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Индустриското производство кај рударството и вадењето камен, во 2013 

година забележа тренд на зголемување од 3,4% споредено 2012 година. 
Учеството во структурата на производство изнесува 11,88%.  

Во почетокот на 2014 година, односно за трите месеци, физичкиот обем 
на производство има минимално намалување од 0,5%, што е нормално за овој 
зимски период од годината.  

Посебно треба да се истакне дека зголемен физички обем на 
производство е забележан кај вадење на руди и камен, кое изнесува 20,9% во 
споредбените три месеци од оваа година, а тоа секако се должи на 
зголемените инвестициони активности во нашата земја, каде извршените 
градежни работи бележат зголемување од околу 50% или извршени се 
градежни работи од околу 3.050 милиони денари, кои поголем дел се во 
нискоградбата.  

И во наредниот период се очекува да се задржи тренд на зголемување 
на физичкиот обем на производството кај рударството и вадењето камен, од 
причини што продолжува трендот на стабилизирање на цените на металите, а 
во земјата имаме зголемување на инвестиционите активности во 
инфраструктурата.  

Во нашата држава доделени се концесии на околу 400 локации за разни 
видови минерални суровини, кои се однесуваат за детални геолошки 
истражувања и за експлоатација на минерални суровини.      

Производството бележи зголемување, така што имаме производство на 
концентрат на бакар од преки 45.000 тони, на олово 55.000 тони, цинк близу 
60.000 тони, кршен и дробен камен за градежништво преку 100.000 тони и т.н.  

 
Број на компании и вработени  

 
 2010 2011 2012 2013 

Рударство и 
вадење на камен 

 
164 

 
176 

 
182 

 
164 

Производство на други неметални 
минерални производи 

9.619 8.923 
10.041 

 
Во рударството и вадење камен, во 2013 година, бројот на активните 

компании бележи намалување и тоа за околу 18 компании или во проценти 
околу 10%.    

 
Податоци се користени од Државниот завод за статистика, меѓутоа се 

очекува овие податоци да претрпат измени со доделување или одземање на 
концесии за експлоатација на минерални суровини, но и вклучување на нови 
компании кои ќе работат во областа на минералните суровини.  

 
Бројот на вработени во рударството и вадењето на камен се движи 

околу 9.000 до 10.000 вработени, со учество во вкупно вработените на ниво на 
земјата околу 1,5% до 1,6%. 

 



 
 

Извоз на производите / полупроводи од минерални суровини најчесто се 
реализира во соседните земји – Бугарија, Србија , Косово, Албанија и други.  
 

Извозот бележи намалување кај производството на неметални 
производи и тоа за околу 20%, додека кај вадењето на руди на метал бележи 
тренд на зголемување и тоа за околу 7,0 милиони долари во споредба со 2010 
година, односно реализиран е извоз од 167 милиони долари, по периодот на 
опаѓање во 2011година (136 милиони долари) и во 2012 година (153 милиони 
долари).  
 

Бруто домашниот производ (БДП) се движи приближно 1,0% со нaдеж дека 
во иднина минералните суровини ќе го зголемат своето учество, пред се со 
најавувањето за  отварање на нови рудници за метали.   
 

Законската регулатива и подзаконските акти во Република Македонија за 
минералните суровини скоро е целосно донесена. Во постапката на 
донесување Македонската асоцијација на рударството – МАР, активно 
учествуваше во давање на предлози и забелешки, при што може да се каже 
дека дел од предлози беа прифатени.  

 
Сепак, законите преставуваат “жива материја” која секогаш може да се 

корегира или дополни доколку се оцени дека на пазарот има недоследности во 
примената. Во наредниот период е најавено да се донесат два нови закона, и 
тоа, посебно за рударство и посебно за геологија. Оваа иницијатива 
Македонската асоцијација на рударството – МАР ја поддржува, со барање уште 
во подготовка на самиот текст на законските решенија да биде вклучена, од 
причина уште на почетокот да се елиминираат решенија кои не ќе можат да се 
имплементираат во пракса, или решенија кои не се од интерес за 
инвеститорите, како на пример каде со последните измени на законот  се 
воведе јавна давачка од седум проценти од проценетата вредност на 
концесијата за експлоатација на минерални суровини, што создаде многу 
дилеми кај инвеститорите, потоа задолжително пријавување на податоците од 
товарена експлоатирана минерална суровина да се пријават на информациски 
систем, што создава потешкотии во самата имплементација, од причина што 
рудниците се на места каде нема струја, конекција со интернет и слично.     
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