
Македонска асоцијација на рударството   

 

Македонската асоцијација за рударството – МАР, на седницата одржана 

на 10 мај 2016 година расправаше за актуелни состојби во рударскиот сектор - 

експлоатацијата и преработката на минерални суровини, во првиот квартал од 

2016 година, при што се констатира, како многу пати досега:  

- дека на државата и недостасува долгорочна стратегија за развој, како 
за целокупното стопанство, така и за рударскиот сектор, вклучувајќи 
ги истражувањето, експлоатацијата и преработката на минерални 
суровини 
 

- Проблемите со кои се соочуваат компаниите не се само од 
моменталната политичка ситуација, туку тоа се подолгорочно 
истакнувани проблеми:   

 

Во обемната и конструктивна дискусија, беа истакнати повеќе проблеми 

кои се присутни подолго време кај компаниите, а во последно време евидентно 

е и неработењето или спорото работење на институциите, што придонесува до 

сериозни проблеми во работењето кај компаниите, при што се донесоа и 

следните  

Предлог - Заклучоци: 

1. Концесионерството мора и треба да го негуваме, бидејќи е вложен 
труд за негово заживување, но изгледа самите не знаеме да ги 
почитуваме правилата на концесионерството, вклучувајќи ги тука, 
подеднакво како институциите во државата, така и дел од 
компаниите.     

 
Како посебен пример, за лошо менаџирање, се истакна 

затварањето на двата рудника, Злетово и Тораница, кои вработуваа 
околу 1.000 работници и истите сега се ангажирани во рудници во 
соседните земји или ангажирани во други дејности, поново во 
странство. За оваа ситуација сигурно придонесоа и институциите на 
системот, при што контролата беше запоставена. 
МАР реагираше уште на почетокот на затварањето на рудниците, 
бараше брза разрешница, луѓето да не останат на улица или да одат 
да работат во рудници надвор од нашата земја.  
 

Меѓутоа, изгледа нашите закони или пак концесионерите сеуште 
не сме се избориле да овозможиме долг живот на концесијата, без 
разлика на сопственикот, што значи не траба да се бара согласност 
туку континуитет на експлоатирање на концесијата.  
 

Во оваа насока ќе треба досегашното искуство и проблемите и 
пречките со кои се соочувавме во тековното работење, да покренеме 



измени на  повеќе закони, меѓу кои Законот за минерални суровини, 
Законот за трговски друштва и други.  

 

2. Нелојалната конкуренција е еден од горливите проблеми, со која се 
соочуваат компаниите, а посебно е изразена во експлоатацијата на 
минералните суровини, посебно кај каменоломите. Во оваа насока 
веќе се превземени одредени активности, при што е одржан состанок 
со претставници Министерство за економија, Инспекциски совет на 
РМ, Царинска управа, Државен инспекторат за градежништво и 
урбанизам, Државен пазарен инспекторат.  

 
На оваа средба е договорено да се почитуваат одредбите од 

Законот за градежни производи, и а се подготви чек листа која ќе 
биде доставена до Државен пазарен инспекторат, се со цел, 
каменоломите да се запознаат со потребаната документација која 
треба да ја поседуваат, од причина што пазарната и другите 
инспекциски органи имаат законска обврска да вршат контрола во 
нивното работење, посебно во документацијата со која располагаат, 
како и испитувањата кои ги имаат направено, потврдени со 
лабораториски испитувања.  

 
Посебен едукативен состанок веќе е закажан за 31 мај 2016 

година,каде од експерти од Институт за стандардизација и  
лаборатории, ќе биде презентирана чек листата во која ќе бидат 
набројани сите документи кои треба да ги поседува концесионерот, 
во овој случај каменоломите.   

 
3. Подолго време е присутен проблемот со недостаток на работна рака, 

но често се случува и да бидат превземени работниците и истите да 
се вработат во странските компании. За недостаток на работна рака, 
скоро речиси во сите дејности, е дискутирано и на ниво на УО на 
Комората, при што се констатира дека проблемот потекнува од 
средното образование, кое не продуцира соодветно образовен и 
квалификуван кадар кој би бил подготвен веднаш да се вклучи на 
пазарот на трудот.   
 

4. Македонските компании го истакнуваат проблемот со високите 
трошоци на инпутите во производството, како што е енергијата, 
воведување на акцизи кај петрол коксот кој се користи во 
индустријата, кој за жал само во нашата земја за индустриски потреби 
е воведена акциза износ од 84,6 ден/GJ.  

 
5. Како посебен проблем кој се истакна на седницата беше извозот на 

минералните суровини, како полупроизводи. За одредени минерални 
суровини, опремата за финални производи има висока цена, меѓутоа 
има производи за кои треба да се размислува како да се стимулираат 
да имаат повисок степен на преработка, или да се одреди квота за 
извоз на полупроизводи. На оваа тема треба да се направат 
издржани анализи, па потоа да се преземаат одредени чекори.  


