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2014 година ja одбележаа значајни сложени градби 

и големи инфраструктурни проекти во кои Друштвото 

зазема значително учество. Инвеститорите ги предјавија 

своите амбициозните проекти за  унапредување 

на инфраструктурата на домашниот пазар во 

градежништвото каде навременото согледување и 

проучување на истите резултираше со учество и добиена 

работа на Друштвото на над 30 објекти во 2014 година. 

Учеството на Гранит како предводник на високстручна 

изведба на Проектите на нискоградба немионовно 

го постави барањето Гранит да се јави како учесник 

и добитник на изведба на градежни работи во двата 

најголеми инфраструктурни Проекти Изградба на автопат 

Кичево- Охрид и Миладиновце - Штип. 

Тековни објекти од нискоградбата паралелно се 

спроведуваа со поголемите, а особено значение беше 

посветено на сложените објекти како изведбата на патот 

Сончев Град, санација на свлечишта во регион запад и 

новиот поголем проект изградба и реконструкција на 

делиница Кадрифаково Велес.  

Предизвиците во градежништвото за Гранит не се 

ограничени само на објектите од нискоградбата 

туку напротив со амбициозни и сложени Проекти во 

вискоградбата зазема водечка улога во изведбата на 

истите. Преку преземањето на изградбата на Антенскиот 

систем Кула Водно, како специфичен по својата 

технологија на градба која ја претпоставува самиот 

објект, локацијата на која се изведува материјалите и 

високата стручност и квалификувана сила која ја бара 

овој објект се елементи  кои бараат голема спремност, 

искуство познавање и стучност во градежништвото. 

2014 година сепак се обележа и како година во која 

голем дел од капиталните објекти од Скопје 2014 година 

беа завршени, со што неминовно новата референтна 

листа на Гранит започна да се надградува со изведба 

на Проекти и надвор од државата заради заситеноста 

на пазарот и искористување на целосните капацитети 

на Гранит. Во 2014 година Гранит успешно го доби и 

обезбеди повторно учество на Пазарот на Р. Спрска 

со изведбата на вториот Проект изградба на Автопат 

Бања Лука – Добој кој иако одделен претставува една 

фукционална целина на прво земениот Проект чија 

изведба активно се реализира во 2014 година и во 

наредната година.  

Почитувани 
акционери,
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Со тоа Гранит и понатаму останува кон главната 

цел остварување на добро општествени проекти со 

високостручна квалификувана работна сила, современа 

механизација кон остварувањето на претпоставките за 

општествен развој како во земјата, така и надградувајќи 

го своето искуство со учеството во странските пазари. 

За таа цел Гранит  како главни приоритети во своето 

делување ги гледа посветеноста кон интеграцијата на 

новите правила и стандарди во градењето, политиката 

на рационализација на трошоците,  ефикасност во 

работењето, континуирана примена на ИСО стандардите, 

стандардите за безбедност при работа и заштита 

на животната средина како една добро одговрна  

општествена компанија. 

Заради обезбедување на  успешност и квалитетот  во 

работењето во услови на изразена конкуренција на 

пазарот на градежништвото Друштвото настојува 

кон континуирано усовршување и модернизирање на 

процесот на работа. 

Ориентацијата на големите проекти значајни од аспект на 

инженерски опфат поради својата обемност и сложеност 

во изградбата се покажа како поле на кое Друштвото 

успешно ги претставува своите перформанси на 

задоволство на инвеститорите и корисниците на истите, 

но секако и како крајна цел остварување на профит на 

Друштвото на задоволство на акцонерите и вработените, 

како дел од Гранит со што неговата постојаност и развој 

се резултат на своите активности и обезбедувањето на 

нови работи. 

Со почит, 
Управен одбор на  
ГД Гранит АД Скопје

“2014 година ja одбележаа  
значајни сложени градби и  

големи инфраструктурни проекти  
во кои Друштвото зазема  

значително учество.”
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Гранит  од своето основање како компанија за градење 

на патишта за потребите на Р.Македонија, во 1952 година 

до денес ги има успешно надминато сите предизвици, 

општествени и економски промени во стопанството во 

последните 60 години и со својата континурана заложба 

за спроведување на политиките за квалитет, ефикасност 

во работењето, политиките на заштита на животната 

средина, го зацврстува своето место како водечка 

градежна компанија во приватниот стопански сектор, 

одговорна за развојот на инфраструктурата во земјата.  

Тековните промени во уредувaњето, управувањето и 

работењето се насочени кон развивањето на капацитетот 

на Друштвото, на потребите на денешницата, со што 

Гранит се разви во високопрофесионална и технолошки 

опремена градежна компанија со можност за извршување 

и постигнување на успех во најкомплексните градби. 

Високо квалификуваните работници и модерната 

механизација создаваат трајни вредности за нашите 

Инвеститори и акционери.

Моменталната организациона поставеност на Друштвото 

е врз основа на поделба на работите по Организациони 

единици, Сектори и Регионални единици за поголемите 

инфраструктурни проекти кои делуваат во рамките на 

Друштвото како едно правно лице. Друштвото пак, 

дел од останатите дејности кои не спаѓаат во неговата 

претежна дејност, ги врши преку Друштвата формирани 

во целосна сопственост на Гранит. 

Своите амбиции пак, за постигнување на интернационален 

успех се остваруваат преку учеството на странските 

пазари со стремеж за остварување и обезбедување 

нови полиња за делување и остварување на градежни 

проекти во странство. Друштвото за тие цели делува 

преку Друштвата/подружници/ деловни единици во 

Странство.

За Нас



Деловната активност во 2014 
година се извршуваше во услови 
на закрепната домашна економија 
и поволен економски амбиент за 
работење во стопанството. 

*Просечната инфлација мерена 
според индексот на тршоци 
на живот изнесува  -0.3% %, 
БДП бележи раст од од 3,8% ( 
проценета вредност). Стапка на 
индустриското производство за 
2014 изнесува 4.8%.

* извор на податоците Државен завод за статистика 

2
СТОПАНСТВОТО И 
РАБОТЕЊЕТО НА 
ГРАНИТ 
ВО 2014 ГОДИНА
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Започнувањето на двата големи  инфраструктурни Проекти на територија на Р.Македонија ја предјавија потребата 

од зголемена мобилност кон подоготовките за успешно изведување на Проектите од страна на Друштвото со што 

беа отворени две нови Регионални единици специјализирани за изведбата на Проектите и тоа РЕ Автопат Кичево- 

Охрид  и РЕ Автопат Свети Николе- Штип. Во почетокот на летниот период, Гранит со воведувањето  во работа на 

двата инфраструктурни  проекти навремено пристапи кон подготување на теренот за изведбата на проектите и тоа со 

отварање на нови работни места, набавка на нова современа механизација  и доквалификација на работнтата сила 

се со цел за ангажираност на целосните капацитети на Друштвото. 

ГРАНИТ ВО 2014 г.

Изградба на делница Кичево – Подвис

Армирачки погон РЕ Кичево Охрид                  

Изградба на делница Миладиновце – Штип 

Изградба на делница Миладиновце – Штип 

Големината на Проектите немновно ја наметна потребата од осовремување на градежната механизиција, како од  

набавка на нови градежни машини, транспротни возила и постројки. 
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Во 2014 година активно се работеше на првиот Проект во Р. Српска Проектирање и изградба на автопат Бања Лука – 

Добој, делница Прњавор - Добој, а кон крајот на 2014 година Гранит успешно го доби и вториот Проект во Р. Српска, 

Проектирање и Изградба на автопат Бања Лука – Добој делница Бања Лука – Прњавор.   

Организационите единици нискоградба регион Скопје, запад и исток, продолжија со своите тековни пренесени 

активности од 2013 година, со што во 2014 година се предадоа 30 објекти, а за дел изведбата и финалната 

реализација се очекува во 2015 година. 

Објектите се карактеризираат со својата сложеност како од технологија на градба, теренот на кој се изведуваат 

и висококвалификуваната сила која истите ја претпоставуваат со цел нивна успешна изведба. Изградбата на 

регионалниот пат Сончев Град, санацијата на свлечиште на регионалниот пат на патен правец R-29372, Рехабилитација 

на патен правец Велес- Катланово како и ново добиената работа изградба на патен правец Кадрифаково- Велес се 

само дел од активностите на регионите од ОЕ Нискоградба кои ја исполнија со целосна активност 2014 година. 

Изградба на автопат Бања Лука – Добој делница Прњавор - Добој            

Изградба на регионален пат Р1238 Сончев Град   Санација на свлечиште на патен правец R-29372
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Организационата единица ОЕ Високоградба, во 2014 година своето успешно делување го оствари со запазувањето 

на осбено кратката динамиката за изведбата  објект Спортски комплекс Јане Сандански каде спремноста на Гранит 

да одговори со квалитет и ефикасност во извршувањето на своите задачи го постигна на високо ниво. Паралелно 

се работеше на неколку комплексни проекти како Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофрекфенции 

на територија на РМ, МХЕ Јабланица, Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали кои претставуваат 

инженерски предизвик на секоја спремна и амбициозна градежна компанија, каде особено се истакнува современата 

технологија на градба која се применува од висококвалификувана работна сила. Тековните Проекти како Македонска 

Филхамонија, Кривичен Суд, Административен објекти АЕК и други се само дел од Проектите кои своите завршници 

се очекуваат да се остварат согласно динамиките во 2015 година.

Организационата единица ОЕ Високоградба, во 2014 година своето успешно делување го оствари со запазувањето 

на осбено кратката динамиката за изведбата  објект Спортски комплекс Јане Сандански каде спремноста на Гранит 

да одговори со квалитет и ефикасност во извршувањето на своите задачи го постигна на високо ниво. Паралелно 

се работеше на неколку комплексни проекти како Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофрекфенции 

на територија на РМ, МХЕ Јабланица, Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали кои претставуваат 

инженерски предизвик на секоја спремна и амбициозна градежна компанија, каде особено се истакнува современата 

технологија на градба која се применува од висококвалификувана работна сила. Тековните Проекти како Македонска 

Филхамонија, Кривичен Суд, Административен објекти АЕК и други се само дел од Проектите кои своите завршници 

се очекуваат да се остварат согласно динамиките во 2015 година.

Бетонирање на столбови на Aнатенски систем Кула Водно        

Изградба на Спортски комплекс Јане Сандански  
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Реализацијата на сите овие проекти се должи на добриот баланс и одржување на професионална соработка на 

услужните Организациони единици и Сектори кон остварувањето на задачите на оперативата. ОЕ Механизација, 

ОЕ Угостителска, ОЕ Гаматроникс, Секорите за комерција, финансии, сметководство и правен сектор успешно ја 

подготвуваа базата која оперативните единици ја користа за успешно и навремено завршување на преземените 

работи.

Подмладувањето и континуираното надоградување и усовршување на работната сила ќе продолжи и во иднина 

како подвиг за обезбедување на силна и иновативна работна сила спремна за предизвиците на комплексни градби и 

големи инфраструктурни проекти. 

Деловната политика на Гранит во 2014 година беше насочена кон навремено завршување на преземените градежни 

активности, настојување да се одржи висока ликвидност во услови на закрепнување на стопанството, а успешното 

водење на овие политики овозможи непречено извршување на законските обврски, обврските кон добавувачите и 

вработените. Побарувањата од инвеститорите се следеа и се преземаа мерки и активности за нивна наплата имајќи 

во предвид дека и поголемиот дел на обврските што ги има Друштвото кон своите доверителите во голем мера 

зависеа од наплатата на побарувањата од Инвеститорите на објектите.

Во спроведувањето на деловната активност Друштвото своите активности ги извршуваше во соработка со 

финансиските институции кои ја следеа потребата на Друштвото во чекор со неговите договорни обврски од 

Проектите. Значително учество во овие активности Друштвото ги довери на Комерцијална Банка, Охридска Банка 

и Тутунска Банка. Поддршката на Гранит од страна на овие реномирани финансиски институции само ја потврдува 

цврстата политика и сигурните пласмани на Гранит во изборот на градежните Проекти.  

Армирачки погон ОЕ Гаматроникс

ОЕ Механизација 



Изградба на автопат Бања Лука – Добој делница Прњавор - Добој            
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3
ФИНАНСИСКИ
ПОДАТОЦИ
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Деловната активност во 2014 се извршуваше во услови 

на стабилна  домашната  економија и поволен економски 

амбиент за работење во стопанството,  особено во 

областа на градежниптвото.

* Просечната инфлација мерена според индексот на 

трошоци на живот   2014/2013 изнесува  -0.3%

БДП бележи раст од 3,8% ( проценета вредност ) додека 

индустриското производство е зголемено за 4,8%.  

(* податоци од ДЗС)

Според изготвената  пресметка за остварените резултати 

за 2014 година Гранит оствари позитивен финансиски 

резултат – бруто добивка од 215.153.068  денари со 

што  бележи пад за  34,07  %  во однос на 2013 год.

Остварените вкупни приходи во 2014 година изнесуваат 

4.080.846.035 и во споредба со остврените во 2013 

бележат пад   од  28,18 %. 

Остварените вкупните расходи го следат трендот на 

вкупните приходи и бележат пад за  27,82  % и изнесуваат 

3.865.692.967  ден.

Структурата на остварувањата е следната :

РЕЗУЛТАТИ 
ОД РАБОТЕЊЕТО 

2013 2014

Износ % Износ % Индекс

Вкупен приход 5.681.891.221 100,00 4.080.846.035 100,00 71,82

Вкупни Расходи 5.355.574.617 94,26 3.865.692.967 94,73 72,18

Бруто Добивка 326.316.604 5,74 215.153.068 5,27 65,93

Данок на Добивка 3.879.397 0,07 26.993.458 0,66 695,82

Нето Добивка 322.437.207 5,67 188.159.610 4,61 58,36
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Oстварената нето добивка изнесува 188.159.610   ден  и во споредба со остварената во 2013 година бележи пад  за  

41,64  %. Учеството на нето добивката во вкупниот приход изнесува 4,61%.

Вкупен 
приход

Вкупни
расходи

Бруто
добивка

Данок
на добивка

Нето
Добивка

2013

2014

Консолидирани Финансиски Податоци
 Во консолидираната пресметка за работењето, покрај Гранит,  вклучени се и следните зависни друштва:

-Хотел Гранит ДООЕЛ Охрид   -Кар Ваш ДООЕЛ – СКопје 

-Гранмак Германија    -Гранит ДОО Загреб 

-Подружница Гранит Загреб   -Подружница Тирана Албанија 

-Подружница Косово   -Подружница Краков Полска 

-ГД Гранит ДОО Бања Лука   -ГД Гранит подружница Бања Лука  

-ЏВ Гранит АТМ

По  консолидираната годишната сметка на ГД Гранит  АД Скопје за работењето во 2014 година утврдена е следната 
финансиска состојба:

 • вкупен приход         4.984.087.000                                            

 • вкупни расходи       4.713.403.000                                           

 • бруто добивка             270.684.000
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Бројот на вработени состојба  на 31.12.2014  изнесува  е 1.727.

Просечна исплатена месечна нето плата по вработен во РМ   за период 01.01-31.12.2014 година изнесува 21.394  ден.

Просечна нето плата по вработен во градежништво  за период 01.01-31.12.2013 година изнесува 18.598 ден

Просечната месечна нето плата по вработен  во Гранит е во износ 17.833 ден вкупно,  додека во земјата просекот е 
15.986  денари. 

Во текот на 2014 година беа одржани редовни обуки на вработените од различни области за задоволување на 
квалификациите на вработените за потребите на организационите единици и сектори од областа на градежништвото, 
безбедноста и здравје, семинари од областа на финансиите, сметководството и правото, ИСО стандардите и други, 
со единствена цел кон  квалификација и доквалификација на работната сила и следење на светските трендови во 
градежништово со цел ефективно искористување на работното време. Трендот на надоградување ќе продолжува и во 
период на 2015 година.

Нашите Вработени 

ВШС - 1%

КВ - 24%

ВСС - 8%

ССС - 12%

ВКВ - 55% ВКВ - 50%

КВ - 22%

ССС - 17%

ВСС - 17%

ВШС - 1%

Квалификациона структура на вкупен број вработени / состојба 31.12.2014 споредена со 2013 

2013 2014
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4
ПОЛИТИКИ ВО 
ДЕЛОВНОТО 
РАБОТЕЊЕ
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ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО 
РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО  

Со вложените средства за инвестици продолжува 
успешно и континуирано да се одвива циклусот на 
сопствени инвестирања во обнова и зголемување на 
современа градежна механизација и градежна опрема 
и зголемување на вредноста на недвижностите на 
Гранит што го прават успешна и подготвена градежна 
компанија за извршување на големи и сложени градежни 
активности во земјата и странство.

Вкупните инвестиции во основни средства  во 2014 
година  изнесуваат  646.609.813  денари , 12.884.439 
ден нематеријални вложувања и 633.725.374 
материјални вложувања   и тоа: 

-софтвери и други нематеријални средства   12.884.439

-градежно земјиште                                         3.828.994

-градежни објекти                                           87.788.801

-опрема                                                           321.254.152

-транспортни средства,инвентар                    220.804.427

-останати материјални вложувања                    49.000 
 

Деловната активност на ГД Гранит АД е целосно насочена 
кон остварување на динамичките планови според 
договорените работи  и целосна активност кон добивање 
на нови проекти во земјата и странство.

Заради поефикасно и порационално извршување на 
работите од дејноста и за постигнување на повисоки 
финасиски резултати, една од планираните стратешките 
цели и активности е зголемувањето на степенот на 
опременоста на основните средства.

ПОЛИТИКА НА ОДНОС НА ДОЛГОРОЧЕН ДОЛГ 
СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Односот на долгорочните обврски спрема основната 
главнина во 2014 изнесува 0.05. Kоефициенти се во 
рамките на политиката за кредитно задолжување на 
фирмата и во иднина Гранит преку своите активности, 
мерки и политики ќе продолжи со одржување на овој 
тренд

ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНТА 

Гранит во континуитет ја оправдува довербата на своите 
акционери и врши исплата на  дивиденда секоја година. 
Во формирање на дивидендиот календар постапува 

според одредбите од Правилникот за котација на 
Македонската берза.

На годишното собрание на Гранит за 2015 година ќе 
се врши распределба на остварената добивка за 2014 
година.

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ 

Друштвото влегува во различни трансакции кои 
произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои 
се однесуваат на купувачи, добавувачи и кредитори. 
Главните ризици на кои Друштвото е изложено и 
политиката за управување со нив се следните:

Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај 
кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги 
исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема 
значајна концентрација на кредитен ризик со оглед на 
големината на базата на клиенти и со неповрзаноста меѓу 
клиентите.

Управувањето со кредитниот ризик се врши со преземање 
на соодветни мерки и активности.

Со цел осигурување на наплатата на побарувањата, 
се спроведуваат следните дејствија: компензации, 
потсетувања и опомени, покренување на спорови, 
спогодби и сл. 

Пазарен ризик

Мерење на пазарниот ризик вклучува оценка на загубите 
при нормални пазарни услови и на загубите при вонредни 
пазарни услови. Друштвото врши оценка на влијанието 
на ризиците кои произлегуваат од основата дејност 
и  врз висината на средствата и остварената добивка. 
Редовно ги следи побарувањата од основната дејност 
како и остварените резултати од работењето на месечно 
и квартално ниво.

Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои 
кога Друштвото нема да биде во состојба со своите 
парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема 
своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со 
константно обезбедување на потребата готовина за 
сервисирање на своите обврски.
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5
ПОКАЗАТЕЛИ
НА ПАЗАРНИ
ВРЕДНОСТИ
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Основната главнина на Гранит изнесува 3.071.377 акции со номинална вреднсот од 5€ и вкупен номинален капитал од 
15.356.885 €

Акциите  на Гранит котираат на официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност во сегментот 
берзанска котација и се вклучуваат во пресметката на Македонсиот берзански индекс.

Гранит обезбедува транспарентни односи со акционерите и на транспарентен начин објавува извештаи, ценовно 
чувствителни  и други информации во врска со работењето и управувањето.

Гранит во континуитет исплатува дивидеда на акционерите. Во формирање на дивидендиот календар постапува според 
одредбите од Правилникот за котација на Македонската берза.

На годишното собрание на Гранит во 2015 година ќе се врши распределба на остварената добивка за 2014 година.

Во периодот 01.01-31.12.2014 год највисоката цена на акциите на Гранит  изнесува 597 денари, а најниската 355 
денари.

Пазарната капитализација на Гранит на 31.12.2014  изнесува 1.827.192.891 денари

Бројот на акционери на 31.12.2014  изнесува 5.086

Структурата на акционерскиот капитал на ден 31.12.2014 е следната: 

ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИ АКЦИИ 

Според Извештајот на Централниот депозитар за хартии од вредноста со состојба 31.12.2014 година, Гранит поседува 
125.037 сопствени акции или 4.07% од основната главнина на Друштвото. Во текот на 2014 година Гранит нема стекнато 
сопствени акции, ниту има продажба на претходно купените сопствени акции. 

Домашни физички лица

Домашни Правни Лица

Странски Физички Лица

Странски Правни Лица

Сопствени Акции

Неидентификувани

67%

14%

12%

0%

3%

4%
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6 НАСОКИ И ПЛАНИРАЊА ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА 

ДРУШТВОТО И ДЕЛОВНИОТ ПОТФАТ СО АКТИВНОСТИ 

ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ 

Со вложените средства за инвестици продолжува Во 

текот на 2015 година Друштвото ќе биде насочено кон 

исполнување на веќе преземените обврски со потпишаните 

договори во 2014 година, како и кон обезбедување на 

свое активно учество во други инфраструктурни проекти  

како на територија на Републиката Македонија така и 

надворешните пазари. Приоритетите ќе бидат насочени 

кон остварување на позитивни резултати за преземените 

Проекти и обезбедување на нови фронтови за работа 

со навремено планирање и утврдување на соодветни 

методологии за градба со цел намалување на трошоци 

во работењето преку политиките за рационалност и 

ефикасност во работењето. 

За погоренаведените цели во текот на 2014 година со 

цел исполнување навремено и успешно на Проектите 

беа формирани две нови едници кои ќе се фокусираат 

на анвремено и успешно изведување на двата најголеми 

инфраструктурни проекти и тоа РЕ Кичево – Охрид и 

РЕ Свети Николе Штип. Со цел обезбедување повисока 

интеграција на услужните органи на Гранит за нивно 

навремено  одговарање на потребите на Гранит како 

и надворешните кооперанти секојдневно се врши 

анализа на процеост на работ негова рационализација 

и ефикасност. 

Учеството на странските пазари ќе биде насочено 

кон успешно изведба на двата проекти на територија 

на  Република Српска како и кон подготовки и анализи 

за превземање на дополнителни  потфати за другите 

странски пазари. Проширувањето кон останатите 

странски соседни градежни пазари ќе се врши согласно  

потребите и барањата на Инвеститорите.  

За успешно остварување на своите стратешки цели во 

работењето за 2014 година, Гранит ги утврди следните 

мерки и активности:

-Повисока рентабилност во извршувањето на работите 

во рамките на дејноста на Друштвото;

-Постојано следење на квалитетот во изведувањето 

на градежните работи;

-Зголемување на степенот на опременост со основни 

средства;

-Управување со човечки ресурси преку кој се 

обезбедува повисок квалитет во работењето; 

-Обезбедување на економично и ефикасно 

извршување на работите; 

-Усовршување на софтверските решенија за 

рационално извршување на задачите и обезбедување 

на контрола над работењето.

Големината на објектите кон кои претендира Друштвото 

за нивно извршување од негова страна се општествено 

значајни и специфични кои за своето извршување 

постојано го инкорпорираат факторот иновации и нови 

методи на работа. Од таа причина Друштвото во 2014 

година ќе изврши вложувања во нови технички решенија 

и модернизација на градежната механизација со цел 

обезбедување на конкурентност и зголемување на 

капацитите на Друштвото на домашниот и странскиот 

пазар. 

ГД Гранит АД Скопје 23.04.2015 година 
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GRANIT Construction Stock.

Dimitrie Cupovski 8, 1000 Skopje, Macedonia 

tel. + 389 2 3218 700; email: granit@granit.com.mk

www.granit.com.mk


