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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА  
- Македонска асоцијација на рударството - МАР -   
 

 
Членките на Македонска асоцијација на рударството – МАР, на седницата 

одржана на 25.11.2015 година, посветија посебно внимание и загриженост за 
затворањето на двата рудника за олово и цинк „Тораница“ и „Злетово“, при што го 
усвоија следниот  

 
З а к л у ч о к 

 
Македонската асоцијација на рударството - МАР да се заложи за брзо 

рестартирање на рудниците „Тораница“ и „Злетово“ и да достави писмено 
известување до Владата на Република Македонија и до Министерството за економија. 

 
 Рестартирањето на рудниците е неопходно потребно од повеќе причини: 
 
- рудниците не работат повеќе од два месеца, нема минимални средства за 

нивно одржување, така што веќе се забележани одредени нарушувања на 
објектите кои треба итно да се санираат, бидејќи со текот на времето можат 
да предизвикаат сериозни безбедносни проблеми.   

- отпуштањето на 1.000 работници придонесува за влошување на нивната 
финансиска состојба, а во потрага по егзистенција голем број рудари веќе 
заминале на работа во рудниците во соседните земји. Проценките засега 
говорат дека се заминати околу стотина рудари, така што  намалувањето на 
бројот на рударите ќе има подолгорочни последици кои во догледно време 
тешко ќе можат да се надоместат. 

- општа е оценката дека затворањето на двата рудника е пред се` поради 
лошото менаџирање со рудниците од страна на сопствениците. 

 
Според наведените причини, а се разбира дека има и други кои се однесуваат 

на должничко-доверителските односи за кои немаме доволно сознанија, членките на 
МАР се залагаат да се заштитат и да се создадат услови за рестартирање на 
рудниците „Тораница“ и „Злетово“.  

 
Најавени се сериозни инвеститори заинтересирани за рудниците, така што  

Македонската асоцијација на рударството се залага надлежните институции, односно  
Владата на Република Македонија и Министерството за економија, во рамките на 
позитивните законски прописи, да изнајдат начин за брзо вклучување на нов 
инвеститор и рестартирање на овие два рудника.  

 
Причина повеќе е фактот што во периодот од осамостојувањето на нашата 

држава не е отворен ниту еден нов рудник за метали, што зборува дека покрај 
обемните истражувања, потребни се и многу големи вложувања и заложба на МАР е 
максимално да се чуваат постојните рудници и да се обезбеди правилна 
експлоатација на истите. 

 
Поради сето погоре наведено, треба да се даде приоритет на рестартирањето 

на овие два рудника. 
 
 
Бр. 42 - 3153/2     Претседател на МАР,  
27.11.2015 година     Николајчо Николов    
С к о п ј е      


