
Компанија Име на проект Град ВКУПЕН БУЏЕТ 
(мкд)

СОПСТВЕНО 
УЧЕСТВО (мкд) ФИТР (мкд) Кус опис Индустрија 

ЈУМИС ДОО ЕЛЕКТРОСТАТИКА КОЧАНИ 1.146.295,00 802.406,50 343.888,50

"Проектот вклучува набавка на линија 
за електростатско фарбање на метални 

компоненти за мебел. Овој начин на 
фарбање ги задоволува современите 

еколошки стандарди. Класифициран како 
еден од системите за суво фарбање со 

користење на боја во прав, процесот на 
електростатско фарбање ги елиминира 

нестабилните органски соединенија 
(VOC), опасните (хазардни)загадувачи 

(HAP) и растворувачите кои најчесто се 
наоѓаат во другите процеси на фарбање. 

Со имплементацијата на линијата, 
Јумис ќе стане единствена компанија за 
производство на мебел во земјава која 

самостојно може да врши електростатско 
фарбање на метални компоненти за мебел. 

Истовремено со воведувањето на овој 
технолошкиот развој, компанијата ќе ја 
направи конкурентна на  домашниот и 

европските пазари. "

ТЕХНОЛОШКА 
ИНДУСТРИЈА

ИНТЕР ГЛАС

ПОДОБРУВАЊЕ НА 
ТЕХНОЛОШКИОТ 

ПАРК ВО ФУНКЦИЈА 
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 

СОПСТВЕН РАЗВОЈ

ПРИЛЕП 3.000.000,00 2.100.000,00 900.000,00

Проектот предвидува набавка на 
современа машина за перење стакло 
и машина за фасетирање. Со новата 

опрема ќе се подобри производството 
и ќе се осигура подобар пласман на 
производите. Целта на овој проект е 

реструктурирање на производството и 
реорганизација на работата со цел да се 

зголеми  конкурентноста на компанијата и 
учеството на пазарот.

МАРКЕТИНГ, 
ПРОДАЖБА И 

ТРГОВИЈА 



Компанија Име на проект Град ВКУПЕН БУЏЕТ 
(мкд)

СОПСТВЕНО 
УЧЕСТВО (мкд) ФИТР (мкд) Кус опис Индустрија 

СПЕЦИЈАЛ 
ПРОДУКТ ДООЕЛ

ТЕХНОЛОШКО 
ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ 

НА ПРОЦЕСОТ 
НА ПАКУВАЊЕ 
НА ЗАМРЗНАТИ 
ПРЕХРАМБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ

СКОПЈЕ 1.605.150,00 1.123.605,00 481.545,00

Воведување на нов софистициран и полу-
автоматизиран начин на пакување на 

производите од замрзнат програм, како 
и имплементација на комплетно нови 

производи како одговор на примена на 
новиот технолошки процес. Главни цели 

се подобрување на продуктивноста, 
економичноста и еколошката компонента.

МАРКЕТИНГ, 
ПРОДАЖБА И 

ТРГОВИЈА 

ПЗУ 
ДР.АНДОНОВСКИ

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 
ЗДРАВЈЕТО НА ЖЕНИТЕ 

ОД ГИНЕКОЛОШКИ 
АСПЕКТ

ПРОБИШТИП 2.144.424,00 1.502.000,00 642.424,00

Набавка на современа медицинска 
апаратура наменета за најсовремена 

гинеколошка дијагностика и рана 
детекција на малигни заболувања кај 
жени. Дополнително ќе се спроведе 

и реорганизација и модернизација на 
работниот процес според ЕУ регулативите. 

ПЗУ  Др.Андоновски ќе спроведе и 
кампања за зголемување на свеста и 

важноста на зајакнување на гинеколошкото 
здравје кај жените. 

ЗДРАВСТВО



Компанија Име на проект Град ВКУПЕН БУЏЕТ 
(мкд)

СОПСТВЕНО 
УЧЕСТВО (мкд) ФИТР (мкд) Кус опис Индустрија 

ТЕХНИКА ДООЕЛ

ЕКОЛОШКА 
НАДГРАДБА НА 

БЕТОНСКА БАЗА И 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
КАПАЦИТЕТИ И 

КВАЛИТЕТ

РАДОВИШ 10,417,000.00 7,291,900.00 3,125,100.00

Проектот предвидува надградба 
на постоечка бетонска база со цел 
зголемување на производствениот 

капацитет и зголемување на квалитетот на 
крајниот производ како и зголемување на 
еколошките стандарди за производство 

на бетон. Останатите две проектни 
компоненти се и изградба на хала 

(сервисен погон) за градежни машини 
како и изработка на информационен 

систем за автоматизација и дигитализација 
на оперативните процеси. Воведувањето 

на новите технологии и автоматизација 
на системот ќе придонесат за значително 

зголемување на ефикасноста, 
продуктивноста на компанијата 

како и рационалното планирање на 
материјалите и човечките ресурси

ГРАДЕЖНИШТВО

ПЗУ КОРУНОСКИ 

НАБАВКА НА ОПРЕМА 
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА 

И СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
ВО РАБОТЊЕТО И 

ОБУКА НА ДОКТОРСКИ 
ТИМ

СКОПЈЕ 9.399.836,00 6.819.885,00 2.579.951,00

Проектот предвидуа набавка на посебна 
опрема за дијагностика која во моментов 

е достапна само во болниците но не и 
во приватните здравствени установи од 
примарната здравствена заштита.  Ова 

ќе придонесе кон реорганизација на 
работниот процес и подобрена услуга со 
што ќе се  зголеми и броот на пациенти.  

ЗДРАВСТВО



Компанија Име на проект Град ВКУПЕН БУЏЕТ 
(мкд)

СОПСТВЕНО 
УЧЕСТВО (мкд) ФИТР (мкд) Кус опис Индустрија 

БИС ДОО SUPPORT 360 СКОПЈЕ 1.599.624,00 1.119.737,00 479.887,00

Изработка и ставање во функција на 
специфичен софтвер за подобрување 

на организациската структура и 
перформансот на оперативните процеси. 
Целта е зголемување на продуктивноста 
и процесот на краткорочно и долгорочно 

планирање на активностите, што треба 
да резултира во континуиран раст на 

претпријатието. 

ИТ

ОРНАМАКС ДООЕЛ ОРНАЛИТ 2 СКОПЈЕ 6.783.666,00 4.748.566,00 2.035.100,00

Средствата ќе бидат наменети за 
доусовршување на антибактериски 

композит базиран на нанотехнологија 
како и зголемување на производствените 

капацитети. Овој материјал се користи 
како завршна суровина за изработка 

на мебел. Дополнително со проектот е 
предвидено дизајнирање и изработка 

на специјални медицински монолит 
мијалници кои ќе бидат индустриски 

заштитен и патентиран сериски производ 
на компанијата

ТЕХНОЛОШКА 
ИНДУСТРИЈА



Компанија Име на проект Град ВКУПЕН БУЏЕТ 
(мкд)

СОПСТВЕНО 
УЧЕСТВО (мкд) ФИТР (мкд) Кус опис Индустрија 

ИНТЕРСПАЦЕ 
ДООЕЛ

ВИРТУЕЛИЗАЦИЈА И 
АВТОМАТИЗАЦИЈА 

ЕНЕРГЕТСКИ- 
ЕФИКАСЕН ДАТА 

ЦЕНТАР СО 
ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ 

СКОПЈЕ 9,411,500.00 30,135,000.00 39,546,500.00

Проектот предвидува обезбедување 
на виртуелни сервери под закуп за 

компаниите,  со целосна автоматизација 
за провизионирање, менаџирање и бекап 

на складираните податоци. Високиот 
степен на автоматизација, менаџмент 

и контрола на овие услуги се одлика на 
решенијата понудени од најнапредните 

провајдери од развиените земји. Со 
нивно имплементирање, Интерспаце 

ќе ги воведе на македонскиот пазар и ќе 
овозможи на македонските компании кои 
имаат потреба од овие услуги да закупат 
вакви ресурси од македонски провајдер 

со пониска цена и побрза конекција 
до клауд системите. Во рамките на 

проектот предвидена е изградба на нов 
енергетски ефикасен дата центар кој ќе 

интегрира понапредни технологии кои ќе 
обезбедат соодветна инфраструктура за 

обезбедување на новите услуги 

ИТ

АВТОМАТСКО 
ТЕХНОЛОШКИ 

СИСТЕМИ ДООЕЛ 

ДОУСОВРШУВАЊЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО 

И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА 
ПВЦ ОТПРАДОТ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВО 
НА ПВЦ ДОГРАМА-

СОЗДАВАЊЕ НА 
НОВ ПРООИЗВОД 

ГРАНУЛАТ ОД 
ПЛАСТИКА

СКОПЈЕ 5,323,000.00 3,726,100.00 1,596,900.00

Преку проектот компанијата ќе го 
доусовршува производот ПВЦ дограма 

и со новонабавената опрема, машини 
и воведувањето на новите технологии 
при производството, ПВЦ дограмата 

значително ќе добие на квалитет, брзина 
на изработка на поголеми количини, 

како и попрофесионално изработени 
производи. Модернизацијата на 

процесот ќе придонесе кон зголемено и 
поефикасно производство. Комоанијата 

планира и отворање на нови работни 
места.

ЕКОЛОГИЈА



Компанија Име на проект Град ВКУПЕН БУЏЕТ 
(мкд)

СОПСТВЕНО 
УЧЕСТВО (мкд) ФИТР (мкд) Кус опис Индустрија 

ГОЛЕМ ИЗВОР 
ДООЕЛ

МАЛИНА ПЛУС-
ТЕХНОЛОШКА ЛИНИЈА 

ЗА МАШИНСКО 
БЕРЕЊЕ И БРЗО 

ЗАМРЗНУВАЊЕ НА 
МАЛИНА

БИТОЛА 18,328,700.00 13,269,978.80 5,058,721.20

Средствата ќе бидат искористени за 
развој и воведување на нова технологија, 

доизградба на хала, купување на нови 
машини за собирање бобинки  за  брзо 

замрзнување со примена на меѓународен 
стандард IFS. Целта е да се зголеми 

квалитетот на крајниот производ но и 
да се постигне енергетски ефикасно 
производство. Со имплементација на 

проектот се очекува и отворање на нови 
работни места. 

ТЕХНОЛОШКА 
ИНДУСТРИЈА

ИВА 2003 ДООЕЛ

ВОВЕДУВАЊЕ НОВА 
ТЕХНОЛОШКА ЛИНИЈА 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕКО-ЕТИКЕТИ

ВЕЛЕС 6.910.400,00 4.837.280,00 2.073.120,00

Воведување на нова технолошка линија 
за производство на целосно нова палета 

еко етикети, наменети за компании од 
различни дејности. Со новата опрема ќе се 
овозможи дигитализиран и автоматизиран 

процес, што ќе резултира со драстично 
зголемување на производството, нови 
клиенти и отворање на нови работни 

места. 

МАРКЕТИНГ



Компанија Име на проект Град ВКУПЕН БУЏЕТ 
(мкд)

СОПСТВЕНО 
УЧЕСТВО (мкд) ФИТР (мкд) Кус опис Индустрија 

СЕНТИС АГ ДООЕЛ

ПОДОБРУВАЊЕ НА 
ХИГИЕНСКАТА И 

МИКРОБИОЛОШКАТА 
ИСПРАВНОСТ 

НА МЛЕКОТО СО 
ПРИМЕНА НА УРЕДИ ЗА 
НАВРЕМЕНО ЛАДЕЊЕ 

И ОДРЖУВАЊЕ НА 
СИРОВОТО МЛЕКО 

ТЕТОВО 2.767.500,00 1.944.000,00 823.500,00

Компанијата планира набавка на 
лактофризери за ладење и одржување 

на сировото млеко со цел подобрување 
на хигиенската и микробиолошката 

исправност на млекото. Ова се постигнува 
со правилно ладење на млекото, а 

реализацијата на проектот ќе им помогне 
на голем број фармери со кои соработува 

оваа команија да го решат проблемот 
со правилното и навремено ладење на 

млекото, особено во летниот период. Ова 
ќе придонесе кон подигање на квалитетот 
на производите и целиот производствен 

процес. 

ТЕХНОЛОШКА 
ИНДУСТРИЈА

АМБАЛАЖНИ 
СЕРВИС ДООЕЛ

ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕКО АМБАЛАЖИ

СТРУМИЦА 21,451,940.00 15,016,360.00 6,435,580.00

Компанијата планира воведување на нова 
производствена линија и воведување 

на нов производ на пазарот - еколошки 
корнер картонски амбалажи, наменети 
за пакување на земјоделски производи 
од индивидуалните и оранжериските 
земјоделци. Целта е производство на 

домашни еко-земјоделски амбалажи по 
пристапни цени. Компанијата предвидува и 

отворање на нови работни места. 

ТЕХНОЛОШКА 
ИНДУСТРИЈА



Компанија Име на проект Град ВКУПЕН БУЏЕТ 
(мкд)

СОПСТВЕНО 
УЧЕСТВО (мкд) ФИТР (мкд) Кус опис Индустрија 

БИОНИКА 
ФАРМАЦЕУТИКАЛС

НОВА ЛИНИЈА НА 
ПРОИЗВОДИ И 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
КАПАЦИТЕТОТНА 

ЛИНИЈАТА ЗА 
ПОЛУЦВРСТИ ФОРМИ

СКОПЈЕ 9.102.000,00 6.371.400,00 2.730.600,00

Компанијата планира набавка на 
хомогенизатор и машина за изработка и 
полнење на кесички. Според анализите 
на компанијата, со имплементацијата на 

проектот ќе зголеми производството 
за 500% со што ќе се подобри 

конкурентноста на компанијата, а ќе се 
воведат и нови производи.

ЗДРАВСТВО

ПЗУ Д-Р СОФИЈА 
МЕДИКА

ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 
НА ПОЛИКЛИНИКА 

СОФИЈА МЕДИКА
СКОПЈЕ 1.085.160,00 759.595,00 325.565,00

Целта на проектот е трансформација на 
установата од ординација во поликлиника, 

преку зголемување на капацитетите за 
здравствени услуги. Освен капацитетот, ќе 

биде зголемен и изборот на здравствени 
прегледи и интервенции, а се предвидува и 

отворање на нови работни места. 

ЗДРАВСТВО



Компанија Име на проект Град ВКУПЕН БУЏЕТ 
(мкд)

СОПСТВЕНО 
УЧЕСТВО (мкд) ФИТР (мкд) Кус опис Индустрија 

МСТ СОЛУШНС 
ДООЕЛ

МОБИЛНА МАШИНА 
ЗА РЕМОНТ 

НА ГРАДЕЖНА 
И РУДАРСКА 

МЕХАНИЗАЦИЈА

СКОПЈЕ 3.010.600,00 2.120.000,00 890.600,00

Развој на мобилна опрема со која ќе може 
да се врши ремонт на различни локации 
во градежниот и рударскиот сектор. Со 
мобилната машина  ќе може да се врши 

ремонт и оддржување на самата локација 
каде што се поставени, што е еден од 

главните предизвици на одржување на 
тешките машински делови.

МАШИНСКА 
ИНДУСТРИЈА

АСП ПАК ОХРИД 
КОМПЛЕТ ЗА 

НАДГРАДБА БР.1
ОХРИД 33.333.333,80 23.333.333,80 10.000.000,00

Проектот предвидува набавка на 
механички и електромеханички делови 

кои ќе се користат за реинженирање 
на производствените единици на 

компанијата. Ова е дел од процесот на 
трансформација и модернизација на 
производството со цел истото да се 

зголеми за 50%.

ТЕХНОЛОШКА 
ИНДУСТРИЈА

МОНТИНГ 
ИНЖЕНЕРИНГ ДОО 

КОМБИНИРАНА 
ПРОИЗВОДНА ЛИНИЈА 

ЗА ДУПЧЕЊЕ И 
СЕЧЕЊЕ НА ПРОФИЛИ 

БИТОЛА 29.452.359,00 20.616.651,30 8.835.707,70

Со средствата ќе биде набавена 
производна линија за дупчење и сечење на 

профили. Со новата опрема компанијата 
ќе се приближи кон етаблирање во 

регионот како препознатлива фирма за 
метална конструкција и опрема, производи 

и опрема за енергетските проекти, од 
проектирање, преку производство, 
до монтажа со високо стручен тим, 
користејќи напредна технологија и 

практични искуства, како и водејќи сметка 
за зачувување на животната средина

ГРАДЕЖНИШТВО



Компанија Име на проект Град ВКУПЕН БУЏЕТ 
(мкд)

СОПСТВЕНО 
УЧЕСТВО (мкд) ФИТР (мкд) Кус опис Индустрија 

КОНТЕГО

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
КАПАЦИТЕТИТЕ 

ЗА ФИЗИЧКО 
И ДИГИТАЛНО 
АРХИВИРАЊЕ

СКОПЈЕ 10.073.070,00 7.051.149,00 3.021.921,00

Компанијата ќе ги искористи средствата 
за зголемување на физичкиот капацитет 
за складирање на документите и за да го 

подобри капацитетот на конвертирање на 
документите во дигитален формат. Покрај 

зголемениот капацитет за складирање, 
подобрениот капацитет за скенирање ќе 
придонесе кон побрза имплементација 

на софтверски решенија за систем за 
менаџмент со документи кој подразбира 

опција за целосно следење на текот на 
документите и едноставно менаџирање со 

истите.

ИТ

ВИТЕКС ДЕ 

НАМАЛУВАЊЕ 
НА ТРОШОЦИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО 
НА ТЕКСТИЛ СО 

ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕНЕРГИЈА ОД 

ФОТОПАНЕЛИ

ДЕЛЧЕВО 22.811.974,00 15.968.844,90 6.843.129,10

Проектот предвидува изградба на 
сопствена соларна електрана на покривот 

на фабриката, со што компанијата ќе 
стане енергетски независна а тоа ќе 

води кон заштеда на големите трошоци 
за електрична енергија. Заштедените 

средства пак ќе се пренасочат за 
зголемување на бројот на вработени.

ТЕКСТИЛНА 
ИНДУСТРИЈА



Компанија Име на проект Град ВКУПЕН БУЏЕТ 
(мкд)

СОПСТВЕНО 
УЧЕСТВО (мкд) ФИТР (мкд) Кус опис Индустрија 

ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 
ЕЛИ МЕДИКА

ТИРЗ-МЕДИКА СТРУМИЦА 29,741,432.00 21,550,502.40 8,190,929.60

Целта на проектот е формирање на 
здравствена установа во рамките на ТИРЗ 
зоната во Струмица, со што ќе се обезбеди 

навремена и брза првична медицинска 
помош на околу 6000 до 8000 вработени. 

Реализацијата на проектот ќе обезбеди 
здравствените проблеми на вработените 

да се решаваат на лице место на само 
неколку чекори од нивното работно место

ЗДРАВСТВО

*Листата не е конечна, дел од проектите од финална фаза се условно одобрени. Истата ќе се финализира по 
заокружувањето на целиот процес.


