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Актуелно  

Македонската асоцијација за рударство – МАР за актуелните состојби во експлoатацијата и 
производството на минерални суровини - ДОЗАОКРУЖУВАЊЕТО НА ЗАКОНСКИТЕ РЕГУЛАТИВИ ВЕЌЕ 
ГО ПОТТИКНА РАСТОТ 
 
 
Во рударството, вадењето камен и производството на нематали активно работат 206 компании, од кои 7 се за 
вадење јаглен, 16 за вадење руди на метал и 147 за вадење руди и камен. Во праработката активно работат 147 
компании. Во оваа дејност вработени се 12.940 работници, на кои во 2012 година им е исплатена просечна 
плата од 22.423 денари.  
Најголем процент од 89% на компании се кај вадењето и преработката на неметални минерални суровини, 
односно 183 компании со 4371 вработени.  
Согласно позитивните законски прописи, компаниите кои работат во областа на рударството и вадење на камен 
имаат добиено концисии за експлоатација на минералните суровини. Според податоците од Министерството за 
економија, издадени се преку 350 концесии на локалитети за повеќе видови минерални суровини.  
Овие податоци беа изнесени на прес-конференцијата во Стопанската комора на Македонија на тема: 
„Производството на минералните суровини - зависно и од допрецизирањето на законите“. Пред бројните 
новинари на оваа тема зборуваа претседателот и потпретседателот на Македонската асоцијација за рударство – 
МАР, Николајчо Николов и Шефки Алити.  

 
Во 2012 година споредено со 2011 година, вкупниот физички обем на производството кај рударството и вадење 
на камен бележи минимално зголемување од 1,9%, што се должи на зголемувањето кај процентот кај вадењето 
на руди на метал (бакарна, оловна, цинкова руда) од 14,8%, додека кај другите гранки имаше намалување, кое 
достигна и до околу 10%, како што е кај вадењето на варовнички камен, лапорец, гипс, бентонит, фелспад, 
туларски и огноотпорни глини.  
Според согледувањата и првичните статистички податоци, се очекува во 2013 година да се зголеми трендот на 
производството, кое веќе во првите два месеца забележа зголемување од 17,8%. Посебно, статистички, беше 
забележан тренд на зголемување на обемот на производство кај вадење на другите руди од преку 118,5%, што е 
последица на ниската споредбена база од двата месеца од 2012 година со двата месеца од 2013 година, заради 
лошите временски услови во претходната година за тој период. Меѓутоа, очекувањата за оваа година се да се 
задржи или да има тренд на зголемуавње на производството и кај рударството и кај вадењето на камен.  
Во структурата на индустриското производство рударството и вадењето на камен учествуваат со 3,87%, додека 
ка производството на неметални минерали учеството изнесува 5,02%.  
Производи кои имаат поголемо учество во производството се: концентрати на бакар, на олово и на цинк, суров 
гипс, варовнички камен, песок за градежништвото, лапорец, фелспад и други.  
Извозот во последните две три години бележи тренд на намалување и тоа за околу 50 милиони САД долари кога 
имаше извоз од 270 милиони САД долари и во 2010 година и во 2011 година или намалување околу 14%.  



 
Увозот, за истиот период бележи тренд на зголемување за околу 66 милиони американски долари или за околу 
20% споредено со 2010 година и 2011 година.  
Најзастапени земји во извозот се: Грција, Србија, Косово, Албанија, БиХ, Русија, Турција, Бугарија и други.  
Најзастапени земји во увозот се: Србија, Бугарија, Шпанија, Кина, Турција, Косово, Чешка, Албанија, БиХ и 
други. Во оваа година се очекува да се задржи производството на истото ниво од минатата година, но со 
можност за зголемување на производството, бидејќи согласно инсталираните капацитети и можностите за 
производство се далеку под сегашното производство.  
За да се задржи односно да се зголеми обемот на производството во рударството, вадењето на камен, како и 
зголемување на бројот на вработените во овој сектор, неопходно е: 
- измени и дополнување на Законот за минерални суровини со цел да се предвидат решенија за проширување 
на концесиското поле за инфраструктура, за одлагање на јаловина и други решенија кои ќе овозможат брз и 
непречен развој;  
- целосно заокружување на законската регулатива со донесување на подзаконските акти согласно Законот за 
минерални суровини; 
- донесување на детални урбанистички планови на локалитети кои се надвор од градските средини, кои ќе 
овозможат отворање на нови рудници и изградба на нови производни објекти; 
- усогласување на Законот за минерални суровини и Законот за води, во делот на добивање на концесии за 
експлоатацијата на минерална суровина (варовнички камен) или одобренија вадење на песок и чакал за 
регулирање на речните корита, од причина што се создава законска можност за нелојална конкутренција. 
Вадењето на овие минерални суровини имаат иста намена во градежништвото, но немаат еднаков третман во 
трошоците на работењето што се согласно Законот за минерални суровини (плаќање надоместок за концесии, 
надоместок за воведување на ваги и слично), што доведува до зголемување на трошоците на производство кај 
концесионерите; 
- поддршка на извозот преку изнаоѓање, односно отворање на нови пазари, каде македонските комапнии 
некогаш присуствуваа, како, на пример, Иран, Ирак, Катар, Либија и земји од поранешните советски 
републики;  
- донесување на законска регулатива за поттикнување на инвестиционите вложувања преку еднаков третман на 
домашните и странските инвеститори.  
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