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1.0 ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА 

Д.Г.П.У. “ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.” Д.О.О. Скопје (ГЕИНГ) е компанија која е 
регистрирана за изведба на активности кои се пред се фокусирани на градежното инженерство, 
трговијата и други услуги. ГЕИНГ постои со цел да испорачува комплетни решенија од областите на 
градежништвото, геологијата и останатите  сфери на своите активности. Во своето работење, 
компанијата се грижи да обезбеди најдобри решенија за клиентите, почитувајќи ги светските 
технолошки норми и законските обврски, овозможувајќи им враќање на инвестициите на деловните 
партнери, професионален амбиент и благосостојба на вработените, а при тоа, работејќи со оптимални 
трошоци за време на  изведбата на  активностите и со континуирано зголемување на остварениот 
профит. 

ГЕИНГ е веќе долгогодишен лидер на македонскиот пазар во сферите на геотехничкото и 
хидротехничкото инженерство, но стратешки е фокусиран на пробив кон нови локални и кон 
соседните пазари, нудејќи им на корисниците врвни техничко-технолошки решенија усогласени со 
нивните потреби, со што ќе се нареди во редот на регионалните лидери во истите области. 

Од формирањето до денес, ГЕИНГ има достигнато значаен напредок во проектирањето, 
геотехничките испитувања и хидротехничкиот инженеринг, пред се поради успешната 
организираност во  три сектори, седум служби и две одделенија. 

За реализација на проектните ангажмани, ГЕИНГ вклучува неколку десетици искусни инженери и 
техничари од сите сфери на техничките науки. Се гордееме и со фактот дека раководниот технички 
тим има големо локално и меѓународно проектно искуство и десетици успешно реализирани проекти, 
искуство во различните инженерски сфери, академската и комерцијалната област, со што на 
клиентите им се обезбедуваат специјалистички вредности кои го прават ГЕИНГ тоа што е, а тоа е, 
лидер во инженерските области во Република Македонија. 

 

2.0 ПОЛИЊА НА АКТИВНОСТИ 

Покрај геотехничкото инженерство кое претставува основна дејност на компанијата и за која ги 
поседуваме сите потребни дозволи за работа, ГЕИНГ поседува официјална дозвола за работа во 
сферите на заштитата на животната средина, издадена од Министерството за животна средина и 
просторно планирање на Владата на Република Македонија, со што компанијата ја покажува 
стратешката определба да ги задоволи и сите еколошки норми при изведбата на проектите. Ова 
посебно се однесува на обезбедување на консултативни инженеринг услуги во полето на заштита на 
животната средина, односно во раководењето со депониите за цврст отпад, јаловиштата, 
свлечиштата, загадувањето на подземните и површинските води, енергетската ефикасност и 
апликацијата на обновливите енергетски ресурси.  

Нашата листа на клиенти ги вклучува стопанските организациите од приватниот и општествениот 
сектор исто како и бројни владини и меѓународни организации и институции  во Република 
Македонија и во поширокиот регион кон кои се насочени нашите полиња на активности: 

 

Геотехничко инженерство Градежништво 

Геологија Електро и машинско инженерство 

Хидротехничко инженерство Геотехнички истражувања и 
испитувања 
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Хидрогеолошки истраги и испитувања Водоснабдување преку бунари 

Свлечишта Анализи на стабилност на косини 

Третман на подземни води Јаловишта 

Земјани брани Јагленокопи 

Примена на геосинтетици во градежништвото Третирање на цврст и течен отпад 

Депонии за цврст отпад Еколошки проекти 

Проекти за рудници и каменоломи Трговија и услуги 

 

3.0 ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

ГЕИНГ ги изведува активностите во повеќе дисперзирани проектни канцеларии и во сопствена 
геомехничка лабораторија во која се изведуваат класификациони и специјализирани испитување на 
почвени материјали за определување на физичко-механичките карактеристики на истите, како и 
теренски контролни геомеханички лаборатории.  

Во рамките на компанијата работи и лабораторија за контрола на бетонот, Абрамсов конус, калапи за 
земање на пробни бетонски коцки и склерометар за недеструктивно испитување на бетонот. 

ГЕИНГ поседува и  4 сопствени гарнитури за дупчење: COMACCHIO GEO 305 - хидрауличен 
гасеничар со бушачка опрема за геомеханичко, структурно, хидрогеолошко дупчење како и дупчење 
на мински дупнатини за каменоломи; GAK 300 - бушачка гарнитура монтирана на камион “КАМАЗ” 
со комплетна бушачка опрема за геомеханичко, структурно и хидрогеолошко дупчење; GDR 150 - 
бушачка гарнитура за геомеханичко, структурно и хидрогеолошко дупчење  која може да биде 
монтирана и на санка; и GRR 150 D - бушачка гарнитура монтирана на камион “FAP”, за 
геомеханичко, структурно и хидрогеолошко дупчење.   

Поседуваме  и комплетна инјекторска станица која е производство на Геомашина од Белград, 
компресор “COMPAIR HOLMAN” со сила од 15 bar-и, дизел агрегати од 6,5 KW и од 30 KW. Нашиот 
технички парк е опремен и со длабински потопни пумпи со капацитет од 50 l/sec, 5 l/sec, 1.5 l/sec и  
0.3 l/sec, две потопни  муљни пумпи со капацитет од 40 l/sec, една потисна површинска пумпа со 
капацитет од 1 l/sec со мотор со внатрешно согорување и една потисна површинска пумпа на 
електричен погон (hidrofor) со капацитет до 1.5 l/sec. 

ГЕИНГ поседува современа мрежно поврзана компјутерска инфраструктура раководена од искусен и 
обучен персонал  за работа со AutoCAD и CorelDraw, како и комерцијални лиценцирани геотехнички 
софтвери, како што се: GALENA, PLAXIS, RADIMPEX, GGU Stability, GGU Flow, GEO 5 и др.  

 

4.0 СОРАБОТКА И СТРАТЕШКИ ПАРТНЕРСТВА 

Стратешкото партнерство е една од основните цели на развојната стратегија на ГЕИНГ. Активно ги 
истражуваме можностите за изградба на долготрајни кооперативни врски со компатибилни 
меѓународни компании. Долгододишното и квалитетно работење ни овозможи и досегашно активно 
учество во меѓународни проекти и партнерства со многу реномирани компании, како што се: KREBS 
UND KIEFER од Германија, EWE од Швајцарија, EDF од Франција, Huesker од Германија, JKS 
Boyles од Холандија, IMS од Србија, TOPOL WATER од Чешка, ARCADIS Euroconsult од Холандија, 
EPTISA од Шпанија, Mott MacDonald од Англија, Maccaferri од Италија и други. 

ГЕИНГ е официјален застапник за производите на HUESKER (геосинтетици) од Германија и 
MACCAFERRI (габиони и жичани производи) од Италија за Македонија и поширокиот регион.  
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5.0 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ 

Компанијата е посветена кон обезбедување на квалитетни услуги и производи за своите клиенти. 
Нашите мултидисциплинарни проектни тимови секогаш ги анализираат разните опции и им нудат 
повеќе техничко – тешнолошки и финансиски решенија на  клиентите, со што се олеснува нивната 
определба и проектната имплементацијата. Сметаме дека таквиот пристап може да се обезбеди само 
преку квалитетна внатрешна контрола и раководење во рамките на организацијата.   

ГЕИНГ поседува ISO 9001: 2000 сертификат и е во фаза на имплементација на ISO 14001:2004 
стандардот. 

 

6.0 ПЕРСПЕКТИВИ НА КОМПАНИЈАТА 

И покрај тоа што  ГЕИНГ е лидер во областа на геотехниката и хидротехниката во државата и се 
препознава по квалитетот, навременоста и цените на своите услуги и активности, ние сме во постојан 
развој и барање на нови предизвици, но и на нови пазари. Следењето на технолошкиот напредок, 
светските стандарди за квалитет, отвореноста кон младиот кадар и постојаното вложување во 
постоечкиот кадар, ширење на технолошкиот парк, барање на нови локални и меѓународни проекти и 
партнери претставуваат  движечка сила и перспектива на компанијата.  

Со оглед на мултидисциплинарноста на проектите, барањата на проектните финансиери, клиентите и 
законодавството, успешната интеграција на различните сегменти од сферите на нашето работење е 
наш постојан императив.  

 

7.0 ЛИЦЕНЦИ И СЕРТИФИКАТИ 
 
Македонското Министерство за Транспорт и Врски ја има лиценцирано компанијата ГЕИНГ  со 
следниве лиценци: 
 Лиценца А за проектирање на градби од I и II категорија; 
 Лиценца Б за проектирање на градби од III, IV и V категорија; 
 Лиценца Б за надзор над изградбата на градби од II категорија; и 
 Лиценца Ц за надзор над изградбата на градби од III категорија. 
 
Комората на овластени инженери и овластени архитекти на Република Македонија овласти за надзор 
8 градежни инженери, 4 архитекти и 1 електро инженер со лиценцата А и Б и за проектирање со 
лиценцата А и Б. 
 
Поради активностите кои ГЕИНГ ги изведува и надвор од државата, Министерството за Просторно 
Уредување, Градежништво и Екологија на Република Српска (Босна и Херцеговина) има издадено 
лиценца за изработка на техничка документација за објекти од хидроградбата и дел од техничката 
документација-архитектура и конструктивна фаза за оние објекти за кои министерството издава 
одобрувања. При тоа, 5 градежни инженери, 2 архитекти и еден електро инженер се лиценцирани за 
активности за изработка на техничка документација-архитектура и конструктивна фаза и надзор при 
изведба на објекти од предметните лиценци.  
 

8.0 РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА ПРОЕКТИ 
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Проект 
Изработка на: Идејни проекти, Tендерска документација, Физибилити студии и Изведбени проекти 
за 4 хидроелектрани во Република Српска (Босна и Херцеговина) 
 
Година на изведба 
2007-2008 
 
Финансиер / Клиент 
АД Електро-дистрибуција Пале 
 
Буџет 
70.000.000,00 € 
 
Партнер организација 
Кребс унд Кифер, Германија и Пројекат А.Д. Бања Лука, Република Српска 
 
 
Опис 
Изработка на комплетна техничка документација 
со сите фази: Идејни проекти, Tендерска 
документација, Физибилити студии и Изведбени 
проекти за 4 хидроелектрани во Република 
Српска:  Бистрица 1 (10,7 MW), Бистрица 2а (7,3 
MW), Бистрица 3 (16,2 MW) на реката Бистрица 
и Јањина (4,5 MW) на реката Јањина во 
Република Српска. 
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Проект 
Изведбен проект за производствен капацитет во состав на погонот на Кнауф Радика – Дебар 
 
Година на изведба 
2008 
 
Финансиер / Клиент 
Кнауф Радика А.Д. Дебар 
 
Буџет 
4.100.000, 00 € 
 
Опис 
Во состав на Изведбениот проект за 
производствениот капацитет на погонот на А.Д. 
Кнауф се изработени следниве фази:  
-надворешен водовод и фекална канализација, 
атмосферска канализација, хидрантска мрежа и 
внатрешен водовод и канализација;  
-електрична инсталација за централен склад со 
настрешница, осветлување на плато и автоматска 
дојава на пожар;  
-сообраќајно уредување (плато, улици и мост); и 
-потпорни ѕидови (статика и геотехничко 
проектирање).                 
Како дел од решението за ново уредување на 
фабричкиот круг на Кнауф Радика  е предвидена 
изведба на платоа на кои ќе се постават 
производствена хала, магацински простор и 
изведба на лифтовско јадро, како и пристапен 
пат до платото на кота + 682.00. За да може да се 
изведат платоата на кота + 671.50 и + 682.00, а 
поради самата конфигурација на теренот и 
ограничувањата во просторот е предвидено да се 
изведе засек во теренот со што би се оформила 
потпорна конструкција составена од  потпорен 
А.Б. зид (конзолен тип) и сиcтем армирана земја, 
а на потегот околу лифтовското јадро А.Б., 
колови со анкери. Потпорната конструкција е со 
должина од 209.80 м. и тоа до стационажа 0 + 
135.00 м. е потпорна конструкција со А.Б.зид и 
систем армирана земја, а од стационажа 0 + 
135.00 - 0+209.80 е организирана конструкција од 
А.Б. колови со анкери. 
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Проект 
Изработка на Основен проект за регулација и  заштита на Голема Река, Ресен 
 
Година на изведба 
2006-2007 
 
Финансиер / Клиент 
Oпштина Ресен / УНДП 
 
Буџет 
5.700.000,00 € 
 
Партнер организација 
Фармахем ДООЕЛ  и Поинт Про Консалтинг  
 
 
Опис 
Изработка на проект за уредување и заштита на 
Голема Река, задача 1: Обновување на речното 
корито и крајбрежниот појас. Проектот е 
составен од 15 книги за следните позиции: 
 

‡Основен проект за регулација на речното 
корито на Голема Река во Ресен 
‡Основен проект за регулација на речното 
корито на Голема Река во Езерани 
‡ Основен проект за мостовски премин месност 
Црвени Ливади и Долна Бела Црква 
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Проект 
Договор за извршување на проектантски услуги за изведување на систем за канализација и 
пречистителна станица Чучер Сандево и вршење на стручен надзор 
 
Година на изведба 
2007-2008 
 
Финансиер  / Клиент 
Општина Чучер Сандево / Австриска Агенција за развој (ADA) 
 
Буџет 
1.500.000, 00 € 
 
Партнер организација 
Консултант: Hydro Ingenieur Umwelttechnik GmbH Австрија 
 
Опис 
Проектантски услуги (главен проект). Изработка 
на тендерска документација и консултантски 
услуги во фаза на избор на изведувач на 
градежните работи. Вршење на стручен надзор за 
изведување на систем за канализација во 
должина од 9.000 м. и пречистителна станица за 
третман на отпадни води за 3000 еквивалент 
жители  во Чучер Сандево. 
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Проект 
Подобрување на управувањето со прекугранични водни ресурси 
 
Година на изведба 
2006-2007 
 
Финансиер / Клиент 
 
Европска Агенција за Реконструкција / Министерство за животна средина и просторно планирање на 
РМ и Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство на РМ 
 
Буџет 
962.411,00 € 
 
Партнер организација 
ARCADIS - Холандија, Mott MacDonald - Велика Британија и EPTISA – Шпанија 
 
 
Опис 
Цели на проектот се подобрување на  
управувањето со квалитетот на водните ресурси 
помеѓу Р.Грција и Р.Македонија (Река Вардар и 
Дојранско езеро), со цел приближување кон 
Европските регулативи -  EU Water Framework 
Directive (2000/60/ЕC). Проектот го помага  и 
воспоставувањето на мерки кои Р.Македонија и 
Р.Грција ќе ги користат при: подготовка на 
заеднички план за управување со квалитетот на 
водите од речниот слив на реката Вардар, а 
согласно  EU Water Framework Directive 
(2000/60/ЕC); оперативни работи поврзани со 
мониторингот на квалитетот на водите во 
речниот слив со воспоставување на вид и број на 
мерни места;  идентификација на вид и број на 
потенцијални загадувачи на водните ресурси; 
дефинирање и воспоставување на потребните 
мерки за хидролошки мониторинг; 
воспоставување на неопходни мерки за 
идентификација и дефинирање на водните 
биланси на сливот на р. Вардар и Дојранското 
Езеро и мерки за заштита на истите; и 
идентификацијата на неопходните мерки за 
одржување на екосистемите и заштитата на 
животната средина. 
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Проект 
Изработка на Основен проект за стабилизација на косини за заштита на булевар 2-2 во ТИРЗ Скопје 
1, на објектот Главни сообраќајници 1-2 и 2-2 
 
Година на изведба 
2008 
 
Финансиер / Клиент 
Дирекција за технолошко индустриски развојни зони на Република Македонија 
 
Буџет 
260.000,00 € 
 
Опис 
Основниот проект за заштита на косината на Булеварот 2-2 во ТИРЗ “Скопје 1” произлегува од 
потребата за стабилизација и оформување на потпорна конструкција во должина од околу  350 м. 
Истиот е изработен согласно барањата на инвеститорот за трајно еколошко решение,    со изработка 
на насипи со систем армирана   земја. Системот армирана земја се состои од високојакосна армирана 
геомрежа систем GREEN TERRAMESH - SOIL TYPE, произведена од полимерна тридимензионална 
матрица, екструдирана на двојно вртена челична плетена мрежа и исполна со почвен материјал од 
дефинирани позајмишта. 
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Проект 
Изработка на основен и изведбен  проект за дислокација на река Темница - II (втора) фаза и  вршење 
стручен технички, квалитативен и квантитативен надзор при изведба на minor и major  корито за 
дислокација на реката Темница - II (втора) фаза во рудник Осломеј, со ангажман на теренска 
геомеханичка лабораторија 
 
Година на изведба 
2003-2008 
 
Финансиер / Клиент 
АД ЕЛЕМ, Подружница РЕК Осломеј 
 
Буџет 
7.000.000, 00 € 
 
Опис 
Регулацијата е со вкупна должина од км 1+990.00 
- сите делници, од кои вкупно 400.0 м1. се 
протегаат  во зона на високи насипи и до 40 м1. 
Концептот на решението за дислокација на 
рeката Темница е целисходен и правилно 
оформен, ги почитува сите барања за заштита на 
идниот коп, обезбедува правилна хидрауличка 
форма, овозможува нормално фунционирање на 
поставените транспортни системи при градба на 
регулацијата при што, во целост се задржува 
усвоената осовина. Употребени се современи 
материјали при проектирањето и изведбата: 
јакостни геотекстили за армирање на насипите, 
геомембрана за водонепропусност на речното 
корито, габиони и мадраци за каскадите и 
заштитата на геомембраната.  
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Проект 
Техничка контрола (ревизија) и одобрување на документација за градежни работи за хидроелектрана 
Света Петка (36 MW) 
 
Година на изведба 
2006 – тековно 
 
Финансиер/Клиент 
АД ЕЛЕМ 
 
Буџет 
45.000.000, 00 € 
 
Партнер организација 
Проектант: Енергопројект –Хидро-инженеринг, Белград- Република Србија; RICO - Словенија 
 
 
Опис 
 
 

 
 

 
 
 
 

Техничка контрола (ревизија) за градежни 
работи -  Преглед на Главен и Изведбен проект за 
градежни работи за хидроелектраната Света 
Петка. Оваа хидроелектрана ќе биде изградена 
помеѓу хидроелектраните Козјак и Матка, како 
втора скала за експлоатација на  хидро 
потенцијалот на река Треска. 
 
 Книги:  
 1. Привремени брани - загати 
 2. Пренасочување на реката и одводнување на  
темелна јама 
 3. Брана 
 4. Зафатни градби и цевководи 
 5. Машинска и командна зграда 
 6. Разводна постројка 110 kV 
 7. Машински круг и сообраќајници 
 8. Одводна вада 
 9. Регулација на речно корито 
 10.Инекциони и дренажни работи 
 11.Организација на градба 
 12.Стабилност на косини и заштита на градежна 
јама 
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Проект 
Месечна анализа на откопните блокови во ПК Рудник Суводол и тоа: 

1. Месечна анализа на стабилноста на откопните блокови на ПК Рудник Суводол Битола, со 
изготвување на елaборати од 1997 до 2008 година; 

2. Анализа на стабилност на карактеристични профили за пооделни зони и состојби. 
 

Година на изведба 
1997-2008 
 
Финансиер / Клиент 
АД ЕЛЕМ, Подружница РЕК Битола 
 
Буџет 
30.000,00 € 
 
Опис 

 
 
Следењето на геомеханичката стабилност во ПК 
Рудник Суводол се врши континуирано, секој 
месец и тоа со детална проспекција на терен и со 
вршење на геомеханичка анализа на стабилноста. 
Анализата на стабилноста се врши за постојна 
состојба и за планирана состојба за наредниот 
месец. По потреба, се врши и за одредени 
периоди, како што се грејна сезона и за одредени 
состојби (појавени нестабилности) и сл. 
 
 

Анализата на стабилност се пресметува по 
методите на Bishop и Spencer (методи кои се 
базираат на состојба на гранична рамнотежа) со 
софтверскиот пакет Galena 2. Врз основа на 
резултатите од извршената геомеханичка анализа 
на стабилност, се добиваат коефициенти на 
сигурност врз база на кои се констатираат 
потенцијално нестабилните подрачја од копот и 
се предвидуваат препораки за растеретувањето, 
кое треба да се изврши со цел задржување на 
стабилна состојба. 
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Проект 
Геомеханички истражни работи со изработка  на Eлаборат na локацијата Градски стадион во Скопје 
 
Година на изведба 
2008 
 
Финансиер / Клиент 
Јавно Претпријатие за Стопанисување со Стамбен и Деловен Простор на Р.Македонија 
 
Буџет 
10.000,00 € 
 
Опис
Вршење на геомеханички истражни работи во 
обем од 192 м1 со изработка на Елаборат на  
локацијата Градски стадион во Скопје, од ДУП 
Централно зеленило покрај река Вардар, на 
градежна парцела бр. 3.1 за објект источна и 
западна трибина на Градски стадион во Скопје, а 
врз основа на Програма за геомеханички 
истражни работи на локација предвидена за 
изградба на источна, западна и северна трибина 
на Градскиот стадион во Скопје и изработка на 
Елаборат. 
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Проект 
Консултантски услуги (проектирање, изработка на тендерска документација и проценка на понуди од 
изведувачи) за Програмата за наводнување на Јужната Вардарска Долина - системи за наводнување: 
Миравци и Удово и вршење на стручен квантитативен и квалитативен надзор при изведба на 
работите 
 
Година на изведба 
2004 – тековно 
 
Финансиер / Клиент 
KfW Банка и Влада на Р.Македонија / Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
на Република Македонија - Единица за Имплементација на Програмата 
 
Буџет 
5.000.000,00 € 
 
Партнер организација 
Консултант АХТ, Германија 
 
Опис 
Изработка на Главни проекти за системите за 
наводнување Миравци и Удово со кои се 
опфатени: 
1. Систем Миравци 
1.1  Главен цевковод со НД 630 мм, НД 560 мм, 
НД 500 мм и НД 450 мм. 
1.2. Потисен цевковод П-П 
1.3 Разделни цевководи Р-2 и Р-3  
1.4 Зафат на Петрушка река со таложница 
1.5 Отворен армирано бетонски канал 
1.6 Доводен цевковод 
1.7 Пристапен пат 
1.8 Армирано бетонски шахти 
1.9 Основен проект (земјани и бетонски) за 
далековод, бетонски високонапонски 
центрифугирани столбови со  висина од 12,0 м. 
Трансформатор 10 (20)/0,4 КВ, 630 КВА, кабли и 
изолатори. 
1.10 Пумпна станица и пет дупчени бунари, 
командно контролен центар, шахта за 
удорагасител ОМ1, собирна шахта, анкерни 
блокови и собирен цевковод, хидромашински и 
електро дел, потопни пумпи со електро ормар  и 
елементи за автоматска регулација и заштита при 
работа.  
2. Систем Удово 
2.1. Потисен цевковод  Р-Р 
2.2  Главен цевковод 
2.3 Армирано бетонски шахти 

2.4 Со проектот за системот Удово уште се 
опфатени следниве работи: 
- Премин под канал за заштита на ПЕ-100 
цевките 
- Премин под асфалтен регионален и локален пат 
- Премин под автопат Гевгелија- Скопје 
- Премин под Анска река за заштита на ПЕ-100 
цевките 
2.5 Далековод, бетонски високонапонски 
центрифугирани столбови со висина од  12,0 м.  
приклучок, линиски раставувач и монтажни и 
електроработи за изолатори, кабли, 
Трансформатор 10 (20)/0,4 КВ, 630 КВА 
2.5   Пумпна станица со седум дупчени бунари, 
командно контролен центар, шахта за 
ударогасител ОМ1 и ОМ2, собирна шахта, 
анкерни блокови и собирен цевковод,  
Проектот е изведуван согласно меѓународни 
норми, односно според FIDIC нормативите. 
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Проект 
Анализа на постојниот Елаборат за рудни резерви и доистражување на јаглените од наоѓалиштето 
Лавци и изработка на Елаборат за рудни резерви 
 
Година на изведба 
2008 
 
Финансиер / Клиент 
Министерство за економија на Р.Македонија 
 
Буџет 
30.000,00 € 
 
Опис 
 

 
 
Анализата на постојниот Елаборат на рудни 
резерви на јагленот од наоѓалиштето Лавци е 
направена со цел согледување на состојбата и 
условите за успешно поставување и завршување 
на контролните теренски истражни работи. Со 
теренските работи се извршени следните 
активности: лоцирање и изведба на истражни 
контролни дупнатини, комплексни структурно 
геолошки, хидрогеолошки и геомеханички 
истражни дупнатини со геомеханичко картирање 
и фотографирање на јадрото од дупнатините и 
земање на пореметени и непореметени проби за 
лабораториски испитувања.  и др.  
 

Лабораториските испитувања на земените проби 
во текот на контролното истражно дупчење се 
извршени со цел дефинирање на квантитативните 
и квалитативните карактеристики на јагленот и 
физичко-механичките карактеристики на 
застапените почвени материјали до 
истражуваната длабочина. Истите се извршени 
согласно постојните стандарди во Република 
Македонија  за ваков вид на работи.  Изработен е 
и подготвен Елаборат со цел потврдување на 
резервите на јагленот. 
 

 

 



ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО 
Друштво за градежништво, промет  и услуги 

Мирче Оровчанец бр. 1/1-1, Скопје, Македонија 
Тел./факс: + 389 2 3109-795, 3246-281 

geing@geing.com.mk I www.geing.com.mk  
................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 Жиро сметка 210048617870109 депонент на НЛБ Тутунска банка АД Скопје 
 Жиро сметка 200000019235092 депонент на Стопанска банка АД Скопје 

 
Проект 
Проект за проширување на системот за водоснабдување во село Кучково со изведба на бунар 
 
Година на изведба 
2006 
 
Финансиер / Клиент 
Фонд за социјални инвестиции - Проект за развој  на општини / Светска Банка (The World Bank) 
 
Буџет 
70.000,00 € 
 
Опис 
Водоснабдителниот систем се состои од 
водоводна мрежа со придружни објекти и нов 
резервоарски простор. Доводот е наменет за 
водоснабдување на манастирот, конаците и 
идните викенд куќи со санитарна вода.  За таа 
цел е изведен бунар со длабочина од 100 m, со 
пречник на дупчење ø 220 mm, со бунарска 
куќичка, бунарска конструкција од PVC полни 
цевки  ø 140  mm (10 бари), а добиена е 
водоиздашност од 1 l/sec. со што се задоволени 
потребите согласно Проектот за проширување на 
системот за водоснабдување во село Кучково . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


