "Тоде Мендол-Автопат-
Куманово"


	референтна надзор

