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ГЕИНГ ДОО е компанија со повеќе од две децениско 
искуство во испорачување на комплетни инженеринг 
решенија (проектирање, надзор, ревизија и 
консалтинг) за повеќе области на Градежништвото:

• Геотехника
• Геотехничко Проектирање и Конструкции
• Хидротехника
• Патишта и Железници
• Енергетика
• Рударство
• Заштита на Животната Средина
• Архитектура, Урбанизам и Енергетска 
  Ефикасност
• Геодезија 
• Лабораторија
• Надзор
• Безбедност и Здравје при Работа
• Тело за Сертификација

Посветени во обезбедување на висококвалитетни 
инженеринг решенија, нашата цел е перманентно 
да се развиваме и усовршуваме - процес кој ни 
овозможува да ги задоволуваме растечките барања 
на нашите Клиенти.

Континуирано инвестирајќи во знаење и вештини, 
применувајќи супериорна стручност и искуство и 
почитувајќи вистински вредности, ГЕИНГ ДОО го 
пробива својот пат кон најпочитуваните компании 
во регионот. Ова се носечките стожери на нашата 
филозофија на постоење и работење. Стожери кои 
опстојуваат низ времето и предизвиците. Стожери 
кои успешно ја докажуваат нивната вредност веќе 
25 години. Живеејќи и работејќи според истите 
принципи, продолжуваме понатаму.

“Sovr{enstvoto e umetnost 
steknata preku trening i 
priviknuvawe. Nie sme ona 
{to postojano go rabotime. 
Sovr{enstvoto ne e akt, 
tuku navika.”

Aristotel (384-322 p.n.e.)

Совршенство во 
инженерингот



ИНТЕГРИРАН МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМ Квалификации
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КВАЛИТЕТ

сертифициран Интегриран Менаџмент Систем (ИМС) 
базиран на 5 меѓународни стандарди:

• ISO 9001:2015 - стандард за управување со квалитет
• ISO 14001:2015 - стандард за управување со животната 

средина
• ISO 45001:2018 - стандард за безбедност и здравје при 

работа
• MKC EN ISO/IEC 17025:2006 - стандардот за 

Оспособеност на Лабораторијата за тестирања
• MKC EN ISO/IEC 17065:2012 - барања за телата за 

сертификација на производи, процеси и услуги

ГЕИНГ ДОО поседува и Акредитирана лабораторија 
за испитувања за геомеханика, градежни материјали 
и животна средина „ГЕИНГ“ во согласност со ISO EN и 
национални стандарди за конкретни методи. За оваа 
акредитација успешно е имплементиран MKC EN 
ISO/IEC 17025:2006 стандардот за Оспособеност на 
Лабораторијата за тестирања.

Во склоп на ГЕИНГ ДОО како посебна единица работи 
и Акредитирано Тело за сертификација на градежни 
материјали ТС  „ГЕИНГ“ за оцена и потврда на постојаност 
на својствата на градежните производи за систем 
на оцена 2+ (сертификација на фабричка контрола 
на производство). За оваа акредитација успешно е 
имплементиран MKC EN ISO/IEC 17065:2012 Барања за 
телата за сертификација на производи, процеси и услуги.

ЛИЦЕНЦИ

ГЕИНГ ДОО ги поседува сите потребни лиценци за 
проектирање, ревизија и надзор при инвестициски градежни 
проекти во Република Северна Македонија. 

Освен во Северна Македонија, компанијата поседува лиценци 
за проектирање и во Република Српска.

Министерството за Транспорт и врски ја има лиценцирано 
компанијата ГЕИНГ ДОО со следниве лиценци:

• Лиценца А за проектирање на градби од I категорија
• Лиценца А за ревизија на проектна документација
• Лиценца А за надзор на изградба на градби од I категорија
• Лиценца Ц за изведувач на градби од III категорија
• Лиценца бр. 0059 за изработување на урбанистички 

планови 

Од Министерството за економија на Република Северна 
Македонија компанијата ГЕИНГ ДОО ги има добиено 
следните овластувања:

• Решение за именување на тело за атестирање на 
сообразност на Лабораторија за испитување на 
геомеханика, градежни материјали и животна средина 
“ГЕИНГ“ бр. 07-1092/3

• Решение за именување на тело за сертификација на 
градежни производи, ТС  „ГЕИНГ“ бр. УП.I. Бр.18-48

• Овластување бр. 8 за изработка на геолошка документација, 
изведување и надзор над геолошки истражувања

• Овластување бр. 10 за изработка на рударски проекти за 
површинска и подземна експлоатација, преработка на 
минерални суровинии други рударски проекти од областа 
на рударството

• Лиценца за вршење на енергетска контрола бр. 12-5007/2 

ГЕИНГ ДОО  е компанија посветена на обезбедување 
на квалитетни услуги и производи за своите клиенти. 
Нашите мултидисциплинарни проектни тимови секогаш 
анализираат повеќе опции и техничко-технолошки и 
финансиски решенија. Клиентите имаат на располагање 
оптимизирани решенија со кои се олеснува проектната 
имплементација. 

Потврда за успешноста во управувањето со квалитет 
на работните процеси во компанијата и соработката 
со своите клиенти, е успешно имплементираниот и 
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ПРОФИЛ

ОСНОВАН ВО 1994 ГОДИНА

100% ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ

МАКЕДОНСКИ КАПИТАЛ

НАСТАП НА ДОМАШНИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ 
ПАЗАР 

ISO 9001:2015 СЕРТИФИЦИРАНА  
ISO 14001:2015 СЕРТИФИЦИРАНА  
ISO 45001:2018 СЕРТИФИЦИРАНА

АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТУВАЊА 
ЗА ГЕОМЕХАНИКА, ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ЖИВОТНА СРЕДИНА СПОРЕД MKC EN ISO/IEC 

17025:2006

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА НА 
ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ТС „ГЕИНГ“ ЗА ОЦЕНА И 
ПОТВРДА НА ПОСТОЈАНОСТ НА СВОЈСТВАТА НА 

ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА СИСТЕМ НА ОЦЕНА 
2+ (СЕРТИФИКАЦИЈА НА ФАБРИЧКА КОНТРОЛА 
НА ПРОИЗВОДСТВО СОГЛАСНО MKC EN ISO/IEC 

17065:2012

200+ ВРАБОТЕНИ (100+ ИНЖЕНЕРИ)

13 ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛИЦЕНЦИ, 145 
ОВЛАСТУВАЊА ПОСЕДУВААТ ИНЖЕНЕРИТЕ

ГЕИНГ низ факти Супериорна стручност
Професионалност

Искуство

ЕКСПЕРТИЗА

Супериорната стручност, богатото искуство и знаење 
што го поседуваат нашите инженери, ни овозможува 
успешно да развиваме и нудиме комплетни услуги и 
решенија во повеќе области на Градежништвото: 

• Геотехника
• Геотехничко Проектирање и Конструкции
• Хидротехника
• Патишта и Железници
• Енергетика
• Рударство
• Заштита на Животната Средина
• Архитектура, Урбанизам и Енергетска 
  Ефикасност
• Геодезија
• Лабораторија
• Надзор
• Безбедност и Здравје при Работа
• Тело за Сертификација
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ПРОЕКТИРАЊЕ, НАДЗОР, РЕВИЗИЈА И 
КОНСУЛТАНТСТВО ВО ОБЛАСТИТЕ НА:

Изминативе години се истакнавме како лидери за 
геотехнички инженеринг во Северна Македонија, 
обезбедувајќи современи технологии и решенија. 
Инженерскиот пристап и системот во целина, 
овозможуваат високо ниво на мерливо задоволство 
кај клиентите.

Геотехничкиот инженеринг ги испорачува услугите 
преку своите овластени инженери со врвна наобразба, 
експертиза и искуство, но со исто високо ниво на 
професионализам. 

• Геомеханика
О  Теренски истражувања и  испитувања 

(геомеханичко истражно дупчење, SPT, CPT, CBR и  
VDP тестови)

О  Лабораториски испитувања (класификациони 
испитувања, специјални испитувања)

О  Кабинетски работи
• Инженерска геологија 

О  Проекти за детални геолошки истражувања за 
металични и неметалични минерални суровини,
ОГК и ОИГК, геотехнички истраги за брани, 
тунели, далеководи, патишта и пруги

• Хидрогеологија
О  Проекти за вршење на основни и детални 

хидрогеолошки истражувања, хидрохемиски 
истражувања, геотермални истражувања, 
експлоатациони бунари

• Геотехничка оператива
О  Изведба на геолошко и хидрогеолошко дупчење, 

геомеханичко дупчење, бунари 
(водоснабдување, одводнување), инекциони 
работи

ГЕОТЕХНИКА

ПАТИШТА И ЖЕЛЕЗНИЦИ

РУДАРСТВО

АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗАМ И 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
ПРИ РАБОТА

геомеханички елаборати | геологија и хидрогеологија | 
бунари за вода | истражни дупчења | депонии, јаловишта, 
брани | геотехнички истражни работи | инекциони работи | 
оскултација и мониторинг | геотехнички анализи на рудници 
и каменоломи | oдводнување

инфраструктурни и основни проекти за патишта и железници 
| ревизија на проектна документација | оптимизација на 
проектни решенија  | надзор над одржување на патишта | 
надзор над реконструкција на патишта
 

главни и дополнителни рударски проекти | студии и 
елаборати од областа на рударството | техничко водење 
и надзор над изведување на рударски работи | проекти 
за минирање | санација и заштита на косини | анализа на 
стабилност на косини | јаловишта | менаџмент и развој на 
рудници | решенија за хомогенизација на јаглен

инженерска архитектура | урбанистичко планирање | 
техничко-економска анализа | изработка на комплетна 
проектна документација | проект менаџмент

проценка на ризик | концепт на изјава за безбедност | 
изработка и спореведување на обука за вработените за БЗР | 
периодични мерења на физички штетности и микроклиматски 
услови

ЛАБОРАТОРИЈА

ТЕЛО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА

геомеханички испитувања | испитувања за асфалт, агрегат 
и бетон | теренска лабораторија | испитувања на бучава и 
вибрации, микроклиматски услови и мерење за енергетска 
ефикасност 

оценување и потврда на постојаноста на градежните 
производи во опсег на хармонизирано и нехармонизирано 
подрачје

ГЕОТЕХНИЧКО ПРОЕКТИРАЊЕ 
И КОНСТРУКЦИИ

ХИДРОТЕХНИКА

ЕНЕРГЕТИКА

ЖИВОТНА СРЕДИНА

ГЕОДЕЗИЈА

потпорни ѕидови | санација на свлечишта | подобрување на 
почви | проектирање на нови и санација на постоечки мостови 
| проектирање на нови и санација на постоечки пропусти | 
проектирање на инженерски објекти | статичка и динамичка 
анализа на бетонски и челични објекти од високоградба | 
проекти за санација на бетонски брани

хидроенергетски системи | водоснабдителни и канализациони 
системи | хидромелиоративни системи | регулација на речни 
корита | брани и акумулации | резервоари | пумпни станици 
| пречистителни станици за вода за пиење и отпадни води | 
хидрологија

хидроцентрали | соларни системи | фотонапонски системи 
| ветерни електрани | термоелектрани | гасни инсталации 
| далеководи и дистрибутивни системи | електрични 
инсталации

студии за оцена на влијанието врз животната средина (EIA) | 
предфизибилити и физибилити студии | елаборати за заштита 
на животна средина | мерки и технологии за енергетска 
ефикасност и имплементација на обновливи енергетски 
извори

геодетско снимање | дигитални геодетски подлоги | 
оскултација и мониторинг | дигитални планови и тематски 
мапи | ГИС апликации

НАДЗОР

надзор при изградба на објекти од нискоградба | надзор при 
изградба на објекти од високоградба

ГЕОТЕХНИКА  
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Во светот на геотехниката континуирано растат 
побарувањата, критериумите и стандардите. Тоа е 
свет кој забрзано се развива воден од предизвици, 
иновации и можности.

Нашиот стручен тим е оспособен да одговори на 
современите потреби за геотехничкото проектирање. 
Реализираните проекти континуирано ја докажуваат 
својата вредност за клиентите.

Нудиме комплетни инженеринг услуги во доменот 
на подобрување на тлото, решенија за заштита 
и одводнување на градежни јами, проектирање 
на темелни конструкции, решенија за стабилност 
на косини и насипи. Нашата понуда на услуги ја 
зголемивме со работа на проекти за санација на 
постоечки мостови и проекти за градба на нови 
мостови. Квалитетот на нашите решенија е осигуран 
преку употребата на најнапредните софтвери и 
технологии. 

Услуги:

• Проекти за заштита и одводнување на градежни 
јами (примена на анкери,  млазно инектирање, 
дијафрагми, колови)

• Анализи за стабилност на косини (вклучувајќи 
примена на анкери)

• Проектирање на санации на свлечишта
• Проекти за потпорни конструкции
• Статичка и динамичка анализа на конструкции од 

високоградба и инженерски  објекти
• Проекти за мостовски конструкции
• Проекти за објекти од високоградба
• Проектирање на земјени брани и насипи
• Проектирање со употреба на геосинтетици
• Изработка на стручни мислења
• Ревизија на проекти од област на градежни 

конструкции и геотехника
• Проектански надзор 
• Консултантски услуги

ГЕОТЕХНИЧКО ПРОЕКТИРАЊЕ 
И КОНСТРУКЦИИ

ГЕИНГ ДОО нуди  иновативни инженерски решенија 
во хидротехниката повеќе од една декада. Од 
хидраулички структури до менаџмент на водните 
ресурси, ние имаме големо познавање и искуство за 
решавање на најкомплексните инженерски проблеми.

Нашата работа е високо почитувана и  призната 
во Северна Македонија и пошироко. Со помош на 
најсофистицираните софтверски апликации, нашите 
проекти се оптимизирани да го осигураат квалитетот, 
трајноста и одржливоста. Нашите инженери 
имаат витална улога во оптималното планирање, 
проектирање и работење на водостопанските 
системи. Водата е ресурс на иднината и во чекор со 
трендот на одржливоста, го прави инженерингот 
на водни ресурси една од најважните инженерски 
дисциплини.

Услуги:

• Хидроенергетски системи
• Хидротехнички објекти
• Системи за водоснабдување
• Системи за отпадни води
• Системи за наводнување
• Превентивни испитувања за поплави
• Станици за пречистување на отпадни води
• Пумпни станици и цевководи
• Регулација на речни корита
• Менаџмент на водни ресурси

ХИДРОТ ЕХНИКА
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ПАТИШТА И
ЖЕЛЕЗНИЦИ  

Како што транспортните операции во нашата 
земја и во светот растат со енормно темпо, 
постои константна потреба од градење на нови 
транспортни системи и обнова на постојните. 

Нашите решенија имаат за цел исполнување на 
безбедносните, удобните, одржливите и еколошките 
барања за транспортните објекти како патиштата 
и железниците. Нудиме консултантски услуги, 
планирање, проектирање, ревизија на проектна 
документација, надзор над изградба и употреба на 
транспортните објекти. 

Услуги: 

• Проектирање на градски улици
• Проектирање на локални патишта, регионални  
  патишта, магистрални патишта и автопатишта
• Изработка на техничка документација за 

рехабилитација/реконструкција на постоечки 
патишта

• Изработка на елаборати за димензионирање на 
флексибилни коловозни конструкции

• Ревизија на проект на документација
• Оптимизација на проектни решенија
• Консултантски услуги

ЕНЕРГЕТИКА

Секторот Енергетика во нашата компанија има силен 
раст и развој. Постојано ги следиме новите трендови и 
модерни технологи и во продукцијата и користењето 
на електричната енергија.

Во енергетските проекти, оптимизацијата и 
ефикасноста на решенијата има најголем приоритет 
бидејќи енергијата е дефицитарен и скап продукт. 
Токму затоа, посебно внимание посветуваме на 
квалитетот на решенијата преку детални стручни 
анализи и постојани проверки на добиените резултати. 
Обемот на нашите услуги расте со брзо темпо.
 
Фокус на делување:

• Обновливи извори на енергија: хидроцентрали, 
соларни електрани, фотоволтаични електрани, 
ветерни паркови

• Гасни и термоелектрани
• Преносни енергетски системи
• Трафостаници
• Разводни постројки
• Електрични инсталации
• Надзор над изградба



ЖИВОТНА 
СРЕДИНА
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РУДАРСТВО

Со својата експертиза, реализирани проекти и 
докажаните успешни решенија, нашата компанија 
стана препознатлива во рударската индустрија во 
Северна Македонија.

Ние испорачуваме разновидни услуги од областа на 
рударскиот инженеринг - од студии и планирање, 
преку транспортни решенија и јаловишта 
до комплексни рударски проекти. Заедно со 
комплементарната геотехничка експертиза, нудиме 
комплетни рударски решенија.

Услуги:

• Изработка на главни, дополнителни и  
упростени рударски проекти

• Студии и Елаборати од областа на Рударството
• Техничко водење и надзор на рударски работи
• Проектирање на површински и подземни 

копови
• Проектирање на сепарации и флотации
• Проектирање и оскултација на јаловишта
• Студии за техно-економска оценка на рудници
• Планирање и оптимизација на рудници
• Планирање на опрема за рудници
• Одржување и оптимизација на рудници
• Мониторинг
• Менаџмент и развој на рудници
• Дренажни проекти
• Решенија за бонификација и хомогенизација на 

јаглен
• Анализа на стабилност на косини во рудници
• Инженерство со геосинтетици во Рударството
• Проекти за минирање
• Проекти за санација и заштита на косини

Во Одделението за Заштита на животната средина 
работат искусни инженери кои поседуваат Потврда 
за стекнување на статус Експерт за стратегиска оцена 
на влијанието на проектите врз животната средина, 
Експерт за оцена на влијанието на проектите врз 
животната средина, како и Уверение за вршење 
на работи за управување со отпад, издадено од 
Министерството за животна средина и просторно 
планирање на Република Северна Македонија. 

Нивната експертиза е докажана низ многу проекти 
каде почитувањето на роковите и квалитетната работа 
беа препознаени од нашите клиенти како круцијални 
за успешна имплементација на целите на проектите. 
Нашите услуги вклучуваат проектирање, изработка на 
елаборати и студии за заштита на животната средина. 

Услуги: 

• Проценки за влијанијата врз животната 
средина 

• Предфизибилити и физибилити студии 
• Еколошки елаборати
• Подготовка на IPPC барања за А и Б дозволи 
• Апликација на „чисти технологии“ во 

индустријата 
• Мерки и технологии за енергетска ефикасност 

и апликација на обновливи енергетски извори
• Учество во и подготовка на локални и 

меѓународни EIA/ESIA проекти според Екватор 
принципите (Светска банка, ИФЦ и други 
финансиски организации) 

• Мерење на ниво на бучава во работна средина 
• Мерење на ниво на бучава во животна средина
• Мерење на хумани вибрации



Excellence in Engineering www.geing.com.mk www.geing.com.mk Excellence in Engineering

16 17

АРХИТЕКТУРА, 
УРБАНИЗАМ И ЕЕ

Градежните проекти денес се сè покомплексни 
бидејќи технологијата постојано ги надминува 
границите. Поради човековата иновативност и 
склоност кон предизвици, зградите стануваат сè 
повисоки и поголеми, населени или посетувани од 
илјадници луѓе. Во овој свет кој рапидно се менува, 
барањата на инвеститорите за нови градежни 
материјали и технологии, легислативата и другите 
релевантни фактори се земаат во предвид од страна 
на инженерите и архитектите со цел да се сочува 
моментумот.

Стручниот тим на ГЕИНГ ДОО испорачува 
професионални архитектонски решенија 
за индустриски објекти, административни 
објекти, станбени објекти, енергетски објекти и 
инфраструктурни проекти.

ГЕИНГ ДОО нуди бројни услуги од областа на 
архитектурата, урбанизмот и енергетската 
ефикасност.

Услуги:

• Изработка на проектна програма
• Урбанистичко планирање
• Архитектонско проектирање
• Техничка спецификација и Предмер пресметка
• Ревизија на проектна документација
• 3D архитектонска визуелизација
• Енергетска ефикасност

ГЕОДЕЗИЈА

ГЕИНГ ДОО нуди комплетни инженерски геодетски 
услуги. Нашите тимови користат најмодерна 
технологија како тотални станици, дигитални 
нивелири, GPS/GNSS системи, GPS-GIS софтвери од 
најпознатите светски брендови.

Целосно опремени и искусни, нашите  геодети 
даваат импресивен кредибилитет на разновидните 
инженерски решенија. 

Услуги: 

• Геодетско снимање на сите инженерски 
објекти 

• Изработка на дигитални геодетски подлоги 
(ДТМ)

• Геодетски оскултации и мониторинг 
• Развој на геодетска мрежа за разни потреби
• Развој на дигитални планови и тематски мапи
• Развој на GIS апликации
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ДОВЕРБАта на нашите клиенти постојано ја 
потврдуваме со транспарентна и непристрасна 
работа на надзорните инженери.

Во целост ги применуваме постојните закони и 
стандарди кои ја регулираат областа на градењето, 
безбедноста и заштитата при работа. Подршката 
која им ја даваме на нашите клиенти со примената 
на законите и стандардите, дава СИГУРНОСТ дека 
инвестицијата е заштитена во целост и дека истата ќе 
биде успешно заокружена со квалитетно и навремено 
завршување на градбата.

Со ангажирање на ГЕИНГ ДОО, Клиентите добиваат 
компанија со интегритет, која не прави компромиси 
во однос на сигурноста и КВАЛИТЕТот на градбата.

Нашата ЕФИКАСНОСТ во работата значи голем и 
постојан притисок врз другите учесници во изградбата 
за нивно поквалитетно и поекономично работење.

На нашите клиенти им нудиме независни 
и непристрасни услуги, кои овозможуваат 
идентификација на евентуални ризици при градбата, 
управување на тие ризици  и со тоа НАМАЛУВАЊЕ НА 
РИЗИКот, без разлика од каков профил е. 

Инсистираме сите учесници во изградбата да покажат 
одговорност за ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
и го намалат влијанието на градбата на животната 
средина. 

Услуги:

• Надзор при изградба на објекти од 
нискоградба: патишта, пруги, тунели, 
хидротехнички објекти и системи

• Надзор при изградба на објекти од 
високоградба: здравствени институции, 
училишта, административни, трговски и станбени 
објекти, индустриски објекти, мостови

ЛАБОРАТОРИЈА

Лабораторијата за испитувања за геомеханика, 
градежни материјали и животна средина „ГЕИНГ“ е 
правно-формална независна единица во рамки на 
компанијата ГЕИНГ ДОО.

Лабораторијата „ГЕИНГ“ поседува современа 
опрема за изведување на класификациони 
и специјализирани испитувања на почвени 
материјали за определување на физичко-
механичките и деформабилните карактеристики 
на истите, теренски контролни геомеханички 
испитувања, испитувања на градежни материјали 
(агрегат, асфалт и бетон) и испитувања/мерења во 
животна средина. 

Квалитетот на услугите во Лабораторијата „ГЕИНГ“ 
го докажува и имплементираниот Интегриран 
менаџмент систем од стандардите ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и акредитацијата 
за компетентност на лаборатории за тестирање 
согласно МКС EN ISO/ IEC 17025:2006 (ЛТ-026).

Услуги:

• Геомеханички лабораториски испитувања
• Теренска лабораторија
• Испитувања на градежни материјали (агрегат, 

асфалт и бетон)
• Испитувања/мерења во животна и работна

средина  (бучава и вибрации, микроклиматски 
услови и мерење за енергетска ефикасност)

НАДЗОР



Во Република Северна Македонија речиси секој трет 
ден се случуваат несреќи при работа. Со години 
наназад провејува црниот биланс на повреди при 
работа со смртен исход и траен инвалидитет. Со цел 
намалување на црната статистика на повреди при 
работа со донесување на Законот за безбедност и 
здравје при работа секое правно лице задолжително 
треба да спроведе мерки за безбедност при работа.

ГЕИНГ ДОО како овластена организација за вршење 
на стручни работи од областа на безбедност и 
здравје при работа од Министерставото за труд и 
социјална политика, со својот Стручен Тим им стои на 
располагање на правните субјекти со индивидуален 
пристап за брзо и ефикасно спроведување на 
законските обврски и изнаоѓање на квалитетни 
решенија за безбедна работа на секое работно место. 

Услуги:

• Проценка на ризик на работни места
• Концепт на Изјава за безбедност
• Изработка и спроведување на програми за обука 

на вработените за безбедно извршување на 
работата

• Редовно тестирање и контрола на опремата за 
работа

• Периодични мерења на физички штетности 
(бучава, осветленост и вибрации) и 
микроклиматски услови (температура, влажност и 
струење на воздухот) во работна средина

• Услуги како Стручно лице за безбедност при 
работа

• Изработка на Правилник за ЛЗО
• Изработка на упатства за безбедна работа со 

машини и опрема
• Изработка на општи упатства за безбедна работа

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
ПРИ РАБОТА

ТЕЛО ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЈА

Телото за сертификација ТС ГЕИНГ е функционално 
независен сектор во состав на ГЕИНГ ДОО и е 
Именувано Тело за сертификација на градежни 
производи од страна на Министерството за 
економија, со решение бр. УП.I. Бр.18-48/. ТС ГЕИНГ 
е акредитирано тело за сертификација согласно 
МКС EN ISO/IEC 17065 од страна на Институтот за 
акредитација на Република Северна Македонија и 
поседува Сертификат за акредитација СТ-011.

Согласно Законот за градежни производи (Сл. весник 
на РМ бр. 104/2015 и 192/2015) за хармонизирани и 
нехармонизирани порачја, ТС ГЕИНГ на компетентен, 
доверлив и непристрасен начин ја оценува и 
потврдува постојаноста на својствата на градежните 
производи за систем на оцена 2+, во следниов опсег: 

Услуги: 

• Хармонизирано подрачје:
- агрегати за бетон, согласно MKС EN 12620+A1:2009
- агрегати за асфалтни мешавини (битуменски 

мешавини и површински третман за патишта, 
аеродромски писти и други сообраќајни 
површини), согласно MKС EN 13043:2006, МКС EN 
13043:2006 / AC:2006

- агрегати за неврзани и за хидраулички врзани 
материјали, кои се користат во градежништвото 
и во изградбата на патишта, согласно МКС EN 
13242+A1:2009

- агрегати за железнички товар (застор), согласно 
МКС EN 13450:2006; МКС EN 13450:2006 / AC:2006

- делкан камен, согласно МКС EN 13383-1:2006; МКС 
EN 13383-1:2006 / AC:2006

• Нехармонизирано подрачје:
- бетон, согласно МКС EN 206:2014
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ОДБРАНИ ПРОЕКТИ

ПОРТФОЛИО
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Геолошки и геотехнички истражувања и 
испитувања на наоѓалиштето (Живојно)

Основен проект за регионален пат Р2-
138 врска на регионален пат Р2-134 со 
населба ,,Сончев град’’

Геолошки и геотехнички истражувања 
и испитувања на наоѓалиштето за руда 
(Брод - Гнеотино)

Санација на свлечиште на регионален пат 
Кратово - Пробиштип на км 18+160

Геотехнички истражувања и подготовка 
на техничко решение - Изведбен проект 
за санација на свлечишта и рекултивација 
на нестабилни зони (7 Свлечишта)

Санација на свлечиште на магистрален 
пат М -5, делница Битола - Ресен

Геомеханичка анализа на стабилност на 
косини  и ископни блокови со набљудување 
на терен и Анализа на стабилност и носивост 
на карактеристичните профили без 
набљудување (РЕК Битола)

Фундирање на мост и панорамско тркало 
во Скопје

ГЕОТЕХНИКА
ГЕОТЕХНИЧКО ПРОЕКТИРАЊЕ 
И КОНСТРУКЦИИ

Надзор и консалтинг на Ветерен Парк 
Богданци, прва фаза

Основен проект за реконструкција и 
рехабилитација на автопат A1, делница 
Миладиновци - Куманово

4 МХЕ Р. Српска (МХЕ Бистрица 1, МХЕ 
Бистрица 2а, МХЕ Бистрица Б3, МХЕ 
Јањина)

Основен проект за реконструкција и 
рехабилитација на автопат A3/P1312, 
делница Велес - Кадрифаково

6 МХЕ Р. Српска (МХЕ Хрчавка 1, МХЕ 
Хрчавка 2, МХЕ Хрчавка 3, МХЕ Сутјеска 
2а, МХЕ Сутјеска 2б, МХЕ Јабушница)

Основен проект за реконструкција и 
рехабилитација на автопат A1, делница 
Неготино - Демир Капија

400 kV Далновод Штип - македонско - 
српска граница

Основен проект за рехабилитација на 
државен пат А3 делница: Превалец 
(Кочани) - Делчево

ЕНЕРГЕТИКАПАТИШТА И ЖЕЛЕЗНИЦИ
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Нашето портфолио ги 
содржи некои од најважните 

и најкомплексни проекти 
изведени во Северна Македонија. 

Подготвени сме за следни 
предизвици во геотехниката, 

хидротехниката, рударството, 
енергетиката и сите останати 

екпертизи во кои ГЕИНГ ДОО е 
специјализиран.

Контролна лабораторија на терен и 
лабораториски истражувања на делница 
Куманово - Бељаковце - Коридор  8

Надзор со теренска лабораторија при 
процес на изведба на земјиште на локација  
за градење на фабрика за автобуси “Van 
Hool” во ТИРЗ - Бунарџик 2 

Геотехнички истражувања за нова траса за 
железничка пруга, делница Кичево - Лин

Елаборат за геомеханички истражни 
работи на локација предвидена за 
изградба на објект на локација Стара 
сапунара во Кисела Вода - Скопје

Контролна теренска лабораторија 
со надзор при изведба на Автопат 
Миладиновци - Св.Николе - Штип

ЛАБОРАТОРИЈА

Дополнителни рударски проекти за 
заштита на рудниците од површински и 
подземни води, анализа за стабилноста 
на косините, изработка на главен 
транспортен систем за јаглен, ревизија 
на главен рударски проект за отварање 
и експлоатација на јагленот од ПК ПЈС 
(Површински  Коп - Подинска јагленова 
серија) - РЕК БИТОЛА

Дополнителен рударски проект за 
ископување на јагленот до крај на 
експлоатација, извештај за геомеханичка 
стабилност, изработка на идеен проект 
за нова депонија за пепел, проект за 
геолошки и геотехнички доистражувања 
и испитувања на лежиштето за јаглен - РЕК 
ОСЛОМЕЈ

Студија за технолошки лабораториски 
испитувања на флотирање Cu/Au, Ag 
и Mo од рудната проба на лежиштето 
Иловица, Ревизија на идејното решение за 
хидројаловиштето на проектот за бакар и 
злато - ИЛОВИЦА

Проектна документација за надвишување на 
флотациското хидројаловиште, изработка 
на Студија за последиците од поплавен 
бран, извештај за напонско деформабилната 
состојба и стабилносната состојба на 
песочна брана на јаловиште - ТОРАНИЦА

Ревизија на Проект за геотехнички 
истражувања и техничка документација 
за изградба на хидројаловиште, ревизија 
на Анекси за геотехничко истражување и 
испитување, стручен надзор при изработка 
на галериско продолжување на отпочен 
тунел, вршење стручен надзор при 
изведување на градежни работи, технички 
изведбен проект за изградба на постројка 
- САСА

Дополнителен рударски проект за 
површинска експлоатација на бакарна 
руда од северо-источниот дел на 
централното рудно тело, елаборат за 
техничко набљудување-оскултација на 
флуктациско хидројаловиште, Извештај 
за извршена анализа на стабилноста во 
рудникот - БУЧИМ

РУДАРСТВО
Надзор над изградба на автопат A5, 
делница Миладиновци - Св. Николе - Штип

Сертификација (оцена и потврда на 
постојаност на својствата) на каменолом 
на локалитет Краста Куманово, АД КОЗЈАК 
- Куманово

Проценка на ризик на работни места, 
изготвување на изјава за безбедност, 
обука на вработени од аспект на 
безбедност и здравје при работа, мерење 
на микроклиматски услови и физички 
штетности во работна средина

Консалтинг услуги за надзор над 
реконструкција и подобрување на патишта 
на општините во РМ - Западен и Источен 
регион

Сертификација (оцена и потврда на 
постојаност на својствата) на Рудник 
Бањани

Мерење на микроклиматски услови и 
физички штетности во работна средина

Квалитативен и квантитативен надзор над 
одржување на државни патишта во РМ: 
Пакет 1: Д. Скопје и Д. Штип, Пакет 2: Д. 
Битола и Д. Велес

Постапка за сертификација на фабричка 
контрола на производство на каменолом 
Јаворица, АД ГРАНИТ - Скопје

Подготовка на Акт за проценка на ризик 
на работни места, подготовка на изјави 
за безбедност, обуки на вработените за 
безбедна работа согласно програма за 
обука, мерење на микроклиматски услови 
и физички штетности во работна средина

Надзор над изградба на автопат A5, 
делница Кичево - Охрид

Изработка на План за безбедност и здравје 
при работа

Консултантски услуги за надзор над 
реконструкција и рехабилитација  на 
локални патишта во Република Северна 
Македонија

Надзор над изградба на Кула на АЕК во 
сите фази во согласност со Финален 
проект

НАДЗОРИ

ТЕЛО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
ПРИ РАБОТА

Изработка на студија за национална 
тарифа за вода

Консалтинг услуги за изградба на Ветерен 
Парк Богданци

Физибилити студија за ХЕЦ Шпиље II, 
Северна Македонија

Инвестициски проекти за вода и 
санација: Техничка и менаџерска помош 
за одделението за имплементација 
на проектот формиран од страна на 
Министерството за транспорт и врски

КОНСУЛТАНТСТВО
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Геотехника Хидротехника



Надзор Лабораторија
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Геодезија Енергетика
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Патишта и Железници Животна Средина

Рударство Архитектура, 
Урбанизам и ЕЕ

Тело за СертификацијаБезбедност и Здравје
при Работа

Геотехничко Проектирање
и Конструкции
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КЛИЕНТИ
Зошто клиентите го 

одбираат ГЕИНГ

„Соработката со ГЕИНГ ДОО секогаш ни 
претставува задоволство. Нивните инженери се 
искусни  професионалци, посветни на задачата, 
внимателни со роковите. Едноставно, имаме 
голема доверба во ГЕИНГ ДОО.“

Часлав Младеновски, COWIA/S, Данска          

Разбирање на потребите на клиентите 

Наши Клиенти се владини агенции, интернационални 
и домашни компании, приватни инвеститори, 
интернационални банки и кредитори. Тие 
инвестираат значајни суми во инвестициски проекти 
во регионот на Западен Балкан. Нивното внимание 
е насочено кон заштита на инвестициите преку 
осигурување на успехот и минимизирање на ризикот. 

Сериозен и стабилен партнер 

Клиентите гледаат стабилен партнер во нашата 
компанија. Партнер кој ги разбира и почитува 
нивните барања и потреби. Партнер кој има 
сериозен и професионален однос, подеднакво  
искрен, како во комуникацијата, така и во техничките 
аспекти. Партнер, успешен и докажан во своето 
поле на експертиза. 

Комплетна услуга 

ГЕИНГ ДОО достигна стабилност и просперитет 
низ повеќе од 20 години во кои строго ги следеше 
своите Принципи и Цели. За тој период развивме 
бројни инженеринг вештини и искуства од областа 
на Градежништвото, нудејќи им на Клиентите 
комплетни инженеринг услуги. Ние сме посветени 
на обезбедување на успехот на проектите. 

Темелен пристап 

Нашите Инженери се професионалци со 
разновидна техничка наобразба и со темелен 
пристап, давајќи им на проектните решенија 
подлабоко значење. Перцепцијата на инженеринг 
проблемите од различни технички агли дава 
сеопфатни и комплетни решенија. Овој темелен 
пристап при решавање на проблемите, им дава 
дополнителна вредност на проектите. 

Богато портфолио 

Нашето Портфолио е импресивно. Се состои од 
некои од најголемите, најважните и најкомплексните 
проекти во регионот. Без разлика дали се работи за 
енергија или водоснабдување, хомогенизација на 
јаглен или патишта, милиони жители имаат директна 
корист од тие проекти.
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КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ ЛОКАЦИЈА

Тимот на ГЕИНГ ДОО е подготвен да одговори на 
секое Ваше барање, прашање или потреба од 
дополнителни информации за областите во кои е 
специјализиран.

Контактирајте нè - веруваме дека ќе ги надминеме 
Вашите очекувања.

Адреса:
ул. Борис Трајковски бр. 111
1050 Скопје, Северна Македонија

Тел:                             Факс: 
+389 (0)2 3109 795       +389 (0)2 3246 281

Email:
info@geing.com.mk

www.geing.com.mk

facebook.com/Geing.com.mk

linkedin.com/company/geing

twitter.com/GEING_Ltd



 

ГЕИНГ ДОО Скопје 
Друштво за градежништво, промет и услуги

www.geing.com.mk

www.geingkuk.com

