1947 на 22-ри Декември – Се формира Градежно Претпријатие БЕТОН – Скопје со интегрирање
на неколку мали, слабо опремени претпријатија
1952 – во склоп на ГП БЕТОН влегуваат и градежните претпријатија ВАРДАР од Штип, ГРАНИТ,
СВЕТЛОСТ и НАПРЕДОК од Скопје. БЕТОН брои 5773 вработени
1968 – РГО БЕТОН почнува со работа на објекти во странство – во Германија
1969 – РГО БЕТОН влегува на градежниот пазар во Чешка со изградба на фабрика за
производство на полистирен во Кралупи. Од тогаш има изградено преку 25 индустриски
погони, мостови, клиники административни згради и хотели во Чешка.
1970 – БЕТОН Се опремува со клизечка оплата за изградба на силоси и до денес има изградено
преку 20 силоси за жито, цемент и клинкер
1972 - БЕТОН се опремува со лансирна решетка и при изградба на мостот кај Новачани на
Автопатот Скопје – Велес, за рок од 4 месеци е совладан распон од над 100 м и длабочина од
70 м. Од тогаш БЕТОН има изградено десетици мостови и неколку пати ја има осовременувано
својата опрема.
До 1974 – БЕТОН ги гради најголемите индустриски капацитети во Македонија и воопшто 75%
од индустриската градба во Македонија: Железарата во Скопје, Фабриката ОХИС Скопје,
Електро-металуршкиот комбинат Југохром Јегуновце, Цементарата УСЈЕ Скопје, потоа сите
мостови на новата делница на авто-патот Скопје – Велес, Автопат Отовица- Штипска Петља,
патишта, а го гради и Транспортниот Центар во Скопје по Проект на Кензо Танге.
1976 - ГП БЕТОН брои 6245 вработени
1978 – БЕТОН влегува на пазарот во Либија и во наредната деценија има изградено два
комплекси со факултети со околу 50 објекти, 6 станбени згради, 3 клиники и неколку мостови.
1980 – БЕТОН почнува со изградба на воени објекти во Ирак, а неколку години подоцна и
Министерството за нафта во Багдад.
1990- Македонја се осамостојува како посебна држава на Балканот и БЕТОН станува водечка
градежна компанија во земјата во областа на високоградбата и .
1992 – БЕТОН брои 6073 вработени, од кои 592 високо образовни кадри и 759 техничари и
годишен обрт од 100-120 милиони долари.
1993 – БЕТОН почнува да работи на рускиот пазар и до денес има изградено неколку
административни згради, клиника, спортска сала и други објекти во Москва, Запорожје, Рига,
Екатеринбург и Тобољск.
1995 - БЕТОН се преструктуира согласно Законот за приватизација и како наследник на ГП
БЕТОН останува ДГ БЕТОН АД Скопје со околу 2400 вработени.
1998 - БЕТОН почнува со изградба на тунели со изградба на тунелот за темелен испуст на ХЕЦ
Козјак, а потоа и на Хидросистемот Злетовица.

2000-2002 - БЕТОН гради патишта низ Македонија во вредност од 25.000.000 Евра и објекти од
високоградба во вредност од 12.500.000 Евра.
2003-2006 - БЕТОН се вклучува во изградба на индустриски капацитети, брани и хидро системи
во вредност од преку 60.000.000 евра, патишта и мостови со вредност од 20.000.000 евра и
објекти од високоградба со вредност од 15.000.000 Евра.
2006, 12-ти Мај, БЕТОН се здобива со сертификат ISO 9001:2008 за менаџмент и квалитет.
2007 - БЕТОН почнува со изградба на Стадионот во Скопје, објект вреден преку 60.000.000
Евра.
2008 – БЕТОН се вклучува во проектот Скопје 2014 со објекти со вкупна вредност од преку
80.000.000 Евра.
2009, 14-ти Мај БЕТОН го добива сертификатот ISO 14001:2004 за менаџмент и животна
стредина.
2009 – БЕТОН се опремува со мобилна фабрика за бетон.
2011 – БЕТОН ја завршува најсовремената винарија на Балканот во Градско – Винарија Стоби,
со вкупна вредност од 10.000.000 Евра, само на градежните работи.
2011 – БЕТОН го имплементира меѓународниот стандард HASPP во областа на угостителството.
2012 – БЕТОН аплицира за меѓународниот стандард за здравје и безбедност при работа ОХСАС
18001:2007.

