
НАЈАВЕНИ РЕФОРМИ ВО РУДАРСТВОТО И НОВИ ЗАКОНИ ЗА 

РУДАРСТВОТО И ГЕОЛОГИЈАТА 

 

 

Во Стопанската комора на Македонија, на 3.3.2014 година, членки на Македонската асоцијација на 

рударството – МАР одржаа работна средба со м-р Валон Сараќини, министер за економија во Владата 

на РМ, заедно со неговите соработници, на која се дискутираше по повеќе точки кои се однесуваат за 

секторот на минералните суровини. Николајчо Николов, претседател на МАР, во името на членките на 

МАР и во свое име, ја поздрави иницијативата на министерот за одржување на средбата, на која се 

расправаше за прашања и проблеми со кои се соочуваат фирмите во тековното работење. На почетокот, 

министерот Валон Сараќини ги истакна прашањата по кои се дискутираше. Како прво најави дека во 

наредниот период се планираат реформи во рударството, каде ќе бидат вклучени експерти од 

Словенија, Чешка и Полска, при што е предвидено да се донесат посебно нови закони за рударството и 

за геологијата. Исто така, се предвидуваат реформи и во Секторот за минерални суровини во ресорното 

министерство. Членките на МАР подолго време се залагаат за носење на посебни закони, каде 

геологијата ќе се оддели од рударството. Во рамките на реформите, ќе се предложи и формирање на 

инспекторат за рударство, каде ќе бидат ангажирани експерти од оваа област. На барање на членките, 

пред се` заради пренесување на искуствата од тековното работење, беше предложено во работната 

група која ќе ги подготвува сите документи, да има претставник од МАР. Предложените сугестии околу 

користењето на законската регулатива, преводи на техничките изрази во законската регулатива од 

Германија и слично, беа прифатени од министерот, при што истите ќе се земат предвид во подготовката 

на законските решенија. Во врска со електронското пријавување на товарниот биланс, кој е предвиден 

со новите измени на Законот за минерални суровини, се отвори дискусијата и се поставија прашања кои 

треба да се разгледаат на еден заеднички состанок на претставници на МАР, Министерството за 

економија, Управата за јавни приходи и Царинската управа. Министерот Сараќини најави дека од страна 

на Министерството за економија и Владата, се повлекува донесувањето на нов тарифник, што значи 

дека во текот на оваа година нема да има зголемување на концесискиот надоместок, освен измени 

само за манган, кој за прв пат почнува да се експлоатира по подолго време во нашата земја. МАР се 

залага концесионерите кои ќе почнат со експлоатација на руди, кои се доста сиромашни, во првите три 

години да бидат ослободени од плаќање на концесиски надомест.  



 

Во обемната дискусија околу тековните прашања на компаниите, беа изнесени повеќе проблеми, како 

што се за ненаплатените побарувања од јавните претпријатија, експлоатација на сепарации без 

концесии или условно кажано регулирање на речните корита. Потоа, се покрена иницијатива за 

промена на начинот на пресметување на висината на концесискиот надомест кај геотермалните води, 

проблеми со имплементацијата на член 68 од Законот за минерални суровини и друго. Министерот 

предложи да се одржи состанок на 4.3.2014 година, на којшто ќе се разговара за секој проблем 

одделно. И покрај тоа што некои од поставените прашања не се во надлежност на Министерството за 

економија, сепак министерот Сараќини зеде обврска да договори состанок со надлежните министерства 

или институции за надминување на проблемите со кои се соочуваат компаниите.  
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