
Пазар 
Прототип ДООЕЛ Скопје е една од најзначајните 
градежни фирми во Р.Македонија и пошироко. 
Главни насоки на оваа компанија се: 
континуираните инвестиции во идни 
унапредувања, амбициозни развојни планови со 
перманентно воведување на новите технологии, 
опрема и машини, обезбедување на 
високопрофесионален кадар, а се со основна цел: 
поголема продуктивност, афирмација и лојална 
конкуренција. 

 Компанијата успешно го преживеала 
трансформирањето на економијата од договорна 
во пазарна и нејзиниот подем започнува од 
раните 90ти години и трае се до денес, без 
никакви знаци на запирање. Оваа компанија е 
способна целосно да ги задоволи строгите 
критериуми на инвеститорите и проектаните од 
сите области на градежната техника и притоа да 

се вклучи во реализација на секаков вид објект, 
независно од каде и кога.

Компанијата Прототип ДООЕЛ Скопје има 
изградено објекти од најразличен карактер: 
Административно-деловни, трговско-услужни, 
угостителско-туристички, индустриско-стопански, 
станбени, индивидуални, колективни, бензински 
пумпи, од посебна намена и објекти од јавен 
карактер. Таа има изведувано објекти на 
територијата на Р.Македонија, Србија, Косово, 
Албанија, Русија и другите поранешни 
југословенски републики.

Достигнувања
Компанијата Прототип ДООЕЛ Скопје ги 
поседува сите типови лиценци (А, Б, Ц, Д, Е), а 
исто така е добитник на сертификатите ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 
18001:2007. 

Историјат
Ретки се случаите кога помошна фирма, 
формирана во минатото за поддршка на големите 
компании успеала да прерасне во силна компанија 
за која може да се каже дека е вистински бренд. 

Таков случај е токму компанијата Прототип  
ДООЕЛ Скопје. Оваа компанија е основана во 
далечната 1977 година, како фирма за монтирање 
на готови производи. 
Три децении подоцна таа има повеќе завршни 
работи во сферата на челикот, алуминиумот, 
стаклото и светлечките реклами. 

Во 1993 година компанијата Прототип 
ДООЕЛ Скопје, го отвара своето претставништво 
во Сочи – Руската Федерација, под чија капа се 
изведени голем број објекти како што се: 
Спортско-рекреативниот компекс во Астрахан 
(капацитет 7000 гледачи), Банката “Форштад” 
во Оренбург (6500m2), Трговскиот центар “Сити 
Плаза” во Оренбург (10000m2), Трговско-
забавниот центар “Гранд ривер” во Астрахан 
(8200m2) и многу други.
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ДалИ сте знаеле Дека...

Прототип ДООел скопје

Изведениот објект “Спомен куќа Тодор Проески” 
ја има добиено големата годишна награда на ААМ 
за најуспешно реализирано архитектонско 
решение за 2011 година.

Во 2008 година компанијата имала 245 вработени, 
а во февруари 2012 година имала 500.

Компанијата се протега на површина од 45.500m2, 
од кои 16.800m2 се затворени производни 
површини.

Фабриката за поцинкување на челик и метални 
конструкции за решеткасти и челични столбови во 
Кичево, од почетокот на 2012 г. е во сопственост 
на компанијата Прототип ДООЕЛ Скопје. Во неа 
се изработуваат: далекуводи, челични конструкции, 
браници за автопати и изведување на топло 
поцинкување со должина 12,5m.

Производ
Компанијата Прототип ДООЕЛ Скопје има 
широка палета на производи кои се произведуваат 
или се добиваат со преработка на материјали од 
светски познати брендови.  

Од алумински конструкции таа на своите 
клиенти им нуди повеќе типови на фасада 
(структурна, полуструктурна, класична, вентилирана, 
спајдер), автоматски врати (Dorma) и  
алуминиумски огради. Исто така компанијата 
извршува преработка на композитните панели: 
Alucobond, Jbond, Trespa и композитен панел со 
гранит. Овие панели се преработуваат на CNC 
машина, под одредена димензија. Од PVC-столарија 
произведува: прозори, врати и фиксни прегради. 

Прототип ДООЕЛ Скопје врши изработка на 
термопан стакло, аргонско полнење на стакло, 
структурни стакла, стаклени огради и газишта, 
стаклени прегради (фиксни и крилни), стакла со 
звучна излолација, декоративно и пескарено стакло. 

Компанијата покрај горе наведените производи, 
во својот нов објект во Пинтија произведува 
носиви челични конструкции, антенски столбови, 
данца од F800mm до F3000mm со дебелина до 
12mm, хоризонтални и вертикални резервоари, 
носачи, врати (сигурносни, огноотпорни, гаражни), а 
се изведуваат и лимарски работи од типот на 
кровопокривачки работи и изработка на 
вентилации. 

Интересно за оваа компанија е тоа што од 
2007 година високо котира и на пазарот за 
светлечки реклами. Во погонот за светлечки 
реклами на Прототип ДООЕЛ Скопје се 
изработуваат тотеми, пилони, спредери, сити лајти, 
билборди, 3Д букви од плексиглас, композитен 
материјал, инокс, излози, рекламни штандови, 
патокази, инфо табли, сообраќајни знаци и други 
рекламно-информативни производи.

Во Македонија, со акцент на Скопје се 
реализирани голем број на современи 
конструктивни фасадни решенија кои се визуелно-
естетско остварување и главен показател за 
присуството на оваа компанија. 

Потписот на Прототип ДООЕЛ Скопје стои 
на СЦ Борис Трајковски, на авто салоните на 
Порше, Цитроен, Рено, ПСС, Ми-да, Пежо-
Еуроимпекс, Мерцедес, Хонда, БПС на Макпетрол и 
Окта, Хотелите Карпош, Бест Вестерн, Гранит, 
Инекс Горица, Милениум во Охрид, објектот 
Лумикс. Во фаза на градба се и 145 Спортски сали 
низ Р.Македонија, а работат и на изградба на 
новите згради на Уставен Суд, Министерството за 
надворешни работи, управната зграда на Дојче 

Телеком. Горди се на сите нивни објекти, но како 
понови се  Спомен куќата на Тодор Проески во 
Крушево и Музејот на Холокаустот на евреите 
каде има примена на многу нови материјали. Исто 
така, се гордеат и со кривите стакла на зградата на 
Халк банка (поранешна ИК банка) и на кршените 
стакла на Музејот на Мајка Тереза.

неодамнешен развој
Прототип ДООЕЛ Скопје во 2007 година со 
отварањето на погонот за светлечки реклами, ја 
прошири својата палета на производи. 

Овој погон располага со опрема за катирање 
на PVC фолија до 1,6m ширина, опрема за 
вакумирање на плексиглас и искусен кадар за 
брендирање, аплицирање и монтажа на секаков вид 
рекламен материјал. 

Исто така треба да се потенцира новиот 
објект на Прототип ДООЕЛ Скопје за челични 
конструкции во Пинтија. Изградбата е започната во 
октомври 2009 година, а производството во овој 
објект е започнато на 26 јануари 2011 година. 

Овој објект зафаќа површина од 31.500m2 и 
располага со опрема за производство на челични 
конструкции, сечење и заварување челик и иноксни 
материјали во сите постапки.

Промоција
Оваа градежна компанија се гордее со својата 
традиција, постоење и делување кое трае повеќе 
од  35 години. За тоа време има прераснато во 
еден од поголемите играчи на бизнис сцената во 
Р.Македонија и регионот.

Прототип ДООЕЛ Скопје го гради својот 
успех на континуирано докажување на квалитетот 
и модерниот дизајн преку своите објекти, а исто 
така и преку комуникацијата со инвеститорите и 
архитектите.

Компанијата зад себе има оставено голем број 
репрезентативни објекти кои можат да се видат  
на модерниот и редизајниран веб сајт од крајот на 
2011 година.

Вредност на трговската марка
Компанијата Прототип ДООЕЛ Скопје се 
придржува на својата мисија, ориентирана кон 
клиентите-инвеститорите, нивната желба и идеја. 
Со ваквата ориентација компанијата се придржува 
кон следните вредности:

• висок квалитет, 
• стручност,  
• целосна компетентност, 
• естетика и  

• успешен склоп на  модерната архитектура и 
дизајн.

Прототип ДООЕЛ Скопје успешно одговара на 
секој предизвик благодарение на долгогодишното 
вложување во квалитетни човечки и материјални 
ресурси, со што се труди да биде високо 
конкурентна како на македонскиот, така и на 
европскиот пазар.

Сите активности кои ги извршува компанијата 
се координирани од високо стручен кадар, земајќи 
ги во предвид светските стандарди, енергетската 
ефикасност и околината.

www.prototip.com.mk


