
Пазар 
Градежната компанија ТРАНСМЕТ со повеќе од 

20 годишно искуство е една од водечките градежни 
компании во Македонија која брои повеќе од 500 
вработени. Компанијата е целосно фокусирана на 
своите клиенти, со репутација на изградба големи 
инфраструктурни проекти кои се дел од минато, но 
и оние кои чекаат да бидат реализирани во 
иднината. 

Во текот на своето постоење ТРАНСМЕТ 
прерасна во една од водечките градежни компании, 
како на домашниот така и на регионалниот пазар, 
благодарејќи пред се на способноста, 
иновативноста и знаењето на целокупниот тим 
вработени, како и на брзиот раст и извонредната 
способност за прилагодување кон промените во 
бизнис околината.

Достигнувања
Успехот на компанијатаТРАНСМЕТ се базира 

на заедничките заложби на сите вработени, развојот 
на нови технологии и постојано изнаоѓање на 
креативни и иновативни решенија од областа на 
градежништвото. 

ТРАНСМЕТ бара квалитет во сите 
области на работењето на компанијата. 
Еден од начините да се достигне оваа цел 
е преку долгорочна едукација и обука на 
вработените, кои се составен и суштински 
дел од иднината на Трансмет. 

Како потврда за квалитетот на 
услугите кои ги нуди како и посветеноста 
кон грижата за животната средина, 

ТРАНСМЕТ се здобива со 
меѓународните стандарди ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007.

Целокупниот труд на планирање, 
инвестирање и реализација резултираше и со 
прогласување на Трансмет за македонски 
Супер Бренд две години по ред за 2013 2014 
и 2015 2016 како и на меѓународната награда 
за градежништво International Constr ction 
Award за 2015 година. 

Историјат
Почетоците на градежната компанијата 

ТРАНСМЕТ ДОО датираат од 1992 година 
кога е и основана. Веднаш после почетната 

фаза, регистрација и организација на 
компанијата, следи инвестиција во сопствен возен 
парк, односно, комплетна и современа механизација 
и каменолом. Со својата посветеност кон работата, 
компанијата брзо наоѓа свое место во 
општеството. Учествува во реализација на неколку 
значајни проекти со кои истовремено дава свој 
придонес и наметнува свои принципи во начинот 
на делување во областа на градежништвото во 
Република Македонија.

Како резултат на зголемената побарувачка на 
услугите од Трансмет, мена ментот на компанијата 
прави стратегија за долгорочен развој, при што 
носи одлука за зголемени инвестиции во средства, 
недвижнини, градежна машинерија и опрема за 
производство и обработка на материјали со цел 

зголемување на конкурентноста во таа област, како 
и задоволување на потребите на клиентите.

Експанзијата и растот на ТРАНСМЕТ 
придонесоа и за промена во структурата и 
големината на компанијата, при што прераснува во 
големо претпријатие, како според производните 
капацитети и остварениот профит така и според 
бројот на вработени. Трансмет денес брои повеќе 
од 500 вработени од сите профили и 
висококвалификуван кадар.

Производ
ТРАНСМЕТ постојано го развива својот опсег 

на услуги овозможувајќи им на своите клиенти 
квалитет и иновации во градбите според сите 
светски стандарди.

Услуги со кои градежната компанија 
ТРАНСМЕТ успешно се претставува на пазарите во 
земјата и регионот се: нискоградба, високоградба, 
хидроградба, транспортни услуги и др.

Освен изградбата на инфраструктурни проекти 
компанијата исто така е активна и во рударскиот 
сектор, преку површински ископ на минерални 
суровини со дисконтинуирана технологија, каде што 
е лидер во Македонија.
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Трансмет

Во насока на своите стратешки заложби за 
одржлив развој на градежниот сектор, промоција на 
зелената градба и заштита на животната средина, 
ТРАНСМЕТ започна со делување во областа на 
енергетска ефикасност на градежни објекти, за што 
во 2015 година се здобива со лиценца за вршење 
на енергетска контрола.

Некои од позначајните проекти на ТРАНСМЕТ 
се изградба на дел од автопатот Кичево - Охрид, 
изградба на површинската фонтана на плоштадот 
„Македонија“ во Скопје, реконструкција на 
булеварот М. Т. Гологанов, изградба на пристапен 
пат за брана „Речани“, колекторски систем на 
речното корито на Кратовска река, инфраструктура 
за индустриските зони ТИРЗ Бунар ик и ТИРЗ 
Прилеп.

Неодамнешен развој
ТРАНСМЕТ го бележи поголемиот успех во 

изминатите години и се вбројува во водечките 
градежни компании во Македонија благодарејќи на 
учеството во неколку големи инфраструктурни 
проекти како што се: изградба на дел од автопатот 
Кичево - Охрид, булеварот М. Т. Гологанов, 
фонтаната на плоштадот „Македонија“ и др. 

Компанијата вложува во модерни технологии и 
најсовремена опрема, при што прави значајни 
инвестиции во овој сегмент, со цел зголемување на 
конкурентноста во таа област како и задоволување 
на потребите на клиентите.

Во 2015 година инвестира во купување на 3 
современи бетонски бази лоцирани во Кичево и 
Скопје, како и во една асфалтна база во Скопје.

Во првата половина од 2017 година се очекува 
ЕМПОРИО Бизнис Центарот да ги отвори вратите 
за своите посетители, објект кој претставува јавно - 

приватно партнерство помеѓу Трансмет 
и општината орче Петров и е прв 
проект од овој тип во Македонија. 
Објектот ќе биде со површина од околу 
30 илјади метри квадратни и е лоциран 
на дел од реонскиот парк на општината и 
ќе се протега до главната улица орче Петров. Во 
рамките на зградата која ќе биде на пет ката, ќе 
биде изграден модерен и подземен паркинг на две 
нивоа со вкупно 350 паркинг места.

Промоција
Повеќе од 20 години градежната компанија 

ТРАНСМЕТ постојано влијае на изградба на 
подобро окружување. Нивното движечко мото е: 
„Ние го обновуваме минатото... Ние ја градиме 

иднината...“. Ова со себе носи голема 
одговорност, затоа компанијата сите работи 
ги врши на најдобар можен начин, 
спроведувајќи ги идејните проекти во акција и 
дело.

ТРАНСМЕТ е дел од 
заедницата во која делува и 
работи и во таа насока го 
дава својот придонес за 
нејзин развој и подобрување 
на квалитетот на животот 
на населението преку 
промовирање на позитивни 
практики преку подршката 
на најразлични проекти од 
областа на културата, 

образованието, спортот и т.н., за 
што се стекнува со неколку 
признанија за успешна соработка 
и значителен придонес.

Во насока на подршка на 
иницијативите за личен развој на 
нај талентираните студенти од Р. 
Македонија, во 2015 година 
промовирана е Transmet Academy, 
каде се доделени стипендии на 10 
најдобри студенти од сите факултети во државата, 
за посета на три месечна сертифицирана академија 
за развој на креативни, иновативни и бизнис 
вештини . 

Од 2015 година започнат е и проектот во 
соработка со Црвениот Крст на Р.М. – „Училишни 
клубови за едукација и превенција“, кој има за цел 
зајакнување на капацитетите на младите во 19 
основни и средни училишта на територија на Град 
Скопје и пружање помош во заедницата.

Вредност на трговската марка
Квалитет, брзина на изведување на работите, 

максимално почитување на роковите и 
комплетната понуда, се главните адути кои ја 
сочинуваат конкурентската предност на 
ТРАНСМЕТ. Со постојано проширување и 
унапредување на асортиманот на услуги, како и 
инвестирање во најсовремена механизација, 
компанијата настојува да ги задоволи своите 
постојани клиенти и бизнис партнери, да привлече 
нови и на тој начин да се позиционира на нови, 
поголеми пазари, во што покажува значаен успех.

Компанијата е препознатлива по изградениот 
ими  во фелата, репутацијата на чесна и одговорна 
компанија која навремено ги завршува обврските 
кон своите клиенти и партнери.

Трансмет продолжува да работи со зголемено 
темпо и континуирано вложува во и надвор од 
границите на Република Македонија.

. . .

Во 2014 година ТРАНСМЕТ е рангиран на 31 
место  на листата на 200 најуспешни компании 
во Македонија според остварениот приход за 
таа година.

Бизнис Центарот Емпориоќе биде првата 
Зелена зграда која е целосно енергетски 
ефикасна, каде се вградуваат материјали кои се 
еколошки, економични и на долг рок 
гарантираат издржливост на градбата.

Во 2015 ТРАНСМЕТ е добитник на 
Национална Плакета за успешно спроведена 
Општествено одговорна практика во 
категоријата „Заштита на животната средина“ 
кај големите претпријатија.


