
 
 

 
 
-Здружение на енергетиката, црната и обоената металургија- 
 
 
 Претставниците на металуршките компании во рамките на Здружението на 
енергетиката, црната и обоената металургија, на работниот состанок одржан на 11 
јуни 2012 година, третирајќи ги актуелните состојби во производството на основни 
метали,  донесоа заклучок до Валадата на РМ да се достават 
 
          Предлог-мерки 
     за ублажување  на неповолните состојбите во црната и обоената металургија 
 

Како резултат на должничката криза во Европа,  во првите  четири месеци од 
оваа година, производството на основни метали бележи намалување на производните 
активности  за 7,9%, а само во април 2012/април 2011 година намалувањето на 
физичкиот обем на производството изнесува 19%.   

Со оглед што во секторот на црната и обоената металургија доминира 
производството на полупроизводи, делови и додатоци наменети за извоз, овој сектор 
е под силно влијание на случувањата на странскиот пазар, односно на странската 
побарувачка која е во директна корелација со обемот на инвестициските активности на 
глобално ниво, а кое повлекува соодветно движењето на берзанските цени.  

 
Деловните тенденции, според проценките на членките на Здружението се во 

насока на натамошно влошување на состојбите во овој сектор, од причини што  
побарувачката на странските пазари бележи тренд на натамошно опаѓање, кое се 
предвидува до крајот на годината да достигне и до 50%, а берзанските цени на 
фероникелот, челичните производи и феросиликоманган во првите пет месеци од 
годината бележат опаѓање за околу 15%-20%.  

Со оглед што црната и обоената металургија е од особено значење за 
националната економија (учествува со 7,53 во БДП, со 11% во додедената вредност 
што ја создава вкупната индустрија на РМ, учество од речиси 35%, во вкупниот 
национален извоз и со 14,9% во вкупниот број на вработени) и што претставува главен 
стожер на македонската економија, преземањето на систeмски мерки за намалување 



на неповолните движења се подеднакво значајни како на микро, така и на макро план, 
и тоа: 
 

1. Итна реализација на повратот на ДДВ на фирмите од областа на 
металургијата со цел намалување на неликвидноста, односно подобрување на 
состојбата со обртни средства како би можеле да ги одржуваат тековните производни 
процеси.    

Вкупните побарувања по основ на поврат на ДДВ кај фирмите: „Фени индустри“ 
- Кавадарци, „Арцелормитал“ - Скопје, „Макстил“ - Скопје, „Југохром Фероалоис“ – 
Тетово и ФЗЦ „11 Октомври“ – Куманово и „Скопски легури„ заедно со нивниот 
деловен партнер Роу и Рифајнд Комодитис – Скопје, заклучно со 1 јуни оваа година 
изнесуваат 1.311 милиони денари (или 21,5 милиони евра).  

Реализацијата на повратот на ДДВ во услови на крајно влошена неликвидност 
кај наведените фирми е надминување на еден од клучните проблеми во оваа 
индустрија. Со цел олеснување на реализацијата на ова барање, членките 
предлагаат: 

- пребивање на ДДВ, односно обврските по основ на ДДВ од увоз на суровини 
да се компензираат со ДДВ побарувањата од УЈП;  

- да се предвиди пребивање на побарувањата по основ на ДДВ со обврски по 
основ на ДДВ од нивните добавувачи.  
 
2. Преземање мерки во функција на намалување на трошоците на енергијата по 
единица производ и тоа: 
  - намалување на надоместокот за транспорт на електрична енергија за 25%; 
  - одлагање на примената на пазарните правила за електрична енергија, а со тоа и на 
обврската за балансирање на електричната енергија на часовно ниво; 
- намалување на надоместокот за транспорт на природниот гас  за 25%.   
 

Цените на енергенсите, поточно електричната енергија и природниот гас  
претставуваат значителен трошковен инпут за металуршките компании. Просечната 
месечна потрошувачка на електрична енергија кај одделни металуршки компании  
изнесува и над 75 милиони (kWh). Доколку се намали цената на преносот на 
електричната енергија за 25%, 6-те металуршки компании би заштедиле 2,036 
милиони  евра на годишно ниво.  

Примената на Правилата за пазар на електрична енергија со која 
балансирањето на електричната енергија преоѓа на часовно ниво би значело 
дополнително оптоварување за компаниите за над 8 милиони евра. Во услови на 
економска криза, неопходно е селективно, за сегашните квалификувани потрошувачи, 
да се одложи примената на часовно балансирање за период од една година.  

Состојбите со снабдувањето со приоден гас се крајно неповолни. Малите 
количини на природен гас кои ги набавува РМ предизвикуваат висока цена на овој 
енергенс. Пример, гасот во РМ чини 490 евра по 1000 м3, додека во Србија цената е 
360, Бугарија 390, Хрватска 304 евра за 1000 м3 природен гас. 

Намалувањето на цената на транспортот на природниот гас за 25% делумно ќе 
ја ублажи оваа состојба со пресметани заштеди за компаниите во износ од 700 илјади 
евра.  

Во делот на енергенсите, се цени потребата со ЕЛЕМ АД да се договори 
набавка на фиксна количина на електрична енергија на дневна база за цел месец, а со 
ЕВН Македонија ќе се преиспита трошокот за ангажирана моќност за нисконапонските 
потрошувачи. 
 
 3. Имајќи ги предвид високите трошоци по основ на енергија, а со цел 
зголемување на конкурентноста на овие компании, се предлага дополнителна 
субвенција  на транспортните услуги  за 20%, како краткорочна мерка за надминување 
на моменталната неповолна состојба, останувајќи на барањата за реализација на: 



 - намалување на цената на транспортот со вагони за правниот субјект зависно 
од зголемувањето на обемот на користење на овој вид транспорт; 
 - поодобрување на патната и железничката инфраструктура; 
 - зголемување на капацитетот и типот на вагони; 
 - инвестиции во поефикасна железничка пруга. 
 -овозможување на приватна иницијатива и инвестирање во транспортниот 
сектор со цел подобрување на услугите, намалување на ценета на превоз и 
модернизација на транспортните капацитети. 
 
 4. Триесет милиони евра, односно 30% од кредитната линија на ЕИБ во износ 
од 100 милиони евра, која ќе се реализира преку МБПР со субвенционирана камата, 
наменски да се насочат за металуршките компании, за потребите за еколошко 
усогласување.   

 
Компаниите од областа на црната и обоената металургија имаа значителни 

обврски по основ на интегрираното спречување и контрола на загадувањето. 
Исполнувањето на овие обврски, согласно динамиката на активностите, само кај 4 
металуршки компании ангажира средства во износ: 9 милиони евра за 2012 година,  24 
милиони евра за 2013 година и 10 милиони евра за 2014 година, кога треба во целост 
да се извршат обврските по Законот за животна средина. 

Неоспорувајќи ја потребата од имплементирање на еколошките стандарди во 
законски дадените рокови, сопствениците на металуршките капацитети побргу ќе 
донесат одлука за нивно затворање отколку да се задолжуваат за непрофитни  
инвестиции  во услови на економска криза.  

Поради недостигот на средства за оваа намена, неопходни се поволни извори  
на средства. Во овј дел, членките изнесоа и предлог за преиспитување на можноста за   
пролонгирање на одредени обврски по основ на интегрираните еколошки дозволи. 
 

5. Да се интензивира прашањето за решавање на сопственоста над земјиштето   
во најкраток можен рок. 

 
 6. Со наведените предлози итно да се запознае Владата на РМ и да се побара 
заеднички состанок со цел аргументирано објаснување на предложените мерки. 
  
 
 
Бр. 11- 1485/1 
11 јуни 2012 година                       Претседател, 
Скопје            Д-р Димитар Хаџи-Мишев с.р. 
 
 
        
 


