
ОЦЕНКА И СОСТОЈБИ ВО РУДАРСКИОТ СЕКТОР И  
ВО ПРЕРАБОТКАТА НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ  
 
 

Индустриското производство кај рударството и вадење камен, за шестте 
месеци од 2016 година споредено со истите во 2015 година, бележи опаѓање 
од 9,7%, меѓутоа ако се анализираат одделно по оддели сликата е следна: 

- кај вадењето јаглен и лигнит има зголемување на индустриското 
производство од 9,8%;  

- кај вадењето на други руди и камен има минимално зголемување од  
6,3%,  

- додека кај вадењето на руди на метали намалувањето изнесува 
11,1%; 

- кај преработката на неметални минерали, индустриското 
производство бележи зголемување од 17,9% при што во континуитет 
го задржуваат обемот на производство со мали осцилации во 
зимскиот период.   

 
Намалувањето на индустриското производство во рударството, посебно 

кај металите, секако е последица и на затворањето на двата рудника 
„Тораница“ и „Злетово“, но, се очекува со рестартирањето на овие рудници од 
странски инвеститор, ситуацијаат да се подобри.  

  
Според статистичките податоци за 2015 година, во секторот рударството 

и вадење камен активни се 173 компании, кои учествуваат со 10,1% во 
структурата на индустриското производство, додека кај преработката на 
неметални минерали активни се 332 компании со учество во структурата со 
5,14%. Бројот на вкупно вработените изнесува околу 12.600 работници со 
учество од околу  1,7% во вкупно вработените во земјата.  

 
Бруто домашниот производ (БДП) во рударскиот сектор се движи 

приближно 1,0% со нaдеж дека во иднина ова учество ќе се зголеми, пред се’, 
со најавувањето и за  отворање на нови рудници за метали.   

 
Во 2015 година, остварен е вкупен извоз од околу 155 милиони САД 

долари во секторот рударство, со учество од околу 3,4% во вкупниот извоз на 
земјата, додека во истиот период увозот во секторот рударство изнесува околу 
115 милиони САД долари, со учество од околу 1,6% во вкупниот увоз. Извозот 
најчесто се остварува во Бугарија, каде се пласира бакарен, оловен и цинков 
концентрат.    

 
Кај производството на нематални минерали извозот изнесува 51милион 

САД долари и учествува со 1,1% во вкупниот извоз, додека увозот изнесува 
295 милиони САД долари со учество од 4,6% во вкупниот увоз. Посебно треба 
да се нагласи дека се увезуваат производи кои, дел не се произведуваат во 
нашата земја, при што големо учество заземаат флоат стаклото и други 
стаклени производи кои спаѓаат во групата на производи чии основни  
суровини им се неметални суровини, потоа каолин глини, камена волна 
(тервол), но има и производи кои се увезуваат, а се произведуваат во нашата 



земја, како што е портланд цемент, огноотпорни тули и малтери, камена волна 
и друго. 

Извозот најчесто се остварува во Грција, Бугарија и многу мал дел во 
Хрватска, Словенија, при што се извезуваат мермерни блокови и мермерни 
плочи, керамички тули и керамиди, фелспад и друго.  

 
За шестте месеци од 2016 година, извозот засега се реализира без 

поголеми тешкотии, така што вкупниот извоз на рударството и производството 
на неметални минерали изнесува околу 90 милиони САД долари, додека 
увозот изнесува околу 186 милиони САД долари.  

 
Во наредниот период, може да се очекува да продолжи истиот тренд на 

индустриско производство, како во рударството и вадење на камен, така и кај 
производството на неметални производи, и тоа, доколку се задржат и цените 
на металите на светската берза.  

 
Од друга страна градежништвото бележи зголемен обем на работа, така 

што градежните и неметалните производи се производи кои имаат најголемо 
учество во изградбата, како во објектите од нискоградбата, така и во 
високоградбата. Според статистичките податоци за шестте месеци од оваа 
година, споредно со истите од 2015 година, одобренијата за градење бележат 
раст од околу 23%, како и предвидената вредност на работите која има раст од 
65,2%. Според изнесеното, засега нема изразени проблеми во добивањето  
одобренија за градење, а како посебен проблем кој е последица на 
моменталната ситуација е стопирањето на добивањето концесии, како за 
истражување, така и за експлоатација на минерална суровина.  

 
 
        

 


