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Принципи за заедницата 
 

1. Вовед 
 
Euromax Resources Ltd (“Еуромакс“ или “Компанијата”) верува дека поддршката на нејзините активности од 
страна на заедниците каде што работи е основна за долгорочниот успех на нејзиното работење. Ние 
веруваме дека вредностите на Еуромакс за почитување на сите луѓе, разбирање на очекувањата на 
поединците и заедницата, и барање односи за взаемни придобивки ќе помогнат да ја добиеме таа 
поддршка. 
 
2. Цел 
 
Овие принципи ја зајакнуваат важноста на вредностите на Компанијата и му обезбедуваат на персоналот 
јасни насоки во однос на очекувањата на Компанијата за нивното однесување во врска со локалните 
заедници каде што работиме. 
 
3. Делокруг 
 
Овие принципи важат за сите директори, вработени (со полно работно време, со скратено работно време и 
привремени работници), подизведувачи и консултанти (заедно “персонал”) на Компанијата и нејзините 
подружници. 
 
4. Принципи 
 
Еуромакс цврсто верува дека довербата на локалната заедница е привилегија што треба да се стекне и ние 
ќе ја стекнеме таа доверба преку правење на тоа што кажуваме дека ќе го направиме. Ние ќе: 
 

i. Развиваме, имплементираме и одржуваме процедури и методи за да ги идентификуваме, 
процениме и да управуваме со влијанијата врз заедницата и можностите за градење врска во сите 
фази на нашето работење; 

ii. Воспоставиме процеси за консултација и комуникација со заедницата за да развиеме трајни и 
интерактивно корисни врски со заедницата изградени врз взаемна почит и доверба; 

iii. Го усвоиме принципот „да се биде добар сосед“ и активно ќе се ангажираме за одржливи и 
практични иницијативи за заедницата; 

iv. Бидеме отворени и чесни во нашата комуникација со заедниците и со нивните претставници; 
v. Охрабруваме и обезбедуваме можности за заедниците за учество во придобивките кои доаѓаат од 

нашите истражувачки и рударски активности, на пример преку директни и индиректни 
вработувања, образовни, културни и други програми; 

vi. Се погрижиме нашите вработени и подизведувачи да се информирани за овие принципи и да се 
запознаени со нивните одговорности кон заедницата во врска со сите фази на активностите и 
работењето на Компанијата; 

vii. Бараме сите подизведувачи да се во согласност со овие принципи; 
viii. Бидеме во согласност со овие принципи како и со сите важечки закони и прописи на нашите земји-

домаќини и со барањата на Екватор-принципите од 4 јуни 2013 година; 
ix. Ја надгледуваме, постојано ќе ја подобруваме и ќе известуваме за нашата работа поврзана со 

прашањата за заедницата, и доколку е неопходно ќе преземаме дејствија за поправање на било 
кои недостатоци. 
 

Одобрено од страна на Одборот на директори на Еуромакс на 13 август 2013 година. 
 

/потпишан/ 
Мартин Кониг, Претседавач     


