
Време е за сопствен дом.





БОРТАС ДОО СКОПЈЕ, како градежна фирма специјализирана за градежништво и 
градежно-занаетчиски работи, дизајн и инженерство е основана во 1994 година. 
Денес БОРТАС брои 52 вработени, со значајно искуство стекнато во реализацијата 
на најразлични проекти и градби првенствено од доменот на високоградбата, што 
резултира со препознатливи квалитетни градежни производи и услуги, во функција 
на исполнување на потребите и очекувањата на клиентите, досегашни и идни.
Во 2005 година, фирмата е рангирана меѓу 4-те најдобри фирми во Македонија во 
областа на градежништво, високоградба, нискоградба и хидроинженеринг, а 62-ра 
во вкупното стопанство на Македонија. 
Во 2009-та год. фирмата е рангирана меѓу 8-те најуспешни фирми од областа на 
градежништвото, 62-ра во вкупното стопанство, и 40-та меѓу најбрзо растечките 
фирми во земјата.
Во 2010-та година, компанијата е рангирана меѓу 4-те најуспешни фирми од областа 
на градежништвото, и 28-ма во вкупното стопанство на земјата.
Во 2010-та година, се стекна со меѓународен сертификат ISO 2008-9001, поради 
определбата да ги почитува и применува меѓународните стандарди за квалитет 
Во 2011 година, БОРТАС е рангиран на 78-ма позиција меѓу најуспешните компании во 
вкупното стопанство на Република Македонија.
На 26 април 2013-та година, Стопанската Комора на Македонија, врз основа на 
кредитниот извештај и редовниот мониторинг извршен од страна на COFACE, му 
додели на БОРТАС ДОО СКОПЈЕ сертификат Excellent SME Macedonia.

БОРТАС ДОО СКОПЈЕ, како лиценцирана компанија останува посветена на определбите за постојан развој на полето на реализација на 
објекти од високоградба, нискоградба, градежни и градежно занатски работи, проектирање и развој, секако во насока на заштита на 
животната средина, а во согласност со барањата на Системот за менаџмент со квалитет. 
Врз основа на визијата на компанијата за обезбедување на квалитетни енергетско ефикасни и функционални производи, по достапни 
цени, Управителот и раководството на БОРТАС ДОО СКОПЈЕ ја дефинираат политиката за квалитет како основа за обезбедување на 
постојаност на квалитативните параметри во работењето, почитување и примена на законската регулатива и на професионалните 
стандарди во сите активности.
Оттука, компанијата изјавува опстојност на определбите за: 
•   почитување и исполнување на законските прописи и правила во целокупното работење, 
•   водење грижа за заштита на животната средина и исполнување на законските барања и обврски спрема општествената   
     заедница,
•   примена на нови концепти и технологии за изградба на енергетско ефикасни станбено – деловни објекти, со                 
     висококвалитетни материјали и со современа опрема и механизација,
•   подршка и поттикнување на континуирана надградба на искуствата и знаењето на вработените на сите нивоа, 
•   градење и негување на квалитетни партнерства со добавувачи / подизведувачи / соработници,
•   одржување на висок квалитет на производите и услугите, во пресрет на потребите и очекувањата на клиентите и за   
     исполнување на нивните барања,
•   сите вработени во компанијата, како и соработниците и подизведувачите ангажирани од компанијата, имаат обврска и одговорност        
     во делокругот на своите работи и работни задачи, да овозможат одржување на системот за квалитет и за заштита на животната  
     средина, со залагање за постојано подобрување на истото, во континуитет.
 



ОБЈЕКТ 5.16
Локација: Кисела Вода - Расадник
Катност П+6+По
Станови од 30m2 до 85m2

Двоен систем на греење
(индивидуално котле и јавна градска мрежа)
Вграден клима уред
Врвен Буков паркет 
Шпански керамички плочки
Видеофонија и видео надзор
Одлична звучна и термичка изолација  
(до 40% заштеда при греење).
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ОБЈЕКТ 1.11
Локација: Аеродром
Катност П+6+По
Станови од 63m2 до 103m2

Двоен систем на греење
(индивидуално котле и јавна градска мрежа)
Вграден клима уред
Врвен Буков паркет 
Шпански керамички плочки
Видеофонија и видео надзор
Одлична звучна и термичка изолација  
(до 40% заштеда при греење).

1.11



ОБЈЕКТ 2.4
Локација: Ново Лисиче
Катност П+4+По
Станови од 75m2

Двоен систем на греење
(индивидуално котле и јавна градска мрежа)
Вграден клима уред
Врвен Буков паркет 
Шпански керамички плочки
Видеофонија и видео надзор
Одлична звучна и термичка изолација  
(до 40% заштеда при греење).

2.4
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