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1.0 ВОВЕД 

Вклучувањето на чинителите претставува составен дел од процесот на oцена на влијанието врз 

животната средина и социјалните аспекти (ОВЖССА) и им дава информации на чинителите за 

проектот и можност да дадат забелешки и/или да поставуваат прашања кои ќе бидат опфатени во 

ОВЖССА и плановите за управување. Почетното и тековното вклучување на чинителите во текот на 

процесот на ОВЖССА е во согласност со меѓународната добра практика (т.е. ЕБОР  

и Меѓународната финансиска корпорација (МФК)). 

Целосниот пристап кон вклучувањето на чинителите во проектот „Иловица“ е поставен во Планот за 

вклучување на чинителите (Извештај на Голдер, бр. 13514150363.512). Активностите за вклучување 

на чинителите се одвиваат во текот на ОВЖССА преку јавни и поединечни состаноци поддржани со 

тековна комуникација и доставување на информации. Сите материјали за вклучување на чинителите 

се напишани на македонски јазик или усно претставени на македонски јазик на состаноците или 

јавните настани.  

Овој извештај се однесува на вториот циклус од активностите за вклучување на чинителите, 

спроведен во септември, 2016 година. Главните активности беа насочени кон претставување на 

истражувањата на постојните услови, со обезбедување информации за развојот на Проектот и 

собирање коментари и прашања кои ќе се разгледаат во процесот на ОВЖССА. 

Во овој документ поимот „проект“ се однесува на сите предложени руднички објекти и придружната 

инфраструктура (на пример, пристапни патишта, далноводи) и активностите поврзани со изградбата, 

работата и затворањето на рудничките објекти и придружната инфраструктура. 

1.1 Цели на вклучувањето на чинителите за ОВЖССА 

Основниот принцип на вклучувањето на чинителите е тие да имаат значаен придонес во почетните 

фази на ОВЖССА. Програмата е создадена за решавање на следните три примарни цели: 

1) да се идентификуваат чинителите врз кои проектот може да има влијание и да се споделат 

информации со нив и другите членови од јавноста, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на опис 

на проектот, можните ефекти на животната средина и социо-економските ефекти, планираните 

мерки за ублажување и следењето во текот на различните фази на проектот. 

2) активно да се бараат забелешки од чинителите во однос на постоечките услови во животната 

средина и социо-економските услови во проектното подрачје, можните ефекти врз животната 

средина и/или социо-економските ефекти на проектот и можните мерки за ублажување кои може 

да бидат преземени за решавање на таквите прашања и 

3) навремено да се документираат и да се одговорат сите покренати прашања. 

1.2 Фази на вклучувањето на чинителите за ОВЖССА 

Вклучувањето на чинителите ги опфаќа следните циклуси на вклучување, претставени овде со 

посебните цели за секој циклус: 

Циклус 1: почетна истражување на постојните услови (март/април 2015 година) 

 да се претстави описот на проектот, да се претстави тимот за ОВЖССА и да се даде краток опис 

на пристапот кон ОВЖССА; 

 да се даде можност за поставување прашања од интерес и предлози од страна на клучните 

чинители преку фокус групи и интервјуа со клучните известувачи и 

 да се приложат соодветни локални информации и познавања во однос на ОВЖССА.  
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Циклус 2: по завршување на фазата на истражување на постојните услови 
(септември 2015 година) 

 да се претстават резултатите од истражувањето на постојните услови и да се обезбедат 

дополнителни информации за пристапот кон ОВЖССА; 

 да се даде можност на членовите на јавноста и клучните чинители да одговорат на заклучоците 

од истражувањето на постојните услови и да добијат потврда дека нивните прашања, забелешки 

и предлози се разгледани во пристапот кон ОВЖССА и развојот на проектирањето и 

 Еуромакс и тимот за ОВЖССА да ги претстават новостите во напредокот на проектот и следните 

активности.  

Циклус 3: по завршувањето на оцената на влијанието (втор квартал, 2016 година) 

 да се претстават резултатите од ОВЖССА; 

 да се им се овозможи на членовите на јавноста да добија потврда дека нивните прашања, 

забелешки и предлози се разгледани во оцената на влијанието или проектирањето и 

 да се даде можност за забелешки на заклучоците од оцената на влијанието врз животната 

средина и социјалните аспекти. 

Дополнително на вклучувањето на чинителите поттикнато од процесот на ОВЖССА, ќе се одржи и 

јавна расправа во општините Босилово и Ново Село во 2016 година. Со тоа ќе се овозможи јавноста 

да учествува во процесот на донесување одлуки. 

 

2.0 РЕГУЛАТОРНИ БАРАЊА 

2.1 Република Македонија  

Според Член 82 од Законот за животна средина на Република Македонија, органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина (Министерството за 

животна средина и просторно планирање - МЖСПП) е одговорен за поставување на опфатот на 

оценката на влијанието врз животната средина, вклучувајќи ги и правните лица кои треба да се 

консултираат во текот на подготовката на ОВЖС. Пред активностите за вклучување во Циклус 1, 

Еуромакс ги идентификуваше можните засегнати групи и нивни претставници, раководните лица во 

селата и локалните власти и други страни заинтересирани за учество.  

Законот за животна средина (Република Македонија, 2005 година) наложува јавна консултација во 

текот на објавувањето на извештајот за ОВЖС во форма на јавна расправа која ќе се одржи во 

општините во кои се наоѓа проектот.  

2.2 Меѓународна добра практика  

Меѓународната добра практика наложува чинителите да се идентификуваат на транспарентен, 

дефиниран и јавен начин. Групите на чинители треба да ги вклучуваат државните секторски 

институции, локалната администрација, локалното население, влијателни личности (локалните 

раководни лица), невладините организации (НВО-и), локалните институции (здравство, образование) 

и општата јавност. Интересите на сите релевантни групи на чинители мора да бидат решени во текот 

на процесот на ОВЖССА, со прашања и одговори вклучени во конечната ОВЖССА.  

Меѓународните насоки дополнително наложуваат дека вклучувањето на чинителите мора да изгради 

и одржува конструктивна врска со засегнатите заедници; вклучувањето не смее да биде под 

надворешно влијание или мешање и мора да се спроведе врз основа на навремени, соодветни, јасни 

и достапни информации (ЕБОР 2014, МФК 2012). 
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2.3 Принципи на Еуромакс 

Еуромакс го обработува вклучувањето на заедницата и чинителите во неколку документи за 

политиката на работа, вклучувајќи ги и Принципите за заедницата на Еуромакс Ресоурцес. Еуромакс 

ја нагласува важноста од вклучување на чинителите во нацрт документот за Критериумите за 

проектирање во однос на животната средина и социјалните аспекти (извештај бр.: 1023/01/2013v1, од 

јануари, 2014 година), каде се вели дека:  

Меѓународната најдобра практика за ОВЖССА ја нагласува важноста на вклучување 

на чинителите од започнувањето на секој поголем проект, па сé до неговото конечно 

завршување, што во случајот на „Иловица“ ќе биде успешното затворање. Тоа 

наложува јасна стратегија на проектот за комуникација, план и програма со посветен 

тим кој ќе ја реализира таа програма. 

Вклучувањето на чинителите значи споделување информации и знаење, се насочува 

кон разбирање на проблемите на другите и изградува врски врз основа на соработка и 

партнерство. Тоа е долготраен процес којшто мора да биде транспарентен и да 

покаже издржаност со цел да ги задоволи очекувањата на чинителите, а посебно оние 

на локалните заедници.  

Сето тоа е вклучено во планот за комуникација на Еуромакс. Редовните консултации 

со локалните и националните чинители се одвиваат тековно и се сметаат како едни 

од најважните активности во насока на придонес на проектот кон позитивен, 

долгорочен општествен и економски развој. 

 

3.0 ЦИКЛУС 2 ОД ВКЛУЧУВАЊЕТО НА ЧИНИТЕЛИТЕ 

3.1 Тим одговорен за вклучувањето на чинителите 

Тимот за вклучување на чинителите го сочинуваа претставници од Голдер Асоушиејтс (Golder 

Associates), Шламберже Уотер Сервисис (Schlumberger Water Services = SWS), Еуромакс Ресоурцес и 

голем број технички стручни лица од Македонија. Тимот за вклучување на чинителите беше 

предводен од Голдер.  

Табела 1: Тим за вклучување на чинителите во ОВЖССА 

Член на тимот Компанија Улога 

Ендрју Морсли Голдер Асоушиејтс Раководител на проект за ОВЖС 

Михаела Симс Голдер Асоушиејтс Практикант за ОВЖС 

Питер Баур 
Шламберже Уотер 

Сервисис 

Раководител на проект за истражувања 

на водите 

Патрик Форвард Еуромакс Ресоурцес Главен оперативен директор 

Кејт Харкорт Еуромакс Ресоурцес 
Раководител за животна средина и 

социјални аспекти  

Драги Пелтечки Еуромакс Ресоурцес Локален раководител на проект 

Марија Рашковска Еуромакс Ресоурцес Преведувач 

Вера Ѓоргиева Еуромакс Ресоурцес 
Администратор во канцеларија/Машински 

инженер 

Љубица Панова Еуромакс Ресоурцес Администратор на база на податоци 
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Никола Механџиски Еуромакс Ресоурцес Помлад рударски инженер 

Ѓорѓи Милев  Еуромакс Ресоурцес Техничар за животна средина 

Добринчо Крсначев Еуромакс Ресоурцес Техничар за животна средина 

Панче Тимов Еуромакс Ресоурцес Техничар за животна средина 

Елизабета Стоева Еуромакс Ресоурцес Администратор на Информативен центар 

Роска Митрова-Беличева Еуромакс Ресоурцес 
Помошник администратор на 

Информативен центар 

Анета Донкова-Петрушова Еуромакс Ресоурцес 
Раководител на администрација и 

човечки ресурси 

Борче Илиоски Еуромакс Ресоурцес 

Помошник заменик претседател за 

корпоративен развој и односи со 

инвеститори 

Мартина Костовска Еуромакс Ресоурцес Соработник за односи со инвеститори 

Бранко Мицевски Биомастер Стручно лице за екологија 

Никола Мицевски Биомастер Стручно лице за екологија 

Дејан Мираковски 
Универзитет „Гоце 

Делчев“ - Штип 

Стручно лице за квалитет на воздух и 

бучава 

Теодора Стојанова 
Универзитет „Гоце 

Делчев“ - Штип 

Стручно лице за квалитет на воздух и 

бучава 

Стојан Новаков 
Консултант за 

археологија 
Независно стручно лице за археологија 

 

Фирмата за односи со јавноста „Имиџ ПР“ присуствуваше на известувањето за печат што се одржа во 

Општина Ново Село на 15 септември 2015 година и на отворените денови.  

3.2 Методологија 

Вториот циклус на вклучување на чинителите беше насочен кон отворените денови за јавноста, како 

и состаноци со државните претставници, состаноци со градоначалниците на општините во кои се 

наоѓа Проектот и неколку состаноци со чинителите. Се одржаа следните состаноци и настани: 

Датум на 
состанокот 

Лица присутни на состанокот  

14 септември  Министерство за животна средина и просторно планирање 

14 септември Министерство за економија 

15 септември Општина Босилово 

15 септември Општина Ново Село 

15 септември Известување за печат  

16 септември Состанок со Шумско стопанство „Беласица“ 

16 септември Отворен ден - Иловица и Штука 

17 септември Состанок со Водостопанство „Струмичко поле“ 

17 септември Отворен ден - Ново Село 
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18 септември Состанок со Музеј - Струмица 

Сите состаноци и настани беа организирани од страна на Еуромакс. Покани, известувања и брошури 

беа доставени пред почетокот на отворените денови (примероците се дадени во Прилог А). Беа 

испратени покани до Градоначалниците на Општина Босилово и на Општина Ново Село, 

Водостопанство „Струмичко поле“, Шумско стопанство „Беласица“, Музеј - Струмица и до сите 

поединци кои учествуваа на состаноците на фокус групите во првиот циклус. Известувањата се 

истакнаа на локалните продавници, се доставија до медиумите (на пример, електронското издание на 

„Струмица Денес“) и се објавија на интернет страницата на Еуромакс и во социјалните медииуми 

(Facebook). Еуромакс и Голдер беа во можност да ги искористи врските изградени со 

градоначалниците на Босилово и Ново Село, општинските раководни лица и околните заедници 

заради обезбедување успешно споделување на информациите поврзани со проектот и со ОВЖС.  

3.3 Отворени денови 

Се одржаа два настани на отворени денови кои дадоа можност јавноста да дојде и неформално да ги 

разгледа информациите за Проектот, истражувањата на постојните услови и процесот на ОВЖССА, 

резултатите до тој ден и законските барања, како и да се сретнат со и да поставуваат прашања до 

претставниците на Еуромакс и Голдер. Отворените денови се одржаа во следните заедници: 

 Иловица (за вклучување на Иловица, Штука и другите заедници во Општина Босилово);  

 Ново Село (за вклучување на заедниците во Општина Ново Село). 

Настаните на отворени денови беа закажани како четиричасовни настани од 3 до 7 часот попладне во 

среда, 16 септември (Иловица/Штука) и четврток, 17 септември (Ново Село). При пристигнување 

присутните се потпишуваа во листа за присуство и пополнуваа прашалник со три прашања:  

 Како дознавте за настанот на отворени денови? 

 Кои се Вашите прашања или забелешки за предложениот проект за злато и бака „Иловица“? 

 На кој начин сакате во иднина да добивате информации за Проектот? 

Собраните прашалници се искористија како основа за подолу претставената анализа.  

За време на отворените денови Голдер и Еуромакс дадоа презентација на македонски јазик (или на 

англиски јазик со толкување на македонски), по што следеше сесија со прашања и одговори. Освен 

презентацијата, во просторијата се поставила информативни табли (постери) со информации за 

истражувањата на постојните услови за ОВЖССА и опис на Проектот (постерите и презентацијата се 

дадени во Прилог Б, а фотографии од настаните се дадени во Прилог В). Пред секоја информативна 

табла имаше членови од тимот за вклучување на чинителите во ОВЖССА кои даваа дополнителни 

објаснувања за изведените истражувања (на македонски јазик или на англиски јазик со толкување на 

македонски) и одговараа прашања од присутните. Сите прашања или забелешки се евидентираа, 

заедно со дадениот одговор и тие се дадени во Прилог Г. Се дистрибуираше и информативен лист 

(Прилог А) што присутните можеа да го земат со себе.  

Настанот во Иловица го посетија приближно 120-150 луѓе. Најголем дел од присутните беа од селата 

Иловица и Штука, но имаше и бројни посетители од други села (вклучително Босилово, Турново, 

Секирник, Сушица, Робово, Муртино, Бориево и Ангелци) и од градот Струмица. Поради големиот 

интерес, настанот траеше до 7:30 попладне.  

Настанот во Ново Село го посетија приближно 20-30 луѓе. Присутните беа од Ново Село, Струмица, 

Иловица и Сушица.  

На настаните беа поставени различни прашања, а најголем дел од нив беа поврзани со можните 

влијанија поврзани со Проектот (Слика 1). Другите прашања се однесуваа на постојните услови во 

животната средина, гледиштата за постојните влијанија врз квалитетот на водите и прашања 

поврзани со работењето на Проектот.  
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Најголем дел од прашањата се однесуваа на постојниот квалитет на водите, ризикот од влијанијата 

на вибрациите и заштитните мерки кои би се примениле доколу се идентификуваат проблеми или 

надминувања во ѓивотната средина во текот на работењето на Проектот.  

 
Слика 1: Анализа на прашања поставени на отворените денови 

Дадените одговори во прашалникот (како одговор на прашањето „Кои се Вашите прашања или 

забелешки за предложениот проект за злато и бака „Иловица“?) ги одразуваат сличните 

размислувања во однос на можните влијанија од Проектот, но укажуваат и дека заедницата е 

заинтересирана за можностите кои Проектот ги нуди. Забелешките и/или прашањата се поврзани со: 

 влијанијата врз дивите животни и животната средина; 

 влијанијата врз пчелните семејства во близина на рудникот; 

 влијанијата врз условите за живеење; 
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 влијанијата врз сообраќајот и транспортот; 

 влијанијата врз земјоделските производи; 

 загадувањето; 

 влијанијата врз животната средина и нејзината заштита; 

 водата; 

 можностите за вработување; 

 можноста за искористување на водата која ќе се пренасочува околу хидројаловиштето; и 

 можноста за проширување на здравствената амбуланта и обезбедување простор за аптека. 

Резултатите од прашалникот обезбедуваат корисни информации за начините за комуникација со 

локалните заедници. Известувањето за отворените денови беше дадено на различни начини, а 

најголем дел од присутните биле информирани со директни покани, преку Интернет, страницата на 

Еуромакс или профилот на Facebook, или од известувањата на локалните продавници (каде истите 

беа поставени) (Слика 2).  

 
Слика 2: Одговори дадени на прашањето „Како дознавте за настанот на отворени денови?“ 

На Слика 3 се прикажани начините на кои може да се доставуваат дополнителни информации за 

Проектот. Од овде се гледа дека најпопуларен начин на комуникација е електронската пошта, а потоа 

личната комуникација (лично, по телефон или на јавни настани). Голем дел од присутните оставија 

контакт информации електронска адреса, телефонски број или домашна адреса) на листата за 

присуство или на прашалникот. Информациите се додадени во базата на податоци на Еуромакс и ќе 

се користат за доставување информации. 



 

ОВЖС ЗА ПРОЕКТОТ „ИЛОВИЦА – ИЗВЕШТАЈ ОД 
ВКЛУЧУВАЊЕТО НА ЧИНИТЕЛИТЕ 

 

февруари, 2016 година 

Извештај бр. 13514150363.564/A.0 
8  

 

 
Слика 3: Одговори дадени на прашањето „На кој начин сакате во иднина да добивате информации за 
Проектот?“ 
 

3.4 Состаноци со Министерството за просторно планирање и 
Министерството за економија 

Состаноците со Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за 

економија се одржаа во понеделник, 14 септември. Состаноците овозможија запознавање на 

државните претставници со тимот за ОВЖС (Голдер и Шламберже) и продолжување на постоечката 

поврзаност со Еуромакс. Состанокот ја опфати презентацијата за настаните на отворени денови, 

проследена со можност за разговор и прашања. Државните претставници ги разгедаа и 

информативните табли (во помал формат) за настаните на отворени денови.  

И двата состаноке завршија позитивно и продуктивно. Државните претставници изјавија дека 

задоволство за развојот на проектот и спроведувањето на ОВЖС според македонските и 

меѓународните стандарди. Присутните имаа неколку прашања поврзани со наодите од 

истражувањето на постојните услови и развојот на проектот. МЖСПП даде корисни повратни 

информации за процесот на мекадонската ОВЖС, пристапот во вклучувањето на чинителите и 

презентацијата за настанот.  

3.5 Состаноци со општините 

На 15 септември (вторник) се одржаа состаноци со претставниците на Општина Босилово и Општина 

Ново Село. Меѓу присутните беа градоначалниците на двете општини, нивните вработени, членовите 

на советите и други гости (на покана на градоначалниците). Состанокот ја опфати презентацијата за 

настаните на отворени денови, проследена со можност за разговор и прашања.  

Прашањата поставени на состаноците беа насочени кон: 

 Обезбедување повеќе информации од страна на Еуромакс за активностите во рударството затоа 

што населението во тоа подрачје нема многу познавања за истото; 

 Можните влијанија на проектот, во голем дел поврзани со влијанијата врз животната средина, 

како прашина и вода, влијанијата врз земјоделството во подрачјето и прашања поврзани со 

можните промени во локалните општествени/културни навики и економски активности и  

 Можностите за придобивки за општините преку вработувања и обезбедување добра и услуги.  
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На 15 септември се даде информативна изјава за печатот на кое присуствуваат претставници на 

Еуромакс и градоначалниците на Босилово и Ново Село. Изјавата за печатот ја покрија бројни 

медиуми и покриеноста на настанот е достапна на следните врски: 

 Канал 5 Телевизија: http://www.kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=78806 

 Интел Телевизија: https://www.youtube.com/watch?v=Y_pkllFxmK0 

 Сител Телевизија: http://www.sitel.com.mk/euromaks-resursis-prodolzhuva-so-aktivnostite-za-

izgradba-na-rudnikot-za-bakar-i-zlato-vo-ilovica-0 

 Интернет страница на Reporter.mk: http://reporter.mk/2015/09/16/еуромакс-ресурсис-продолжува-

со-ак 

3.6 Состаноци со други чинители 

Во периодот од 16 до 18 септември 2015 година се одржаа состаноци со Водостопанство „Струмичко 

поле“, Шумското стопанство „Беласица“ и Шумскиот инспекторат и Музеј - Струмица Состаноците беа 

насочени кон продолжување на соработката помеѓу Еуромакс и наведените чинители кои ќе бидат 

вклучени во различни аспекти на Проектот. На состаноците се разменија информации и чинителите 

имаа можност да постават прашања до Еуромакс и тимот за ОВЖССА.  

Дополнително, беа испратени покани за отворените денови до градоначалниците на Општина 

Босилово и на Општина Ново Село, Водостопанство „Струмичко поле“, Шумско стопанство 

„Беласица“, Музеј - Струмица и до сите поединци кои учествуваа на состаноците на фокус групите во 

првиот циклус. Поканите овозможуваа организирање состаноци со Еуромакс и тимот за ОВЖССА 

доколку истите не можат да присуствуваат на отворените денови, но такви состаноци не беа 

побарани. 

3.7 Резиме 

Сите прашања покренати на настаните на отворените денови и состаноците со чинителите се 

сумирани и ќе дадат информации за анализата на можните влијанија на ОВЖССА. Покренатите 

прашања и проблеми се слични на оние од првиот циклус на вклучување на чинителите заедно со 

нови прашања кои првпат се поставуваат (на пример, загриженост за влијанието на вибрациите од 

минирањето и сообраќајот, прашања за заштитните мерки кои ќе се преземат како реакција на 

проблемите во животната средина што ќе се идентификуваат во текот на работењето). 

Информациите собрани за пожелните начини на комуникација ќе се земат предвид во споделувањето 

информации за идните циклуси за вклучување на чинителите, ОВЖССА и друг вид комуникација со 

Еуромакс. Важно е да се земе во предвид фактот дека различни групи луѓе имаат и различни желби 

за начинот на комуникација и затоа најдобар пристап се постигнува преку одржување на широк опсег 

на налини на комуникација (електронски, печатени примероци или лична комуникација).  
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