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 EUROVIA Systems нуди технолошки решенија за задоволување на 
потребите на компаниите кои се дел од Еуровиа Холдинг, зголемувајќи ја 
нивната профитабилност и спречувајќи го изгубеното време преку 
контрола на процесите во реално време. 

Во таа насока, продолжува да имплементира нови трендови кои 
придонесуваат за подобрување на ефикасноста, зголемување на 
продуктивноста, 24/7 пристап до процесите и намалување на трошоците. 

SYSTEMS
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ДЕН НА
ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА 

Engineering for a Sustainable Future

 Министерството за животна средина и просторно 
планирање по повод 22 Април, роденденот на 
нашата планета, која е и наш единствен дом, 
преку соопштение упатува порака и ги 
повикува сите: институциите, бизнис 
заедницата, граѓанските организации 
и движења, секој поединец – Сите 
заедно сега!, да инвестираме во 
нашата планета, затоа што 
зелената иднина е просперитет- 
на иднина. 

Размислувањето за нашата 
планета и обидот да се зачува 
нашата животна средина е од 
големо значење, еве неколку 
начини како ние, како градежна 
индустрија ги спроведуваме за да 
се обидеме да и помогнеме на 
животната средина: 
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Поддршка на UN SDG 

Три фокусни области за одржливост

Еуровиа Холдинг има дефинирано три области за фокусирање на 
одржливоста втемелени во 17-те цели за одржлив развој (SDGs) на ОН: 
животна средина, одговорен бизнис и ангажман на вработените. 

Градење еколошки извори - вклучително обновливи извори на 
енергија, како соларни панели, паметни уреди и HVAC системи како и 
стратешко поставување на прозорците за да се зголеми употребата на 
природна светлина. 

Употреба на рециклирани материјали – Ги рециклираме и повторно 
ги употребуваме  материјалите, со што придонесуваме за намалување 
на отпадот во градилиштата. 

Одржливи градежни операции - За време на животниот век на 
зградата, оперативната ефикасност е клучна за ограничување на 
нејзиното влијание врз животната средина. Затоа ги едуцираме 
градежните работници и персоналот за управување или одржувањето 
на објектите за еколошките политики, бидејќи тие претставуваат 
првиот чекор кон осигурување на одржливоста на зградите на долг 
рок.
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ГОДИШЕН
ИЗВЕШТАЈ
 

Подружниците се под контрола на матичното друштво. Контролата на 
матичното друштво врз подружниците се остварува преку способноста 
на матичното друштво да управува со финансиските и деловните 
политики на подружницата, како и да ги користи придобивките од 
нејзините активности.

Квалитетот што го нуди Еуровиа Холдинг е традиција и директен 
резултат на успешното лидерство и почитување на своите вредности. 
Својата препознатливост Еуровиа ја гради повеќе од 10 години, и на тој 
начин секојдневно придонесува за економскиот раст и развој во 
државата.

Еуровиа Холдинг е матично друштво на своите подружници:

со градежните активности во 
нискоградба, високоградба, 

водовод, канализација и патна 
инфраструктура. Покрај својата 

основна дејност Еуровиа се бави 
со трговија на градежна 

механизација и градежни 
материјали.

за трговија, маркетинг и услуги, 
чија главна дејност е надворешно 

рекламирање и издавање на 
надворешни билборди, панели, 

лајтови и ѕидни реклами.

друштво за трговија и услуги, 
главен и официјален дистрибутер 

на Ама кафе во Р. Северна 
Македонија.

DISTRIBUTIONCONSTRUCTION
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Структура на остварување споредбено со 2020 година е следна:

Вкупни приходи

Вкупни расходи

Бруто добивка

Данок од добивка

Нето добивка

Вкупна сеопфатна добивка

2020

328.586.709,00

261.941.734,00

59.269.208,00

6.800.605,00

52.468.603,00

52.468.603,00

2021

596.435.207,00

499.114.449,00

92.492.383,00

7.710.190,00

84.782.193,00

84.782.193,00

* податоците се изразени во 000 денари

EUROVIA
НИЗ БРОЈКИ
 

Вкупни приходи Вкупни расходи Бруто добивка Вкупна добивка

596.435.207,00 499.114.449,00 92.492.383,00 84.782.193,00

56% 61.6%90.5%81.5%



НОВ ВРАБОТЕН ЗА
МЕСЕЦ АПРИЛ

 Нашите луѓе се нашето 
најголемо богатство. 

Би сакале да ја искористиме 
приликата за да го 
претставиме Арѓенд Шаќири 
и да му посакаме топло 
добродојде во нашиот тим.  
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Добредојдено место за секого. Правиме позитивни промени во нашата 
компанија и индустрија додека активно се грижиме еден за друг. 

Секој вработен на работното место во Еуровиа придонесува за нешто 
извонредно. Нашата различност не прави подобри. 

Нашите бенефиции:

100% покриено здравствено, 
стоматолошко и очно осигурување 

Осигурување на живот и незгода 

Компетитивни месечни примања на 
пазарот на труд во земјата; 

Работа во безбедна и здрава 
околина со почитување на сите 
норми за безбедност и здравје при 
работа; 

Можност за професионално 
усовршување, обука и напредок на 
работното место.

EUROVIA
КАРИЕРИ

 www.join.eurovia.mk
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100 000
продадени
капсули

3 тони
продадени
зрно кафе

35
продадени
кафемати

10
нови
продажни места

бројки кои го одбележаа месец Април
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                         КАМПАЊИ
ВО МЕСЕЦ АПРИЛ
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Април
2022

М Е С Е Ч Е Н
И З В Е Ш Т А Ј

За повеќе информации,
посетете го нашиот блог:

blog.eurovia.mk


