
 

Во Министерството за економија одржана јавна расправа по Предлог-законот за  

изменување и дополнување на Законот за минерални суровини - ПОСТИГНАТА 

ВЗАЕМНА СОГЛАСНОСТ СО  БАРАЊАТА  НА  МАКЕДОНСКАТА 

АСОЦИЈАЦИЈА НА РУДАРСТВОТО – МАР 

Во Министерството за економија, на 29.5.2013 година, се одржа расправа по 

забелешките на текстот по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот 

за минерални суровини, што беа доставени од страна на Македонската асоцијација на 

рударството – МАР.  

Во обемната расправа, со која раководеше м-р Ваљон Сараќини, министер за економија 

во Владата на Република Македонија, беа потенцирани неколку отворени прашања, 

пред се`, членот кој предвидува финализирање на производите, посебно кај 

концесионерите кои вршат експлоатација на металични минерални суровини, а кои во 

производниот процес произведуваат злато.  

Во Македонија се произведува бакарен концентрат во кој има 21 отсто бакар и околу 

10-15 грама злато на еден тон. Бакарниот концентрат, концесионерот го извезува и 

понатаму е во сопственост на компаниите кои вршат натамошна финална преработка. 

Во догледно време во Македонија не може да има финална преработка на бакарниот 

концентрат, од причина што засега има мало производство на бакарен концентрат за 

кој не постои економска исплатливост да се изградат капацитети за оваа намена. 

Согласно ваквите појаснувања, кои ги образложи Николајчо Николов, претседател на 

МАР, а поддржани и од страна на професори од Факултетот за природни и технички 

науки од Штип, договорени се и усогласени ставовите за ова законско решение.  

Исто така, постигнато е усогласување во делот што ги регулира овластувањата на 

инженерите, за тоа кој може да биде носител на проект од областа на рударството и 

геологијата.  

На задоволство на фирмите и претставниците на Министерството за економија, новите 

измени на Законот за минерални суровини говорат за квалитетно предложени законски 

решенија, кои ќе ги штитат интересите на концесионерите, но и на државата.  

На крајот од расправата, Ваљон Сараќини предложи, доколку е потребно да се одржи 

уште една расправа, со цел да се предложат решенија кои ќе бидат усогласени и со 

другите надлежни институции во државата, и со фирмите, за да се донесе Закон кој ќе 

биде во интерес на сите учесници во експлоатацијата и преработката на минералните 

суровини. 
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