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1. ВОВЕД, ПРЕГЛЕД И СТРАТЕГИЈА ЗА РОЗОН 

1.1. Вовед 

„Еуромакс Ресоурцес Лтд“ е јавна компанија основана во Британска Колумбија, Канада, која котира на берзата за 

хартии од вредност во Торонто (TSX Venture Exchange) и работи во Македонија преку своето претставништво 

„Еуромакс Ресоурцес ДОО Скопје“ („Еуромакс“). Еуромакс има голем развоен проект за експлоатација на минерална 

суровина – злато и бакар, во Македонија што е насочен кон изградба и работење на проектот-Рудник за бакар и злато 

„Иловица-Штука“ („Проектот“). 

Европската Банка за Обнова и Развој (ЕБОР) обезбедува финансиски средства за Проектот и во моментот е најголемиот 

акционер во Компанијата со сопственост на Еуромакс од 19,9%. Еуромакс го развива Проектот во согласност со 

македонското законодавство и барањата на ЕБОР, вклучувајќи ја Политиката на ЕБОР за животна средина и социјални 

аспекти (20141) и барањата за изведба (БИ), како што е БИ 5: Откуп на земјиште, присилно преселување и економско 

преместување.  

Имајќи предвид дека Проектот може да биде финансиран од институции кои ги почитуваат Екватор-принципите, 

Проектот ќе се усогласи и со стандардите за изведба на Меѓународната финансиска корпорација (МФК) за одржливост 

на животната средина и социјалните аспекти, имено СИ 5: Откуп на земјиште и присилно преселување. 

Проектот има потреба од откуп на земјиште за концесијата за експлоатација и соодветен пат, далновод и 

инфраструктура за водоснабдување, што може да вклучи економско преместување на сопствениците и корисниците 

на земјиште. Процесот на откуп на земјиште за Проектот е во рана фаза, но според досегашните сознанија се чини 

дека ќе има многу ограничен број на случаи (доколку воопшто има такви) на појава физичко преместување на објекти 

за „живеење“. Има неколку објекти што може да бидат засегнати, а се нестанбени, но тоа ќе се потврди во текот на 

понатамошно планирање на откупот на земјиште. 

Поле 1-1 Рамка за откуп на земјиште и обезбедување надомест 

Рамката за откуп на земјиште и обезбедување надомест (РОЗОН) ги одредува можните влијанија со разместување 

поврзано со Проектот и принципите на обезбедување надомест и одговорностите со кои ќе се обезбеди сè со цел 

да се осигури дека сите оние кои се засегнати со имплементацијата на проектот нема да бидат во состојба полоша 

споредено со постојните услови. Во РОЗОН се одредува како Еуромакс ќе спроведе консулатaции  и вклучување 

на засегнатите лица и ќе вклучи механизам за поплаки за лицата засегнати со откупот на земјиште во однос на 

разгледување на нивните забелешки. Овој документ е изработен во согласност со македонското законодавство и 

во согласност со БИ 5 на ЕБОР и СИ 5 на МФК. 

 

1.2. Преглед на клучните насоки за планирање на ОЗОН за Проектот 

Во овој дел е претставен прегледот на клучните насоки кои се од директна важност за пристап кон земјиштето за 

Проектот и предложената Стратегија за откуп на земјиште и обезбедување надомест (ОЗОН-Стратегија). Стратегијата 

за ОЗОН е даден во Дел 1.3. 

Локација на Проектот: Проектот „Иловица-Штука“ се наоѓа во југоисточниот дел на Македонија, на околу 15 km западно од 

границата со Бугарија во склоп на општините Босилово и Ново Село, на западните падини на Малешевските планини и 

особено на падините на планината Огражден. 

Компоненти на Проектот: Клучните компоненти на проектот за кои е потребен пристап до земјиште и/или откуп на 

земјиште идентификувани во Поле  1-2. 

Поле 1-2 

 Поле 1-2 Проект за бакар и злато „Иловица-Штука“ – клучни компоненти на проектот  

 Концесиски простор на рудник: Рудничките објекти, вклучувајќи го површинскиот коп, постројката,  

инфраструктурата и хидројаловиштето (ПМС), се наоѓаат во рамките на концесискиот простор – во моментот 

подрачје покриено во голем дел со шума во голем дел е шумско подрачје кое претставува комбинација од 

државна сопственост, мешана државна/приватна сопственост, со корисници (со и бездозвола за користење) на 

                                                           

1 http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html 
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подрачјето, како што се пчелари, сточари, собирачи на  дрва и собирачи на шумски плодови(како печурки, билки 

или растенија со културно значење). Самиот концесиски простор се наоѓа на голема  шумска површина. 

Подрачјето за откуп на земјиште за Проектот ќе опфати околу 1.148 хектари (ha) во рамките на концесиски 

простор од 1.542 ha. Откупот на земјиштето ќе се изведе само на областа потребна за рудничките објекти во 

рамките на концесискиот простор, а со тоа одредени делови од концесискиот простор ќе останат со непроменета 

сопственост и користење на земјиштето. Пристапот до земјиштето во областа со рудничките објекти во рамките 

на концесискиот простор е потребно да се спроведе до крајот на четвртиот квартал од 2016 година. 

 Пристапен пат: Новиот пристапен пат што ќе ги поврзува влезот на локацијатана рудникот и постојниот 

магистрален патА4 ќе биде долг околу 7 km, во подрачје со многу парцели кои во голем дел  во приватна 

сопственост на обработлив земјоделски површини. Пристапот до земјиштето е потребен до крајот на четвртиот 

квартал од 2016 година (за Фаза 1) и четвртиот квартал од 2017 година (за Фаза 2). Во Фаза 1 се вклучени 

активностите за поддршка на фазата на изградба и истата вклучува заобиколување на селото Штука и можност за 

привремено заобиколување на село Турново. 

 Надземен далновод: Два надземни далноводи од 110kV за поврзување со електрично напојување од две 

постојни трафостаници – првата во Сушица (околу 7 km јужно од локацијата) и втората во Берово (30 километри 

северно од локацијата). Временската рамка за првата е флексибилна во текот на 2017 година, а за втората во 

првиот квартал од 2018 година. 

 Цевковод за водоснабдување: Техничкото решение за водоснабдување на рудникот сè уште не е потврдено, но 

се разгледува можноста за заедничко решение со цевковод во кое ќе се искористи подобрената постојната 

инфраструктура за водоснабдување и можност за наменски цевковод.  Во случај да се избере  решение за нов 

наменски цевковод за водоснабдување во должина од околу 17 km , тој ќе се протега по должината на постојниот 

канал „Турија“ од акумулацијата „Турија“ до локацијата на рудникот (и до Пречистителната станица вода за 

локалните села) . Еуромакс и „Водостопанство АД“ ја разгледуваат можноста за водоснабдување од заеднички 

цевковод. Точниот временски период за пристап кон земјиштето сè уште не е одреден, но  е потребен до првиот 

квартал од 2018 година и порано, доколку е изводливо. 

Потреби за земјиште: Потребите за обезбедување земјиште за Проектот ќе влијаат врз парцелите со земјиште и имот 

во државна и приватна сопственост, има и парцели во рамките на концесискиот простор што се во мешана 

државна/приватна сопственост. Проектот има потреба од пристап до земјиште во текот на проценетите 20 и повеќе  

години животен век на рудникот и привремен пристап во текот на изградбата и за потребите за периодично 

одржување на пристапниот пат, далноводот и  цевководот за водоснабдување. Пристапот до земјиштето е планирано 

да се обезбеди како комбинација од откуп на земјиште, договори за пристап, стварна службеност на определено 

годишно време2 и стварна службеност како трајно право3. Пожелниот пристап на Еуромакс во однос на откупот на 

земјиштето е спогодбено договарање со сопствениците и корисниците на земјиштето, но во случаите кога нема да се 

постигне спогодба за склучување договор, може да се јави и задолжителен откуп/експропријација, применети во 

согласност со македонското законодавство и барањата на ЕБОР. Еуромакс планира да ја разгледа и можноста за 

преместување на деловите во приватна сопственост на парцелите со мешовита државна/приватна сопственост во 

одделни парцели со државна/приватна сопственост надвор од концесискиот простор, со тоа создавајќи можност за 

избегнување на откупот на таквите парцели. 

Програма за пристап до земјиштето: Различните компоненти на Проектот се во различни фази на проектирање, 

планирање и податоци/истражувања поврзани со откуп на земјиштето. Програмата за изградба на рудничките објекти 

и клучната инфраструктура означува дека пристапот до земјиштето е потребен во различни периоди за компонентите 

на Проектот. Програмата и стратегијата за откуп на земјиште и обезбедување надомест (ОЗОН) налагаат внимателно 

планирање за да се обезбеди доволно време за завршување на потребните истражување, собирање податоци и 

разговори/консултации за секоја компонента. 

                                                           

2 Стварната службеност на определено годишно време претставува право на минување низ нечие земјиште кое, на пример, дава 
право на компанијата да инсталира и одржува цевковод или кабли низ земјиштето со годишен надомест за земјопоседникот. Тоа 
најчесто е привремен договор и не се пренесува автоматски на нов сопственик или корисник. 
3 Стварната службеност (комунално-техничка) како трајно право претставува право на пристап до земјиште заради поставување и 
одржување на инфраструктурана опрема (на пример, цевковод или кабли) со еднократен надомест, со што се обезбедуваат трајни 
права за пристап до нечие земјиште и може да се пренесе на наредните земјопоседници. Може да го ограничи сопственикот во 
користењето на земјиштето (на пример, да ограничи црпење на подземни води). 
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Влијанија на преместувањето: Проектот е многу внимателно проектиран за да ги избегне, или кога избегнувањето е 

невозможно, да ги минимизира влијанијата на преместувањето4: 

 Физичко преместување: се очекува да биде избегнато и затоа не се предвидува преселување на домаќинства. 

Сепак, постои многу мал ризик за појава на физичко преместување, што треба да се потврди во текот на 

планирањето на пристапниот пат, далноводот и цевководот за водоснабдување. 

 Економско преместување: се очекува да се појави како резултат на загубата на шумско земјиште, земјиште за 

напасување и земјоделско земјиште, неможност за пристап до шумски и природни ресурси, загуба на култури и 

дрвја и загуба на (или влијанија врз) одредени нестанбени објекти/имот, како што се штали (вклучително и 

напуштени објекти) и пчеларници. Проектот ќе доведе и до одредени ограничувања за пристап до земјиште и 

користење на земјиште, на пример, стварна службеност на определено годишно време и како трајно право по 

должината на цевководот, пристапниот пат и далноводот.  

Горенаведениот преглед на можни влијанија на преместувањето се заснова на почетни истражувања. Точната листа 

на влијанија и планираниот надомест и поддршка за овие влијанија ќе бидат споделени после добивањето на 

резултатите од дополнителните социо-економски истражувања, попишувања, вклучувајќи попис на земјиште и имот, 

кои ќе се дефинираат во ПВУЕ или АПОН за секоја од компонентите на Проектот. 

1.3. Стратегија за ОЗОН 

Подолу е даден преглед на планирањето на Стратегијата за откуп на земјиште и обезбедување надомест (ОЗОН) и 

клучната водечка документација, имено оваа РОЗОН и плановите за ОЗОН. На Слика 1.1 е даден преглед на 

стратегијата и пристапот за ОЗОН. 

Слика 1-1 Преглед на пристапот за планирање на ОЗОН за проектот за бакар и злато „Иловица-Штука“ 
Компонента на 
Проектот 

КОНЦЕСИСКИ ПРОСТОР ПРИСТАПЕН ПАТ (ПП) НАДЗЕМЕН ДАЛНОВОД 
(НД) 

ЦЕВКОВОД 

РОЗОН РАМКА ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈИШТЕ И ОБЕЗБЕДУВАСЊЕ НАДОМЕСТ (РОЗОН) 
сите 4 компоненти 

Откуп на земјиште 
потребен за: 

Опфатот на Проектот во 
концесискиот простор – 
една фаза до крајот на 

К4 на 2016 год, 

ПП Фаза 1: К4, 2016 год. 
ПП Фаза 2: К4, 2017 год. 

Фаза 1: Иловица-Сушица, 
флексибилно во 2017 

год. 
Фаза 2: Иловица-Берово, 

К1, 2018 год. 

До К1, 2018 год, и 
порано ако е можно 

Одговорност/конт
рола за откупот на 
земјиште 

Еуромакс Еуромакс со помош на 
Општината / 

дополнително ќе се 
потврдат улогите / 

Еуромакс со помош на 
МЕПСО / дополнително 
ќе се потврдат улогите 

/ 

Еуромакс / 
одговорен орган за 

води /дополнително 
ќе се потврдат 

улогите – зависно од 
избраното решение/ 

Можно 
преместување 

Се очекува економско 
преместување со мал 
број засегнати објекти 
во шумското подрачје 

(на пример, 
неформални 

засолништа за говеда) 

Главно економско и 
можно физичко 

преместување (да се 
потврди трасата) 

Ограничено економско 
преместување, главно 

привремено и со 
обезбедување Стварната 
службеност (комунално-

техничка) како трајно  
право на пристап (да се 

потврди трасата) 

Ограничено 
економско 

преместување, 
главно привремено и 

со  Стварната 
службеност 
(комунално-

техничка) како трајно 
обезбедување на 

право  на пристап (да 
се потврди трасата) 

Акциони планови 
за обезбедување 
надомест (АПОН) / 
Планови за 
враќање на 
условите за 
егзистенција 
(Livelihood)(ПВУЕ) 

КОНЦЕСИСКИ ПРОСТОР 
(План за враќање на 

условите за 
егзистенција (ПВУЕ) – 
една верзија за сите 

потреби на 
концесискиот простор 

ПВУЕ за ПРИСТАПЕН ПАТ 
 

Верзија 1 – ПП Фаза 1 
Ажурирана верзија – 

додавање на ПП Фаза 2 

ПВУЕ за ДАЛНОВОД 
 

Верзија 1 – НД Фаза 1 
Ажурирана верзија – 

додавање на ПП Фаза 2 

ПВУЕ или 
план/документ со 

барањата дадени во 
БИ 5, став 41 и/или 

вклучување на 
соодветните потреби 
од пристапот во ПВУЕ 

во договор со 
одговорниот орган за 

води 

                                                           

4 Според БИ 5 на ЕБОР, „физичко преместување“ е преместување или загуба на засолниште/живеалиште кои се последица на откупот 
на земјиште поврзан со одреден проект и/или ограничувања за користење на земјиштето, а „економско преместување“ е загубата 
на имот или ресурси и/или загуба на пристап до имот или ресурси кои доведуваат до загуба на изворите на приходи или средствата 
за егзистенција. 
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Сеопфатна Рамка на Компонентите на Проектот – РОЗОН: И покрај тоа што ќе се јават разлики во пристапите за ОЗОН, 

улогите и одговорностите за различните компоненти на Проектот, целокупниот пристап до земјиштето и откупот треба 

да се изведат во согласност со националното законодавство и барањата на ЕБОР, колку тоа е возможно. Од важност 

е постоењето на постојани пристапи во однос на, на пример, проценка на на имотот, надомест и помош во сите 

компоненти на Проектот, независно од тоа дали истите се под водство на Еуромакс или државна агенција. Токму 

поради тоа, Проектот ја подготви оваа Рамка за откуп на земјиште и обезбедување надомест (РОЗОН) со цел да се 

обезбеди сеопфатна рамка за пристапот и откупот на земјиштето за Проектот. 

Структура и содржина на РОЗОН: Во РОЗОН е вклучено следното: 

 Дел 2: Опис на Проектот и потребата од земјиште и информации за тековната сопственост, користење и 

корисници на земјиштето. Преглед на можните влијанија и категории на лица засегнати од пристапот до 

земјиштето во однос на физичко и економско преместување.  

 Дел 3: Правна рамка и политики, каде се вклучени соодветни македонски закони за секоја од компонентите на 

Проектот, клаузули од дозволата за експлоатација, Политиката на ЕБОР за животна средина и социјални аспекти, 

имено БИ 5 и СИ 5 на МФК. Кратка анализа на разликите помеѓу националното законодавство и барањата на ЕБОР 

и предложени мерки за надминување на тие разлики. 

 Дел 4: Цели и принципи на РОЗОН. 

 Дел 5: Критериуми за подобност/право за надомест и поддршка и одредување на правата на надомест и помош 

кои ќе бидат обезбедени, вклучувајќи посебни мерки за ранливите лица/домаќинства и групи. 

 Дел 6: Планирани пристапи и процеси за пристап до и откуп на земјиштето, вклучувајќи и идентификување на 

засегнатите лица и имоти, проценка и надоместување. 

 Дел 7 и 8: Пристапот кон вклучување на чинителите, консултации и објавување во однос на пристапот и откупот 

на земјиштето (Дел 7) и соодветниот механизам за поплаки (Дел 8). 

 Дел 9: План за спроведување на откупот на земјиште, вклучувајќи улоги и одговорности, преглед на временската 

рамка за пристап до земјиштето за Проектот, планирање на буџет, следење и известување. 

 Дел 10: Контакт Податоци за  лицата кои имаат потреба од дополнителни информации за РОЗОН и активностите 

на Проектот за пристап до и откуп на земјиште. 

Подготовка на посебни АПОН/ПВУЕ/планови за секоја од компонентите на Проектот:  Бидејќи РОЗОН ја претставува 

сеопфатната рамка за пристапот на Проектот кон пристап до и откуп на земјиште,  ќе се подготват посебни Акциски 

планови за обезбедување надомест (АПОН) и/или Планови за враќање на условите за егзистенција (ПВУЕ) за 

различните компоненти на Проектот (во зависност од тоа дали ќе се одвива физичко и/или економско 

преместување)5. Во овие ПВУЕ/АПОН ќе се претстават сите специфични информации потребни за исполнување на 

националното законодавство и БИ 5 на ЕОР и СИ 5 на МФК, на пример, целосен преглед на деталите за тековната 

сопственост и користење на земјиштето, природата на влијанијата на преместувањето, засегнатите лица и имот и 

детали за предложениот надомест и обезбедена помош. Имајќи предвид дека во моментот не се предвидува 

физичко преместување, за компонентите на Проектот ќе се подготват ПВУЕ, наместо АПОН. 

Имајќи ја предвид сложената природа на распоредениот пристап до земјиште потребен за одредени компоненти на 

Проектот и потребата од започнување и завршување на потребните истражувања и консулатции за ОЗОН со лицата 

засегнати со Проектот (ЛЗП), ќе се изработи детална програма за ПВУЕ/АПОН која ќе ја надополни онаа претставена 

во рамките на РОЗОН. ПВУЕ/АПОН ќе бидат надополнети со дополнителни социо-економски истражувања, 

попишување и попис на земјиште и имот во текот на следната фаза на развојот на Проектот со целпоцелосно да се 

разберат големината и степенот на влијанијата на економското преместување на ЛЗП. Со тоа ќе се надополни 

досегашната спроведена активност. 

Дополнително, доколку државна агенција е одговорна (или има одредени одговорности) за откуп на земјиште за 

одредена компонента на Проектот (на пример, државниот орган одговорен за цевководот за водоснабдување), 

според БИ 5 на ЕБОР (став 41), Еуромакс треба да изработи План за Откуп на Земјиште (ПОЗ) кој заедно со документит 

                                                           

5 БИ 5 на ЕБОР ја наложува подготовката на Акционен план за обезбедување надомест (АПОН) во случаи на физичко преместување 
и План за враќање на условите за егзистенција (ПВУЕ) само во случаи каде има појава на економско преместување. 
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подготвени од државната агенција ги исполнува барањата на БИ 5. Ако пристапот на државната агенција во однос на 

откуп на земјиште не ги исполнува сите барања на БИ 5, Еуромакс ќе обезбеди дополнителни мерки за да ги 

надополни тие разлики со БИ 5, на пример, да обезбеди поддршка за враќање на условите за егзистенција или да 

обезбеди надомест за имот со целосна заменска вредност наместо само по пазарна вредност.  

Како што е прикажано на Слика 1,1, се предвидуваат следните одделни АПОН, ПВУЕ и ПОЗ за компонентите на 

Проектот: 

 Концесиски простор – (1 верзија – опфаќање на потребите за земјиште во рамките на концесискиот простор во 

една фаза; овој документ ќе биде План за враќање на условите за егзистенција (ПВУЕ) затоа што се очекува само 

економско преместување). 

 Пристапен пат – (2 верзии – Пристапен пат, Фаза 1 и ажурирање за Фаза 2; овој документ ќе биде План за враќање 

на условите за егзистенција (ПВУЕ) затоа што се очекува само економско преместување). 

 Далновод – (веројатно ПВУЕ, со претпоставка дека Еуромакс ќе го води откупот на земјиштето со помош на 

МЕПСО). 

 Цевковод за водоснабдување – (веројатно ПВУЕ, со претпоставка дека Еуромакс ќе го води откупот на земјиштето, 

или ПОЗ во кој ќе се опфатат барањата на БИ 5, став 41, под водство на  орган за стопнисување со води). 

Во оваа фаза на РОЗОН не се одредени сите детали за Проектот (на пример, трасата на пристапниот пат) и не се 

утврдени сите детали за пристапот за откуп на земјиштето (на пример, пристапот и улогата на Еуромакс, МЕПСО и 

државниот орган за води за далноводот и цевководот соодветно, како и потребата од дополнителни улоги на 

Еуромакс, МЕПСО и државниот орган за води за исполнување на барањата на ЕБОР). Ажурираните информации ќе 

бидат дел од АПОН/ПВУЕ/ПОЗ за секоја од компонентите на Проектот. Последователните промени во РОЗОН ќе се 

подготвуваат само со појавата на нови информации или промени кои материјално го менуваат предложениот пристап 

претставен во оваа РОЗОН и кои не можат соодветно да се обработат во АПОН/ПВУЕ/ПОЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

РОЗОН – Проект „Иловица-Штука“ – септември, 2016 година 10 

2. ПРОЕКТОТ 

2.1. Опис на проектот 

Проектот за бакар и злато „Иловица-Штука“ е предложен рудник за бакар и злато со придружни објекти во 

југоисточниот дел на Македонија, на околу 180 km југоисточно од Скопје, 18 km источно од Струмица и 15 km западно 

од границата со Бугарија (види Слика 2-1). 

Слика 2-1 Мапа за регионална поставеност на Проектот за бакар и злато „Иловица-Штука“ 

 

Проектот се наоѓа во рамките на општините Босилово и Ново Село, сместен на западните падини на Малешевскиот 

планински масив, на околу 3 km североисточно од селата Иловица и Штука - види Слика 2-2.  

Во рамите на опфатат на Проектот во концесискиот простор, Проектот ќе вклучува рудник со површински коп, две 

области на помошни објекти и магацини, постројка за подготовка на минералните суровини и хидројаловиште во кое 

ќе се одлага отпадниот руднички камен. Рудата што ќе се ископува од површинскиот коп ќе се дроби и транспортира 

со транспортна лента до постројката за ПМС. Здробената руда ќе подлежи на мелење и флотација за да се одвојат 

минералите со бакар и злато. Златото од смелената руда која поминала преку флотација ќе се извлекува со лужење. 

Бакарниот концентрат ќе се транспортира од локацијата до топилница во Бугарија. Излужениот раствор со злато ќе се 

преработува на самата локација за да се добијат прачки получисто злато. 

Клучната инфраструктура која треба да се развие во однос на рудникот е: 

Пристапен пат ќе се изгради за поврзување на локацијата на рудникот со постојниот магистрален пат А4, 6 km 

југозападно од рудникот. Се планира патот истовремено да се користи за потребите на Проектот и за јавно користење, 

иако тоа сè уште не е потврдено со Општина Босилово. Одговорностите за патот ќе се уредат со договор, со тоа што 

Еуромакс ќе го изгради патот со веројатност и дека ќе го одржува во текот на животниот век на Проектот, а потоа ќе 

го предаде на Општината за јавно користење. 

Снабдувањето со електрична енергија за Проектот ќе се обезбеди преку поврзување на два надземни далновода од 

110kV со две постојни трафостаници во Сушица и Берово на оддалеченост од околу 7 km и 30 km од локацијата на 

рудникот.  
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Се планира (но не е потврдено) испумпување на вода до локацијата од акумулацијата „Турија“ (17 km северозападно 

од локацијата) со помош на нов цевковод што ќе се постави колку е можно по должината на правото на пристап на 

постојниот канал „Турија“ што носи вода за наводнување блиску до локацијата. 

 

Слика 2-2 Локална поставеност на проектот за бакар и злато „Иловица-Штука“ 

 

Фазата на изградба на Проектот се планира да трае од 18 месеци до 2 години, а производството е планирано да 

започне во 2017/18 година и да трае повеќе од 20 години според предвидувањата за животниот век на рудникот. На 

почетокот (9-12 месеци) ќе се изведуваат значајни земјени работи на локацијата со користење на стандардна опрема 

-тешка градежна  механизација за која е потребен пристап до локацијата. Активностите за пред-раскривање ќе 

започнат на почетокот на 2017 година со користење на големи дампери и багери. Пристигнувањето на опремата за 

постројката за ПМС ќе започне во 2018 година и ќе продолжи во текот на годината. Работењето ќе започне на крајот 

на 2018 година, а главниот производ на рудникот, бакарниот концентрат, ќе се пренесува со камиони до топилница 

во Бугарија преку магистралниот пат А4. 

По започнувањето со работа, се очекува Проектот да обезбеди околу 500 директни вработувања, како и можности за 

индиректни вработувања преку локалните изведувачи. Со достигнувањето на максималното производство, се 

проценува дека државата ќе добива годишен надомест од продажбата на минералните суровини од 3,8 милиони 

американски долари. Според Законот на Република Македонија за минерални спурнини, 22% од тој надомест се 

одредени за државата, а 78% за општините во кои се наоѓа Проектот. Се проценува дека ќе се обезбедат 77 милиони 

американски долари за Општина Босилово и Општина Ново Село во текот на животниот век на рудникот. 

2.2. Преглед на социо-економското окружување 

Демографска структура – Населението во двете најблиски населени места до концесијата по должината на 

пристапниот пат, Иловица (1.907) и Штука (781), е во најголем дел од македонска националност, иако има и мал дел 

од населението кое припаѓа на другите етнички групи (80-100 турско-ромски домаќинства во иловица, но не и во 

Штука). На одредени места во заедницата се користи и турскиот јазик, вклучувајќи го и училиштето во Иловица. 

Демографски гледано, средната возраст на населението во Иловица и Штука е 35 и 36 годни соодветно, а соодносот 

на мажи и жени е 51:49 за Иловица и 54:46 за Штука. Во изминатите неколку децении подрачјето забележа миграција 

на млади луѓе и обучени и квалификувани работници кои бараат можности за вработување во Скопје и Западна Европа 

(особено Италија, Швајцарија и Словенија), со што се забележува застој во развојот на локалната економија. 
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Напуштеното  село Барбарево се наоѓа на планината Огражден (дел од Малешевските планини) на 5 km југоисточно 

од концесискиот простор, во општина Ново Село. Селото е напуштено уште од 70-ите години на минатиот век поради 

лошите услови за живеење и ограничената достапност на вода, со што голем дел од жителите се преселиле во селата 

Самуилово и Ново Село на оддалеченост од 9 km и 11 km соодветно на југ од концесискиот простор (не во Штука и 

Иловица). 

Капацитети на заедницата – Се смета дека пристапот до капацитети за образование и здравствена заштита во 

локалното подрачје е релативно добар. Тука спаѓаат основното училиште во Иловица и средните училишта во 

Струмица и Радовиш (соодветно 14 km југозападно и 30 km северозападно од иловица), амбуланта за примарна 

здравствена заштита во Иловица и две болници во Струмица.  

Извори на приходи и вработување – Главна дејност и главен извор на приходи во општините Босилово и Ново Село 

сè уште е земјоделството, со 91% во Босилово и 68% во Ново Село работно население кои е вклучено во платена 

земјоделска работна сила или земјоделски активности со самовработување. Ангажирањето во платен труд е многу 

мало, и 30% од околу 600 лица над 18 години во селата Иловица и Штука не се вработени и не примаат плата и бараат 

работа. 

Земјоделството е главна економска активност во локалното подрачје на Проектот и поголемиот дел од домаќинствата 

(72%) обработуваат плодно земјиште и добиваат одредени приходи од земјоделство на годишно ниво. Одредени 

домаќинства одгледуваат лозје за домашна употреба или напасуваат добиток (40%). Обработката на плодното 

земјиште е во котлината низ која би поминувал пристапниот пат, но не и на ридскиот дел на концесискиот простор. 

Одреден број домаќинства одгледуваат добиток за продажба со мал број на добиток најчесто за домашна употреба 

– крави и кози за млеко, кокошки за јајца и месо и свињи за месо. Речиси половина од домаќинствата одгледуваат 

говеда, со што во просек секое домаќинство чува околу пет крави. Неколку домаќинства чуваат и стада овци, а има и 

неколку помали активности на фарми со говеда (на пример, околу 50 глави) надвор од селата, во најголем дел за 

производство на млеко и месо. Говедата се напасуваат на пасишта и шумско земјиште во близина ан селата Иловица 

и Штука, вклучително и напасување во концесискиот простор. 

Одреден број физички лица и мали фирми (главно од село Штука) ги надополнуваат приходите со собирање печурки 

на шумските падини на планината Огражден (вклучително и концесискиот простор) и собирање растенија од културно 

значење во одредени делови од годината, како и лековити растенија, шумски плодови, габи, лишаи, мов и полжави. 

Познато е дека голем дел од овие плодови се собираат насекаде низ планинскиот масив на комерцијална основа од 

страна на лица кои поседуваат дозволи за тоа, но голем број домаќинства собираат габи најмногу за лична употреба 

рекреативно кога условите за тоа се добри и кога има изобилство на габи. Врз основа на достапните информации, 

околу 20 луѓе од Штука и околу 5 од Иловица редовно собираат печурки во концесискиот простор. 

Има и неколку пчелари со пчеларници на јужните падини на планината Огражден кои произведуваат мали количини 

на мед за домашна употреба, а вишокот го продаваат на локалните пазари. Во близината на акумулацијата „Иловица“ 

има најмалку три пчелари со пчеларници, тие работат заедно, а само еден од нив има пчеларници на јужниот дел на 

концесискиот простор. Сите пчелари се регистрирани како индивидуални сопственици на пчеларници во 

Министерството за земјоделство и кај ветеринарните лекари. Не го поседуваат земјиштето што го користат. 

Југоисточниот регион на Македонија е големо шумско подрачје со околу 60% од вкупната површна во регионот под 

шумска покривка. Сепак, голема површина (две третини) од пошуменото земјиште во регионот не е соодветен за 

производство на дрвен материјал. Шумските активности на планината Огражден во општина Босилово се изведуваат 

од Подрачната единица на ЈП Македонски шуми„Беласица “ во Струмица . 

Ограничен број на шумските активности со издадена дозвола се изведуваат во подрачјето со околу Иловица и Штука. 

Мал број шумски претпријатија во подрачјето вршат продажба на локалните фирми за обработка на дрво и како 

огревно дрво. Фирмите за преработка на дрво произведуваат палети и гајби кои се употребуваат за пакување и 

испорака на земјоделски производи во странство. 

Многу од домаќинствата во Иловица и Штука собираат дрва и дрвен материјал од пошумените ридови (вклучително 

и концесискиот простор), како за огревно дрво така и за мали градежни работи. Дел од нив имаат дозволи за 

собирање дрва, а дел од нив не поседуваат такви дозволи. Нелегалното сечење дрва од неодамна е намалено како 

резултат на честите контроли за одржување на редот6. (извор: Општина Босилово), но таквата активност сè уште е 

присутна. Локалниот еколошки акционен план (ЛЕАП) на Општина Босилово вклучува заедничка иницијатива со 

                                                           

6 Нелегалната сеча е казниво кривично дело со кое може да се заработи и затворска казна 
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Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за понатамошно намалување на нелегалната сеча 

преку доброволни патроли и едукација на населението. 

Ранливи заедници – Значајната зависност од земјиштето во селата во непосредна близина  до рудникот, ниските 

приходи од платена работа и стареењето на населението  значи дека постојат знаци на ранливост во локалните 

заедници во проектното подрачје кои ќе се земат предвид во однос на начините на вклучување и понудената 

поддршка за обезбедување надомест/условите за егзистенција. 

Истражувањето на постојните социо-економски услови спроведено како дел од ОВЖССА покажа дека има групи кои 

спаѓаат во горенаведените категории, а кои ќе бидат земени со посебно внимание при разгледување на влијанијата 

на економското преместување. Тука спаѓаат групите кои вршат сеча без дозвола, кои не можат да платат за дозвола 

или за казните поради нелегална сеча. Ранливоста ќе се проценува врз основа на резултатите од дополнителни социо-

економски истражувања и детално ќе се дефинира во АПОН/ПВУЕ. 

Културно наследство – Културното наследство на подрачјето на Иловица и Штука вклучува објекти како што се цркви, 

гробишта, археолошки локалитети од Доцниот антички период, извори и локации на историски настани. Во рамките 

на опфатот на Проектот во концесискиот простор ОВЖССА евидентира   постоење на извор со впишана спомен плоча 

и водопад што претставува локално место за собирање здравец, декоративно растение кое се собира за Велигден, и 

археолошки локалитети од Доцниот антички период. Селата Иловица и Штука имаат поседуваат  културно наследство, 

вклучувајќи гробишта, цркви, џамија, локалитети со религиозно/обредно значење, извори и локации на историски 

настани. 

2.3. Сопственост и користење на земјиштето 

2.3.1. Концесиски простор 

Концесискиот простор се наоѓа на широко подрачје со пошумени ридови со области со грмушки и полјани кои се 

користат за напасување, најчесто неоградени. Како што е прикажано на Слика 2-3, земјиштето во концесискиот 

простор е во голем дел во државна сопственост (означено со сини линии), вклучувајќи државна сопственост на шуми, 

но има и ограничени подрачја во приватна сопственост (розово) и подрачја во мeшана државна/приватна сопственост 

(со зелени линии). Подрачјето за откуп на земјиште и поставеноста на објектите на Проектот во истото (како што е 

прикажано со црвената линија на Слика 2-3) е проектирано на начин на кој ќе се избегнат подрачјата со приватно 

земјиште. Во оваа фаза се идентификувани 72 сопственика на приватни парцели во подрачјето за откуп на земјиште, 

а поконкретни податоци ќе се добијат од теренската работа и истите ќе се вклучат во ПВУЕ на концесискиот простор. 

Сопственоста на земјиштето во подрачјата со мешан државен/приватен карактер е сложена – државата најчесто 

поседува голем дел од парцелата; во некои случаи парцелата е во сопственост на две, три или четири физички лица, 

секој со еднаков удел, а во други случаи има дури и до 38 сопственици со многу мали удели. Дополнително на тоа, 

подрачјето кое го опфаќа парцелата не е секогаш познато и истите не се поврзани со посебни области. Се утврди дека 

приватните сопствениците ((префрлено на Шумското стопанство), немаат корист од земјиштето  во однос на права за 

собирање на плодови или лов, ниту пак надомест за сечата од Шумското стопанство. Се покажа дека има само 3 

имотни листови (пет катастарски парцели) во целото подрачје кои се во мешовита државна/приватна сопственост, од 

кои само еден дел е во рамките на границата на концесискиот простор и е потребен за Проектот. Поголем дел од 

сопствениците на парцелите потекнуваат од раселеното село Барбарево (голем дел сега живеат во селата Ново Село 

и Самуилово на околу 10 km јужно од концесијата). Сепак, потребна е дополнителна истражувачка работа и 

консултации за тоа дали лицата на имотниот лист се сопственици со свој дел или истите се одржуваат. 

Корисниците на земјиште во концесискиот простор се пчелари со и без дозвола, сточари, дрвосечачи од мали 

размери, собирачи на шумски производи, главно печурки. Здравецот се бере за културни цели за Велигден на места 

во концесискиот простор. Имајќи предвид дека концесискиот простор се наоѓа на подрачје со шума до кое имаат 

пристап заедниците и населението за користење на природните ресурси, не се очекува дека запирањето на пристапот 

значително ќе влијае врз овие активности. Корисниците кои поседуваат дозволи истите ги добиваат од Општините и 

Шумското стопанство и имаат пристап до широко подрачје надвор од концесискиот простор – дозволата од Шумското 

стопанство, на пример, му дава можност на лицето да пристапи до секоја област на државна шума на целата 

територија на Македонија. 
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Слика 2-3 Сопственост на земјиштето во концесискиот простор 

 

 

Легенда: розово = парцели во приватна сопственост; сини линии = парцели во државна сопственост; зелени линии = мешана државна и приватна сопственост (со државата како доминантен 

сопственик). 
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2.3.2. Струмичка котлина 

Струмичката котлина се наоѓа југозападно и јужно од Малешевските планини, каде и се наоѓа и локацијата на 

рудникот; селата Иловица и Штука се наоѓаат на северниот дел од котлината, а магистралниот пат А4 се протега по 

должината на котлината. Пристапниот пат за рудникот ќе се движи во јужна насока низ котлината до поврзување со 

А4. 

Земјиштето во Струмичката котлина надвор од ридестиот, главно шумски предел на концесискиот простор, е главно 

рамно и се користи за обработување на земјиштето и поледелство. Културите кои се одгледуваат се тутун, компири, 

домати, краставици, лубеници, лути пиперки, зелка, пиперки, пченка, грозје, житни култури (пченица и јачмен) и 

овошје. Земјиштето се дели на тесни бразди кои најчесто се со прави агли во однос на патиштата или патеките, многу 

ретко оградени. Има и овоштарници, лозови насади, ливади и пасишта. Одреден дел од земјиштето се наводнува од 

бушотини за наводнување или со вода од каналот „Турија“. Нема трајни стакленици во непосредна близина на 

Иловица и Штука, а за заштита на културите и за продолжување на сезоната за одгледување се користат пластеници. 

Голем дел од ова земјоделско земјиште е во приватна сопственост, а само дел од ливадите и пасиштата се во државна 

сопственост (фокус групи (ФГ) за ОВЖССА, 2015). Во случај кога земјиштето е во државна сопственост, обработувачот 

на истото може да има стандардна 30-годишна концесија за таквото земјиште (ФГ за ОВЖССА, 2015). 

Според истражувањата на постојните услови спроведени од Еуромакс (2015), повеќето домаќинства (72%) во Иловица 

и Штука одгледуваат обработливо земјиште за производство на зеленчук (за лична употреба или за продажба) и 

култури за продажба (на пример, тутун). 40% од домаќинствата имаат ливади, а 34% лозови насади. Многу мал број 

домаќинства имаат необработувано земјиште (8%), пасишта (5%) или стакленици (4%). Просечната површина на 

земјоделско земјиште за секое домаќинство отпаѓа најмногу на ораници (1,08 ha) и необработувано земјиште (0,74 

ha), а најмалку на лозови насади (0,19 ha) и стакленици (0,13 ha). Мал број домаќинства (2%) имаат овоштарници, но 

за истите не остваруваат приходи. 

2.4. Потреби за земјиште за Проектот и можни влијанија на преместувањето 

Подолу се дадени дополнителни информации за сите четири компоненти на Проектот за кои е потребен пристап до 

земјиште. Прегледот на можните влијанија на преместувањето, дадени подолу, се засноваат на основни истражувања, 

консултации  со заедниците и утврдување на социо-економските аспекти. Работата покажува како откупот на земјиште 

за Проектот и ограничувањето на користење на земјиштето може да влијаат врз населението, кој сè ќе биде засегнат, 

потребите и правата на засегнатите лица, како и развивање соодветни дејствија за минимизирање и ублажување на 

влијанијата (подетално опишано во Дел 5). Деталната листа на влијанија и планираниот начин на надоместување и 

помош поврзани со таквите влијанија ќе се објават со резултатите од наредните социо-економски истражувања и 

попис на имот, со детали дадени во АПОН или ПВУЕ одделно за секоја компонента на Проектот. 
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2.4.1. Концесиски простор 

Табела 2-1 Преглед на потребите од земјиште и влијанието на преместувањето во однос на концесискиот 

простор на Рудникот 

Компонента на Проектот: концесиски простор 

Опис на концесијата за рудник: Проектот ќе опфаќа површина од околу 1.148 хектари (ha) во концесиски простор 

од 1.542 ha – види Слика 2-4. Самиот концесиски простор се наоѓа во рамките ан планинско/ридско подрачје. 

Неодамна се заврши дефинитивната студија за изводливост на Проектот (декември, 2015 година) и во неа е 

опишано работењето на површински коп за експлоатација на бакар и злато со подготовка на бакарен концентрат 

и прачки од получисто злато на самата локација со соодветна инфраструктура за управување со руднички отпад 

и инфраструктура за поддршка. Основните објекти/структури во концесискиот простор кои ќе се развијат 

вклучуваат површински коп, хидројаловиште и брана која ќе служи како објект за складирање на рудничкиот 

отпаден камен, постројка за подготовка на минерални суровини (ПМС) во горниот дел на локацијата, придружни 

објекти во долниот дел на локацијата, извозни/руднички патишта, внатрешни патишта во локацијата, водоводна 

мрежа и далноводи од 110kV. Голем дел од таа инфраструктура се наоѓа во границите на концесискиот простор 

на „Иловица 11“; Еуромакс ја доби таа концесија на 25 декември 2015 година. Концесијата „Иловица 6“ целосно 

лежи во рамките на границите на „Иловица 11“ и Еуромакс ја доби во 2011 година. Еден дел од земјиштето во 

ова подрачје ќе биде трајно зафатено од инфраструктурата на Проектот. Ќе се зафатат и други делови од 

земјиштето, како што е преградна заштитна зона, но истите ќе останат како шума. Другите подрачја надвор од 

подрачјето за откуп на земјиште (на пример, опфатот на Проектот и преградната заштитна зона) нема да се 

откупуваат и ќе останат во сопственост и на користење во согласност со постојната состојба. Постои можност за 

останатото шумско подрачје во концесискиот простор и понатаму да се управува од Шумското стопанство со 

соодветен договор за управување. 

Временска рамка за пристап до земјиштето: Пристапот до земјиштето во рамките на концесискиот простор 

идеално треба да се обезбеди до крајот на четвртиот квартал од 2016 година во согласност со барањата на 

дозволата за експлоатација за решавање на имотните прашања во рамките на целосниот планиран опфат пред 

започнување на изградбата во кој било дел. Подрачјата за расчистување на шума се прикажани на Слика 2-4.  

Проектирани алтернативи за минимизирање на влијанијата: Проектот е изработен на начин на кој ќе се 

избегне приватното земјиште во рамките на концесијата и физичкото преместување на домаќинствата со цел да 

се минимизираат влијанијата на потребите за земјиште во концесискиот простор. 

Сопственост и користење на земјиштето: Земјиштето во концесискиот простор е во голем дел во државна 

сопственост и е управувано од  JП Македонски Шуми, со одредени ограничени подрачја во приватна сопственост 

и подрачја во мешана државна/приватна сопственост. Во тек е утврдување од страна  на Еуромакс на детални 

информации за сопствениците – тие информации ќе бидат дел од ПВУЕ за концесискиот простор. Во 

предложеното подрачје за откуп на земјиште за Проектот во рамките на концесискиот простор се избегнува 

земјиштето во приватна сопственост (види Слика 2-5).  

Во концесискиот простор не живеат луѓе и во него се движат само корисници кои поседуваат или не поседуваат 

дозвола, на пример пчелари, сточари, лица кои вршат ситна сеча и собирачи на шумски плодови (на пример, 

печурки и растенија за културни цели). Во концесискиот простор нема куќи или други објекти за живеење и 

единствено се присутни само сточарски објекти (напуштени или поврзани со добитокот). Во близина на 

концесискиот простор има неколку пчеларници како и неколку површини со насад со земјоделски култури. 

Корисниците на концесискиот простор главно се од селата Иловица и Штука. Во четирите општини (Босилово, 

Ново Село, Струмица и Василево, вкупно 942 km2) се издадени вкупно 600 дозволи за собирање 10m3/годишно 

сеча во локалните шуми, но и покрај тоа што секој од тие поединци може да собира сеча од концесискиот простор, 

во практика се смета дека во моментот голем дел од дрвосечачите кои поседуваат дозволи и кои го користат 

подрачјето се всушност од Иловица и Штука. Истото се однесува и за дрвосечачите кои не поседуваат дозволи – 

тоа ќе се потврди со тековните истражувања и деталите во АПОН/ПВУЕ. Пчеларите, сточарите и собирачите на 

шумски плодови исто така потекнуваат од Иловица и Штука. АПОН/ПВУЕ за концесискиот простор ќе обезбеди 

подетални податоци за корисниците на земјиштето врз основа на состаноците кои претстојат со локалната 

заедница, Општините и Шумското стопанство. 

Концесискиот простор претставува еден дел од поширокото шумско подрачје каде може да се врши сеча, да се 

одгледуваат пчели, да се напасува добиток, да се собираaт шумски плодови и други традиционални растенија. 
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Можни влијанија на преместувањето: Не се очекува да се јави физичко преместување со откупот на земјиште 

за Проектот во рамките на концесискиот простор поради непостоењето на објекти за живеење во тоа подрачје. 

Се очекува да се јави економско поместување, но треба да се истакне дека, поради сместеноста на концесискиот 

простор во огромно подрачје на шума, влијанието врз заедницата и пристапот кон природните извори ќе се 

намали со тоа што тие ќе имаат пристап до слични области на природни извори во близината на концесискиот 

простор. Можните загуби се следните: 

 Целосна загуба на земјиште во подрачјето на откуп на земјиште за Проектот (вклучително и преградната 

заштитна зона) во концесискиот простор што е во државна и мешана државна/приватна сопственост. Тоа 

може да вклучува полу-природна шума управувана за сеча и области со тревни површини што ќе се користат 

за напасување. 

 Можна привремена загуба на земјиште во концесискиот простор во текот на изградбата, кое е во приватна 

(со мала веројатност, а таквото привремено користење ќе биде и цел на Компанијата), мешана 

државна/приватна сопственост или државна сопственост. 

 Загуба на дрвја од расчистувањето на шумата или повеќегодишни растенија во подрачјето за откуп на 

земјиште за Проектот во концесискиот простор. 

 Неможност за пристап до природни ресурси за корисници со и без дозвола, со што ќе бидат засегнати 

дрвосечачите, пчеларите, сточарите и собирачите на печурки и растенија. Се очекува слични природни 

ресурси може да бидат достапни во близина на концесискиот простор.  

 Отежнат или подалечен пристап до природните извори, на пример, за собирачите на печурки, сточарите и 

собирачите на дрва, како резултат дека  алтернативни локации  се помалку пристапни или подалеку од 

селата. 

 Неможност за пристап на добитокот до местата за напојување (извори со поставено корито за пиење) во 

подрачјето за откуп на земјиште (вклучително и преградната заштитна зона) за Проектот во концесискиот 

простор. 

 Загуба на нестанбени објекти во подрачјето за откуп на земјиште (вклучително и преградната заштитна зона) 

за Проектот во концесискиот простор, како што се пчеларници и објекти за добитокот. 

 Губење на изворите на приходи и/или егзистенција поврзани со горенаведеното. Влијанието би се намалило 

ако луѓето имаат можност за пристап до слични природни извори надвор од концесискиот простор. 

 Можно влијание врз културното наследство во рамките на концесискиот простор (во ОВЖССА се 

идентификувани две можни локации на културно наследство, извор со впишана спомен плоча и водопад што 

претставува локално место за собирање здравец). 
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Слика 2-4 Приоритетни подрачја за расчистување на шумска вегетација  (зелено шрафирана) во концесискиот простор 
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Слика 2-5 Мапа на подрачје за откуп на земјиште (црвена точкеста линија – 1.148 ha – потреба од откуп на земјиште) во концесискиот простор (црвена линија – 1.542 ha) 
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2.4.2. Главен пристапен пат 

Табела 2-2 Преглед на потребите од земјиште и влијанието на преместувањето во однос на пристапниот пат 

Компонента на Проектот:  

Опис на пристапниот пат: Потребна е изградба на нов пристапен пат за возилата на Проектот (во текот на 

изградбата и работењето), што ќе го поврзува влезот на локацијата на рудникот со магистралниот пат А4 на 7 km 

југозападно од локацијата за да се избеганат селата Турново, Иловица и Штука. Трасата на пристапниот пат се 

очекува да се потврди во јули, 2016 година. Деталното проектирање е во тек, вклучително и користењето на патот 

за потребите на рудникот и за јавно користење, постоењето на помошен пат за користење од страна на 

заедницата, проектирањето на приклучок, местата за чување на опремата итн. Зафаќањето на земјиштето за патот 

ќе биде трајно, а истото се однесува и на придружната инфраструктура (канали, пропусти и сл.), а дополнително 

привремено ќе се откупи земјиште за потребите во текот на изградбата како место за чување на опремата и за 

пристап (стандарден заштитен појас од 30 m со привремен пристап за потребите на изградбата и за одржување). 

Привремено откупеното земјиште ќе се врати на претходниото користење по завршувањето на изградбата. 

Опциите на трасите се прикажани на Слика 2-6. 

За пристап во фазата на изградба, како дел од Фаза 1, се разгледува и траса за привремено заобиколување на 

Турново. 

Временска рамка за пристап до земјиштето: Се предвидува дека изградбата на Проектот ќе започне во 

четвртиот квартал од 2016 година. Фазата 1 од пристапниот пат ќе претставува еден од првите изградени 

елементи на Проектот, со планиран почеток на крајот од четвртиот квартал од 2016 година. Фазата 1 се состои од 

заобиколување на селото Штука и, доколку е можно, привремено заобиколување на Турново. До завршувањето 

на целата должина ан патот, до локацијата ќе се пристапува по постојниот пат, со заобиколување на село Штука. 

Пристапот до земјиште за Фаза 2 е потребен до крајот на четвртиот квартал од 2017 година. 

Проектирани алтернативи за минимизирање на влијанијата: При изработката на студијата за изводливост и 

планирањето на проектот се разгледуваа неколку опции за трасата на пристапниот пат и за деталниот проект е 

избрана една траса (Опција 3) Разгледаните опции се следните: 

 Опција 1: нова траса со приклучок на М6 помеѓу Турново и Секирник по течението на река Штука. Истата е 

отфрлена поради македонското законодавство во однос на заштита на водните текови, со што се наложува 

заштитна зона он 50 m, а што ќе доведеше до непропорционално големо нарушување на полето по 

должината на трасата и голем простор за зафаќање на земјиштето. (Оваа траса беше отфрлена во раната 

фаза на процесот и истата не е прикажана на Слика 2-6). 

 Опција 2: надополнување на постојниот пат од М6 во Турново до Иловица и Штука, со заобиколување на 

селата. Оваа опција не се избра поради тоа што опфаќа големо подрачје на квалитетно обработливо земјиште 

со интензивно производство. Дополнително на тоа, доколку поврзувањето со државниот магистрален пат 

М6 кон Бугарија е поставено помеѓу селата Турново и Секирник, ќе се и зголеми бројот на корисниците на 

патот и со тоа и безбедноста во сообраќајот. 

 Опција 3, прикажана со црвена и сина траса на Слика 2-7, траса која се поврзува со магистралниот пат А4 

источно од Секирник – оваа траса е избрана за деталното проектирање. Потврдена е Фаза 1 (црвена линија) 

и изградбата се предвидува да започне до крајот на четвртиот квартал од 2016 година и се планира да се 

заврши во рок од 9 месеци. Изградбата на нов пат во Фаза 2 (сина линија) и поврзувањето со клучка со 

државниот пат источно од село Секирник. Поврзувањето со државниот пат е побезбедно затоа што бројот на 

жители кои го користат истиот е помал. Трасата целосно се наоѓа на територијата на општина Босилово, со 

што се олеснува административната постапка на обезбедување дозволи на попрактичен и поефикасен начин. 

Изградбата на Фаза 2 се предвидува да започне во третиот - четвртиот квартал од 2017 година и се очекува 

да трае околу 9 месеца. 

При изборот на можната траса на патот се зедоа предвид барањата за животната средина и социјалните аспекти 

– вклучително и барањето да се избегнат населените места кои се во близина на Проектот, особено Иловица и 

Штука, за да се избегнат и/или намалат влијанијата на бучавата, квалитетот на воздухот, вибрациите и здравјето 

и безбедноста во заедницата, да се минимизира зафаќањето на земјиштето, да се избегне физичкото 

преместување и да се минимизира економското преместување како што е влијанието врз плодното земјоделско 

земјиште. Предложената траса (Опција 3) вклучува заобиколувања и преградни заштитни зони од селата, 
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избегнување на водните текови (дополнително на премините) и директните траси за минимизирање на 

должината на патот. Дополнителни детали за избраната траса ќе бидат вклучени во ПВУЕ за пристапниот пат. 

Сопственост и користење на земјиштето: Поголем дел од земјиштето по должината на трасата на пристапниот 

пат (Опција 3) е обработливо земјиште. Земјиштето се состои од парцели на земјоделски површини во приватна 

сопственост и дел шумски површини. Поголем дел од сопствениците на имот се носители на една парцела 

земјиште. Одреден дел од земјиштето можеби е во државна сопственост со долготраен закуп на локални 

корисници. Се смета дека сопствениците на парцелите живеат главно во Штука и Иловица и дел во другите 

заедници како Турново и Секирник. Дел од сопствениците е можно да живеат надвор од Струмица, дури и Скопје. 

Земјиштето по должината на патот во близина на селата Иловица и Штука се обработува од население од тие села 

и соодветно на тоа, земјиштето во близина на Турново и Секирник се обработува од население од Турново и 

Секирник. 

Културите кои се одгледуваат најчесто се тутун, компири, домати, краставици, лубеници, лути пиперки, зелка, 

пиперки, пченка, грозје, житни култури (пченица и јачмен) и овошје. Земјиштето се дели на тесни бразди кои 

најчесто се со прави агли во однос на патиштата или патеките, многу ретко оградени. Има и овоштарници, лозови 

насади, ливади и пасишта. Одреден дел од земјиштето се наводнува од бушотини за наводнување или со вода 

од каналот „Турија“. Нема трајни стакленици во непосредна близина на Иловица и Штука, а за заштита на 

културите и за продолжување на сезоната за одгледување се користат пластеници. Можноста за патот да 

поминува низ градежно земјиште е многу мала, но може да постои (на пример, блиску до патот во близина на 

село Штука). Дополнителни информации за сопствениците и корисниците на земјиште ќе се обезбедат во ПВУЕ 

за пристапниот пат, а истите ќе се обезбедат од разговори, социо-економски истражувања, попишување и 

катастарски податоци. 

Можни влијанија на преместувањето: Не се очекува да се јави физичко преместување со откупот на земјиште 

за Проектот за пристапниот пат, но се очекува да се јави економско поместување. Тоа ќе има големо влијание врз 

земјоделското земјиште и дел од шумското земјиште. Зафаќањето на земјиштето за патот ќе биде трајно, а истото 

се однесува и на придружната инфраструктура (канали, пропусти и сл.), а дополнително ќе се откупи земјиште 

привремено за потребите во текот на изградбата како место за чување на опремата и за пристап (стандарден 

заштитен појас од 30 m со привремен пристап за потребите на изградбата и за одржување). Привремено 

откупеното земјиште ќе се врати на претходниот корисник по завршувањето на изградбата. Можните загуби се 

следните: 

 Трајни загуби на земјоделско земјиште (култури, земјиште за напасување и необработувано земјиште), во 

приватна или државна сопственост и дадено под закуп на земјоделци корисници. 

 Привремена загуба на земјоделско земјиште во текот на изградбата на патот (на пример, место за чување на 

опремата) во приватна или во државна сопствениот и под наем. 

 Привремени пречки за пристап до земјиштето за обработување или други средства за егзистенција поврзани 

со користењето на земјиштето и вознемирување (на пример, за добитокот). 

 Ограничување во користењето на земјиштето како резултат на службеноста за привремено/трајно 

користење поврзани со пристапниот пат. 

 Осиромашено земјиште – т.е. дел од искористена парцела која останува по откупот на земјиштето и од која 

сопственикот повеќе нема економска корист од нејзино користење и/или е економски неисплатлива 

парцела. 

 Трајна загуба на дрвја, вклучително и лозови насади и овошни дрвја (на пример, јаболка, сливи, круши). 

Загуба на годишни или повеќегодишни култури (на пример, компири, пченица, лути пиперки, зеленчук, 

житни растенија, тутун). 

 Загуба на нестанбени објекти по должината на трасата, како колиби, засолништа за животни, огради, 

пластеници, системи за наводнување итн. 

 Оштетување или привремено нарушување на земјоделската инфраструктура по должината на трасата, како 

огради и системи за наводнување итн. 

 Привремена неможност и/или отежнат пристап до деловните објекти или за деловно работење. 
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 Отежнат пристап до инфраструктурата и објектите во заедницата – на пример, патната мрежа, патеките, 

системите за наводнување. 

 Загуба на изворите на приходи и/или средства за егзистенција поврзани со горенаведеното. 

 Можни влијанија врз културното наследство. 

 Следните загуби/влијанија се сметаат за неостварливи, но со оглед на тековните истражувања, истите се дел 

од одредбите на РОЗОН: загуба на објекти за живеење – куќи, помошни објекти, надворешни тоалети итн. 

Загуба на деловни објекти или имот, на пример, деловни простории и загуба на инфраструктура и објекти во 

заедницата – на пример, линии за електрична енергија, планови за наводнување, патишта, патеки, градби во 

заедницата. 
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Слика 2-6 Предложени опции за трасата на пристапниот пат 

 

 

 

Забелешка: Трасата избрана за детално проектирање вклучува: траса на Фаза 1 (заобиколување на Штука – должина на трасите 1.189 и 2.092 m) прави заобиколување источно од село Штука, изградбата треба да 

започне до крајот на четвртиот квартал од 2016 година (не се разгледуваат опции за привремено заобиколување за Турново во текот на изградбата), и Фаза 2 (должина на траса 2.802 m ) се поврзува со државниот 

пат на клучка источно од Секирник, изградбата треба да започне во третиот – четвртиот квартал од 2017 година.  
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2.4.3. Надземен далновод 

Табела 2-3 Краток преглед на потребите за земјиште и влијанието на преместувањато во однос на 

надземниот далновод за снабдување со енергија 

Компонента на Проектот: Надземен далновод 

Опис на надземниот далновод за снабдување со енергија: Снабдувањето со електрична енергија за фазата на 

работење ќе се обезбеди преку нов 110 kV надземен далновод од постојната трафостаница во Сушица, (околу 7 

km јужно од локацијата на рудникот); како и нов 110 kV далновод од постојната трафостаница во Берово (околу 

30 km северно од локацијата на рудникот), поврзан со нова трафостаница кај постројката за ПМС на рудникот. 

Трасата на двата далноводи е прикажана на  

 

 

Слика 2-7. Трасите главно одат по должината или во близина на постојните патишта (магистрални патишта, 

шумски патишта, итн.) и имаат за цел да го зголемат растојанието од населените места. 

Опфатот на далноводот ќе вклучува земјиште потребно за металните столбови на далноводот (околу 150 

столбови, од кои секој налага приближно 100 m2 земјиште) и привремен пристапни траси до столбовите за нивна 

изградба и одржување, со користење на постојните асфалтирани или неасфалтирани патишта каде што е 

изводливо. Правото на пристап за коридорите од 70 m, кои ќе се исчистат по должината на одредени делови од 

трасите на далноводите, ќе се потврди во следните разговори и детално ќе се разработи во АПОН/ПВУЕ. Трасите 

на далноводите не се финализирани, меѓутоа подготвена е идејна траса на коридорот. Избрано е пошироко 

подрачје за коридорот заради можните промени и избегнување на пречки како што се терен, чувствителна 

биолошка разновидност и културно наследство.  

Улогите и одговорностите за пристап до земјиштето за далноводите сѐ уште не се конечно договорени со МЕПСО, 

меѓутоа веројатно е дека Еуромакс ќе го финансира, гради и ќе управува откупот на земјиштето за далноводите и 

проширените трафостаници, можно и со помош од МЕПСО. Откако ќе се изведат, новите далноводи ќе се 

предадат на МЕПСО за работење и одржување. Соодветните улоги за пристап до земјиште за Еуромакс и МЕПСО 

сѐ уште треба да се одредат и ќе бидат претставени во ПВУЕ за далноводите. 

Временска рамка за пристап до земјиштето: Временската рамка за пристап до земјиштето за далноводот од 

трафостаницата во Сушица е флексибилна во текот на 2017 година, а за далноводот од Берово е првиот квартал 

од 2018 година.  

Проектирани алтернативи за минимизирање на влијанијата: При изборот на трасите на далноводите се 

посвети внимание за пристапноста, особено за аголните точки/столбовите. Затоа, локациите на аголните 

точки/столбовите се најчесто во близина на постојните патишта (шумски, пристапни, локални, регионални и 

магистрални патишта). Каде е можно, столбовите се наоѓаат на границата на имотите за да се намали 

нарушувањето на бербата или ќе се постават на имотни граници за да се намали влијанието врз секој сопственик. 

Овој пристап ги минимизира влијанијата за зафаќање на земјиштето поврзани со пристап до далноводите за 

време на изградбата и одржувањето. Трасите се проектирани со цел да се зголеми растојанието од населените 

места, а трасата на далноводот Иловица - Берово не минува низ населени места, со исклучок на пристапот до 

периферијата на Берово (на југозапад, на оддалеченост од 4 km). Детали за далноводот Иловица -Сушица ќе бидат 

вклучени во ПВУЕ. 

Сопственост и користење на земјиштето: Во однос на теренот, трасата на далноводот Иловица-Берово спаѓа 

низ три категории: планински, ридест и рамнински терен. Планинскиот дел од трасата е зафатен со високо 

квалитетни букови и борови шуми (главно во државна сопственост), додека ниските ретки шуми се појавуваат во 

едно мало подрачје. Ридскиот дел од трасата е зафатен со шумски подрачја (во државна сопственост) и пасишта 

и ливади (главно во приватна сопственост) и едно мало подрачје е приватно обработливо земјиште. Рамнинскиот 

дел на трасата е зафатен со ниви во приватна сопственост, овоштарници и ливади, а неземјоделско земјиште 

може да се види на еден мал дел од оваа траса. Далноводот Иловица - Берово ќе поминува низ различни 

употреби на земјиштето како што се: обработливо земјиште 8,7 km; пасиште 4,3 km; шума 9,7 km; ниска шума 

(ретка шума) 2,8 km; и тревни површини 1,6 km. Ќе се прошират постојните трафостаници во Берово и Сушица, и 

двете на земјиште во сопственост на МЕПСО. 
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Детали за сопственоста и користењето на далноводот Иловица - Сушица ќе бидат вклучени во ПВУЕ. 

Дополнителни информации за сопствениците и корисниците на земјиштето ќе бидат вклучени во ПВУЕ/ПОЗ кои 

се однесуваат конкретно на далноводот и ќе се засноваат на разговори, социо-економски истражувања, 

попишување и катастарски работи. 

Познати се бројни  локации на културно наследство во близина на предложената трафостаница Иловица; трасата 

на далноводот ги избегнува истите. Тековно  е поднесено е барање за информации во Музејот во Струмица и 

Националниот конзерваторски центар, а прегледот на ограничувањата е во тек. Ќе се направат дополнителни 

проверки за познати локации по должината на останатиот дел од трасата и ќе се спроведат соодветните 

истражувања на постојните услови во опфатот на трасата. 

Можни влијанија на преместувањето: Не се очекува физичко преместување за потребите за земјиште за 

далноводите, но се очекува одредено економско преместување. Откупот на земјиште ќе биде траен во случаите 

со земјиште за столбовите (релативно мала површина од приближно 100 m2 по столб за околу 150 столбови) и 

одреден траен откуп може да биде потребен за пристап до коридорот на далноводот. Ќе се воспостави право на 

стварна службеност на определено годишно време и како трајно право за трасата на далноводот, но земјиштето 

нема да биде предмет на траен откуп. Дрвјата во пошумените делови од коридорот на далноводот може ќе се 

исечат за време на изградбата, меѓутоа овие делови се предвидува дека ќе имаат шумски површини и грмушести 

растенија од втор раст откако далноводот ќе се изгради. . Делови од коридорот кои се тревни површини, пасишта 

и обработливо земјиште ќе бидат зафатени привремено, додека се гради далноводот, и ќе се вратат на првичната 

употреба на земјиштето кога далноводот ќе се заврши. Ќе се користат постојните пристапни патишта и шумски 

патеки, каде што е можно, за да се избегне потребата за нови пристапи. Може да се бараат некои ограничувања 

и стварна службеност за користење на земјиштето. Можните загуби го вклучуваат следново:  

 Трајна загуба на земјоделско земјиште кај основата на металните столбови и можни нови делови на 

пристапните патеки. 

 Трајна загуба на шумско земјиште кај основата на столбовите и можни нови пристапни патишта (се очекува 

главно да се во државна сопственост, со можен дел во мешана државна/приватна и дел во приватна 

сопственост на земјиштето). 

 Можно осиромашување на земјиштето, на пример, на места каде новиот пристапен пат за далноводите 

претставува еден дел од поголема парцела да стане непрактичен или економски неисплатлив за 

сопственикот или корисникот на земјиштето. 

 Привремена загуба на пристап до земјиштето во текот на изградба или одржувањето. 

 Привремено отежнат пристап до земјиштето во текот на изградбата за обарботување на земјиштето или 

други слични употреби на земјиштето за егзистенција и негово нарушување, на пример, за добитокот.  

 Ограничување на употребата на земјиштето преку стварна службеност на определено годишно време и како 

трајно право. 

 Трајна загуба на дрвјата кај столбните места , новите пристапни патишта и можно кај  некои  делови од 

трасата на далноводот. Загуба на годишни или повеќегодишни култури (на пример, компири, пченка, лути 

пиперки, зеленчук, житни растенија, тутун). 

 Загуба на изворите на приход и/или условите на егзистенција поврзани со горенаведеното. 

 Можни влијанија врз културното наследство. 

 

 

 

Слика 2-7 Предложени траси за далноводите – горната мапа ја прикажува северната половина од мапата од 

Берово кон локацијата на рудникот, долната мапа ја прикажува јужната половина од Сушица до локацијата 

на рудникот.. 
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2.4.4. Цевковод за водоснабдување 

Табела 2-4 Краток преглед на потребите за земјиште и влијанијата на преместувањето во однос на 

цевководот за водоснабдување 

Компонента на Проектот: Цевковод за водоснабдување 

Опис на цевководот за водоснабдување: Техничкото решение за водоснабдувањето сѐ уште не е одредено и сѐ 

уште е предмет на разговор со „Водостопанство АД“ во однос на техничките истражувања за различни опции. Се 

разгледуваат и двете решенија т.е. заедничко решение за цевководот со користење на подобрена постојна 

инфраструктура за водоснабдување, како и можен наменски цевковод.  

Опцијата за заеднички цевковод што „Водостопанство АД“ ја посочија на Еуромакс како предност вклучува 

реконструкција на постојниот канал во цевковод со низок притисок со заедничка употреба; опцијата за 

реконструкција веројатно нема да налага значаен откуп на земјиштето. 

Сегашната назначена опција со наменска поддршка најверојатно ќе вклучува нов цевковод со должина од околу 

17 km, главно по должината на постојниот канал „Турија“ (колку што е технички изводливо) од акумулацијата 

„Турија“ до локацијата на рудникот (и до пречистителната станица за локалните села). Временската рамка за 

пристап до земјиштето сѐ уште не е дефинирана, но истиот е потребен за првиот квартал на 2018 година или 

порано, доколку е можно. 

Целосни детали за техничкото решение за водоснабдувањето и пристапот до земјиштето ќе се обезбедат во 

идните ПВУЕ кои се однесуваат конкретно на секој нов цевковод.  

Улогите и одговорностите за изградба и пристап до земјиште за секој нов цевковод сѐ уште не се договорени со 

„Водостопанство АД“, меѓутоа веројатно е дека Еуромакс ќе го финансира секој нов цевковод. За опцијата нов 

цевковод Еуромакс ќе биде одговорен за обезбедување пристап до земјиштето и изградба. Ако „Водостопанство 

АД“ е одговорно за пристап до земјиштето, тогаш Еуромакс ќе обезбеди секој пристап за надомест или за помош 

од влијанијата на преместувањето да биде во согласност со оние на РОЗОН за Проектот, на пример, преку 

обезбедување на дополнителни мерки на оние што се предвидени од страна на „Водостопанство АД“. 

Временска рамка за пристап до земјиште: До првиот квартал на 2018 година или порано, доколку е можно.  

Сопственост и користење на земјиштето: Кога ќе се потврди решението за водоснабдување и (доколку се 

избере) трасата на цевководот, Еуромакс ќе започне со собирање на податоци, потенцијално со помош на 

„Водостопанство АД“ за идентификување на сопствениците и корисниците на земјиштето по должината на сите 

делови од земјиштето каде што е потребен пристап за цевководот. Улогите и одговорностите за пристап до 

земјиштето сѐ уште се предмет на разговор и договор со „Водостопанство АД“ и ќе бидат петставени во ПВУЕ/ПОЗ. 

Можни влијанија на преместување: Имајќи предвид дека трасата на цевководот сѐ уште не е договорена, 

влијанијата на преместувањето сѐ уште не се потврдени. Сепак, се очекува дека влијанијата на преместувањето 

ќе бидат во ограничен број. Сепак, можните влијанија вклучуваат: 

 Трајна загуба на земјоделското земјиште, вклучувајќи и земјоделското земјиште во приватна сопственост и 

земјиштето во државна сопственост под закуп на земјоделците корисници. 

 Осиромашување на земјиштето, на пример, на места каде поради новиот пристапен пат за цевководот еден 

дел од поголема парцела станува непрактичен или економски неисплатлив за сопственикот или корисникот 

на земјиштето. 

 Привремена загуба на земјиштето во текот на изградбата или одржувањето на цевководот. 

 Привремено отежнат пристап во текот на изградбата до земјиштето за земјоделие или други слични 

употреби на земјиштето и вознемирување, на пример, на добитокот. 

 Ограничување на употребата на земјиштето преку стварна службеност на определено годишно време и како 

трајно право. 

 Постојана загуба на дрва, вклучувајќи винова лоза и дрвја во овоштарници (на пример, слива, круша). Загуба 

на годишни или повеќегодишни култури (на пример, компири, пченка, лути пиперки, зеленчук, житарици, 

тутун). 
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2.4.5.  Преглед на клучните карактеристики на пристапот до земјиште за компонентите на Проектот 

Во Табела 2-5 е даден преглед на очекуваните карактеристики на пристапот до земјиштето за секоја од компонентите 

на Проектот.  

Табела 2-5 Преглед на клучните карактеристики на пристапот до земјиште за компонентите на Проектот 

Компоненти на 
Проектот: 

Концесија за 
експлоатација 

Пристапен пат (ПП) Надземен 
далновод (НД) 

Цевковод за 
водоснабдување 

Означено 
подрачје/површина 

Околу 1.148 ha во 
рамките на вкупен 
концесиски 
простор од 1.542 
ha. 

Трасата на патот ќе се 
потврди во јуни, 2016 
година, Должина од 
околу 7 km и 30 m 
простор со право на 
пристап до земјиште. 

 (Ќе биде потребен 
привремен пристап до 
земјиште за развој на 
привремената фаза на 
изградба за 
заобиколување на 
Турново – земјиштето 
повторно ќе врати во 
постојната состојба, ќе 
се рекултивира и ќе се 
врати на сопствениците 
по завршувањето на 
изградбата/кога ќе се 
отвори патот од Фаза 
2) 

Два далноводи, 
Сушица – 
Иловица (~7km) 
и Берово – 
Иловица 
(~30km) до нова 
трафостаница на 
локацијата. 
Проширување 
на две постојни 
трафостаници. 

Се разгледуваат 
решение со 
заеднички 
цевковод и 
решение со 
наменски 
цевковод. 
Заедничкото 
решение ќе 
вклучува 
обновување на 
постојниот канал 
во цевковод под 
низок притисок. 
Наменскиот 
цевковод ќе 
вклучува нов 
цевковод кој ќе се 
движи по 
должината на 
постојниот канал, 
освен еден дел во 
тунел. Веројатност 
за нов дел на 
цевковод од 
каналот до 
акумулацијата 
„Иловица“ и 
Пречистителната 
станица (Ова 
решение сè уште 
се развива и 
потребни се 
дополнителни 
разговори и 
средби до 
„Водостопанство 
АД“) 

Вид на потребен 
пристап до 
земјиште 

Долгорочен 
повеќе од 20 
години животен 
век на рудникот 

Долгорочно користење на 
патот во текот на 
изградбата и работењето 
на рудникот. 

Право на пристап 30 m по 
должината на патот. 

Потребно 
земјиште за 
пристапни 
патишта и 
столбови/ Ќе се 
користат 
постојните 
шумски патишта 
колку е 
возможно. 

Привремен 
пристап до 
земјиштето за 
поставување на 
новиот цевковод, 
од кој голем дел 
би бил по 
должината на 
обезбеденото 
право на пристап 
за постојниот 
канал „Турија“ (и 
колку што е 
можно технички 
изводливо до 
каналот). 
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Компоненти на 
Проектот: 

Концесија за 
експлоатација 

Пристапен пат (ПП) Надземен 
далновод (НД) 

Цевковод за 
водоснабдување 

Временска рамка 
за пристап до 
земјиште 

Сите подрачја за 
рудничките 
објекти до крајот 
на четвртиот 
квартал на 2016 
година. 

ПП Фаза 1: четврти 
квартал, 2016 година. 

ПП Фаза 2: четврти 
квартал, 2017 година. 

Фаза 1: Иловица 
– Сушица, 
флексибилно во 
2017 година. 

Фаза 2: Иловица 
– Берово, прв 
квартал, 2018 
година. 

До првиот квартал 
на 2018 година, со 
можниот и за 
порано. 

Сопственост на 
земјиште 

Парцели во 
државна, мешана 
државна/приватна 
и приватна 
сопственост. 

Главно сопственици на 
приватно земјоделско 
земјиште, со дел државно 
земјиште под наем од 
страна на земјоделци 
корисници. 

Дополнително 
ќе се потврди. 

Не е потврдено – 
Голем дел од 
цевководот, 
доколку е 
технички 
изводливо, може 
да се движи по 
должината на 
обезбедениот 
простор за 
пристап на 
постојниот канал 
„Турија“, но делот 
во тунел и од 
Иловица може да 
бидат на приватно 
земјиште. (Треба 
да се потврди на 
која близина би 
бил новиот 
цевковод до 
каналот) 

Корисници на 
земјиште 

Дрвосечачи со и 
без дозвола, 
пчелари и сточари 

Главно 
земјоделски/обработливи 
парцели и мали имоти. 

Дополнително 
ќе се потврди. 

Дополнително ќе 
се потврди. 

Присутен имот Неколку објекти 
во шумата кои не 
се користат за 
живеење, на 
пример, 
неформализирани 
засолништа за 
говеда, пчелни 
сандаци итн. 

Веројатност за влијание 
врз неколку нестанбени 
земјоделски објекти 

Дополнително 
ќе се потврди. 

Дополнително ќе 
се потврди. 
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Компоненти на 
Проектот: 

Концесија за 
експлоатација 

Пристапен пат (ПП) Надземен 
далновод (НД) 

Цевковод за 
водоснабдување 

Можни влијанија 
на преместувањето 

Се очекува главно 
економско 
преместување, но 
не и физичко 
преместување, со 
влијание врз 
неколку 
нестанбени 
објекти во шумата 
(на пример, 
неформални 
засолништа за 
говеда) и 
неможност за 
пристап до 
шумските ресурси. 
Влијанијата може 
да се намалат со 
поддржување на 
пристап до слични 
блиски природни 
извори. 

Се очекува економско 
преместување (трајно и 
привремено). Не се 
очекува физичко 
преместување. 

Влијанието на 
преместувањето 
дополнително 
ќе се потврди, 
но се смета дека 
ќе бидат 
привремени 
ограничувања 
во текот на 
изградбата или 
правото на 
пристап. 

Ограничено 
долгорочно 
економско 
преместување. 
Мала 
веројатност за 
физичко 
преместување. 

Преместувањето 
ќе се избегне во 
најголем дел 
затоа што 
цевководот во 
голем дел ќе ја 
следи линијата на 
постојниот канал. 
Дополнително 
треба да се 
потврдат 
влијанијата врз 
делот што ќе биде 
во тунел и во 
близина на 
Иловица. 

Ограничено 
долгорочно 
економско 
преместување. 
Мала веројатност 
за физичко 
преместување. 
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3. ПРАВНА РАМКА И ПОЛИТИКИ  

Откупот на земјиштето и обезбедувањето надомест за Проектот ќе ги следи националните законски барања на 

Македонија, како и соодветните барањата на ЕБОР. Во согласност со националното законодавство и барањата на 

ЕБОР, пожелниот пристап Еуромакс за откуп и пристапување до земјиштето е преку спогодбено договарање - односно 

спогодба помеѓу согласен купувачот и  согласен продавачот. Доколку преговарањето е неуспешно, може да се 

применат законски дефинирани процеси за експропријација во согласност со македонскиот закон за експропријација 

за активности од јавен интерес.  

3.1 Македонска правна рамка и политики 

Барањата за откуп на земјиштето и надомест на засегнатите страни се опфатени во клучните закони за: Законот за 

експропријација7 и Законот за облигациони односи8.  

Покрај тоа, Законот за минерални суровини9 и Договорите за концесија10 помеѓу Република Македонија и Еуромакс 

содржат клаузули соодветни на пристапот за откуп на земјиштето. 

3.1.1. Закон за експропријација 

Експропријација за активностите од јавен интерес: Законот за експропријација наведува дека проектите од јавен 

интерес може да ги користат постапките за експропријација дефинирани во законот. Проектот за рудник за злато и 

бакар „Иловица-Штука“ во  концесијата и трите други компоненти (далновод, пристапен пат и цевковод за 

водоснабдување) се класифицирани во категорија од јавен интерес, наведено со сследното: 

 Законот за експропријација, член 6, став 1, во кој се наведува дека „експлоатацијата на минерални суровини од 

стратешко значење за Република Македонија“ се класифицира како јавен интерес.  

 Законот за експропријација, член 6, став 1, алинеја 1, вклучува изградба на долги високо-напонски далноводи, 

како активности од јавен интерес од значење за Република Македонија. 

 Законот за експропријација, член 7 опфаќа градење далноводи, како јавен интерес од локално значење, како и 

изградба на локални системи за водоснабдување и општински патишта. 

 Дополнително, Законот за минерални суровини, член 4, став 3, наведува дека истражувањето и експлоатацијата 

на металичните минерални суровини(на пример, бакар и злато) се дефинира како активност од јавен интерес. 

Соодветно на тоа, постапките за експропријација на земјиште утврдени во Законот за експропријација за реализирање 

на активности од јавен интерес може да се спроведат во сите четири компоненти на Проектот доколку спогодбените 

договори се неуспешни. Законот опфаќа траен откуп на земјиштето, како и привремено заземање на земјиштето 

(соодветно за изградбата) и правата на службеност како трајно право (за периодичен пристап за одржување по 

должината на трасите на пристапниот пат, далноводот и цевководот). 

Постапка за експропријација: Законот за експропријација (втор дел) ја наведува постапката за експропријација, како 

што е прикажано на Слика 3.1 подолу. Ако спогодбеното договарање е неуспешно и е потребна експропријација за 

која било од компонентите на Проектот, првиот чекор ќе биде доставување Иницијатива до Владата на Република 

Македонија и, откако ќе се прифати, ќе се изготви Предлогот за експропријација кој се заснова на информации од 

различни истражувања. Откако ќе заврши проектирањето, Еуромакс ќе определи изготвување на Студија за 

експропријација која ќе содржи листа на сите засегнати парцели, регистриран имот (на пример, објекти) и нивните 

сопственици, како што се евидентирани во Катастарот. 

Попишувањето на земјиштето и имотот потоа го комплетираат овластените проценувачи од Комората на проценувачи 

или други лиценцирани агенции. Попишувањето ќе ги обезбеди основните информации за засегнатите парцели 

                                                           

7 Службен весник на Република Македонија бр. 5/12, 131/12, 24/13, 27/14 
8 Службен весник на РМ бр. 18/01, 78/01, 04/02, 59/02, 05/03, 84/08, 81/09, 161/09 
9 Службен весник на РМ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014, 160/2014, 129/2015, 192/2015, 39/2016, 53/2016 
10 Концесија за „Иловица 6“ - Решение за доделување концесија за експлоатација на минерални суровини - бакар и злато „Иловица“, 
бр. 41-4681/1 од 16.06.2012 (објавено во Службен весник на РМ, бр.81/12). Договор за концесија за експлоатација на минерални 
суровини, архивски број 24-6749/1 од 24 јули 2012 година, заменет со нов договор за концесија за експлоатација на минерални 
суровини, архивски број 24-4563/1 од 23 септември 2014 година, усогласени со новиот закон за минерални суровини од 2012 година 
(како што е изменето со анекс на договорот за концесија, архивски број 24-4170/1 од 22 јуни 2015 година). Концесија за „Иловица 
11“ - Решение за доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини - бакар и злато „Иловица“, бр. 42-12537/1 од 29 
декември 2015 година (објавено во Службен весник на РМ бр.231/15). Договор за концесија за експлоатација на минерални 
суровини, архивски број 24-40/2 од 13 јануари 2016 година. 
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(односно вкупна површина и површина која треба да се откупи, користење на земјиштето и категорија на земјиште) и 

целиот имот кој се наоѓаат на нив (на пример, објекти, култури, дрвја, овоштарници, претпријатија итн.). Ќе се 

евидентира имотот кој е регистриран, како и оној кој не е регистриран во катастарот.  

Поле  3-1 Краток преглед на процесот на експропријација  

Предлог за експропријација 

Постапката за експропријација започнува со поднесување на ‘Предлогот за Eкспропријација’ до органот за 

експропријација (т.е. одговорната служба во засегнатата општината(и) на државната управа за имотно-правни 

работи во Министерството за финансии). Предлогот за експропријација во овој случај го иницира Еуромакс и 

државниот правобранител го поднесува во име на државата. Предлогот за експропријација ги содржи следните 

информации: 

• Предлагачот на експропријацијата; 

•Ннедвижноста за која се предлага експропријацијата; 

• Сопственикот на недвижноста и носителите на други имотни права на недвижноста; 

• Видот на објектот во изведувањето на работи за кои се предлага експропријацијата. 

Со Предлогот за експропријација треба да се поднесат и придружни документи, вклучувајќи :  

 

 

 

 

 

Известување за засегнатите сопственици и Покана за расправа 

Засегнатите сопственици на имот поединечно се покануваат на расправа и се известуваат за поднесувањето на 

Предлогот за експропријација и предложениот износ на надомест. Во оваа фаза може да се постигне спогодба 

за надомест и да се избегне експропријацијата. 

  
Решение за експропријација 

Ако не се постигне спогодбен договор и поднесената документацијата е во ред, Конечното Решение за 

експропријација може да го донесе органот за експропријација во рок од 30 дена од денот на приемот на 

предлогот за експропријација. Доколку нема понатамошна (судска) жалба (види подолу), решението за 

експропријација станува правосилно. 

 Судски жалби на засегнатиот сопственик  

 

 

 Судска жалба (и) 

Засегнатиот сопственик може да поднесе жалба до соодветниот управен суд 

(вклучувајќи и втора жалба до Вишиот управен суд), по чие владение 

решението за експропријација станува правсилно. Во Законот за 

експропријација се наведени детални рокови за одлуките на Управниот суд по 

однос на поднесените жалби и предвидува казни доколку овие рокови не се 

исполнат. 

 

 

 

 
Расправа за Решение за експропријација 

Кога Решението за Експропријација станува правсилно, Органот за експропријација мора да одржи расправа во 

рок од 8 дена за да се разговара за и да се утврди висината на надоместот за секој засегнат сопственик. Во случај 

да не се постигне договор за висината на надоместот, случајот се доставува до судовите да одлучат во рок од 8 

дена од средбата.  

 

 

Исплата на надомест 

Предлагачот на експропријацијата продолжува со исплата на надомест или обезбедување на замена на имотот 

во рок од 30 дена од денот на потпишување на договорот за надомест или од денот на правосилноста на 

решението за надомест (за доцнење во исплатата ќе се применуваат каматни стапки). 
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Надомест: Законот за експропријација член 18, став 1 наведува дека „праведен надомест се плаќа за експроприраниот 

недвижен имот кој не може да биде понизок од пазарната вредност“; и член 18, став 2 наведува дека пазарната 

вредност на имотот се утврдува од страна на овластен проценувач во согласност со Законот за процена. 

Важна карактеристика на македонскиот Закон за Експропријација е тоа што се овозможува надомест за неформално 

изградени објекти (т.е без важечка дозвола). Надоместот за објекти без важечка дозвола се утврдува во износ што 

одговара на нивната градежна вредност, односно пазарната вредност на материјалите и трошоците за работна сила, 

и исклучување на  на амортизација. 

3.1.2. Закон за облигациони односи 

Надомест: Во некои случаи, прашањата поврзани со обезбедување надомест за земјиште и имот може да се разгледуваат 

со спроведување на Законот за облигациони односи. Во принцип, овој закон налага обезбедување паричен надомест на 

формалните законски сопственици на откупеното земјиште и имот (или оние чии права се препознаени според 

националните закони), или штети или загуби настанати како резултат на пристапот до земјиштето или спречување на 

пристапот до земјиштето и/или имотот од страна на инвеститори/изведувачи (или други). Надоместот се обезбедува по веќе 

настанатото оштетување и/или загуба. Во случаите во кои лицето кое ја предизвикал штетата/загубата и засегнатото лице 

не можат да се договорат за висината на надоместот одлучуваат судовите. Откупот на земјиштето за Проектот ќе се 

спроведува во согласност со Законот за облигациони односи. Меѓутоа, доколку не се постигне спогодбен договор, може да 

се спроведе задолжителна експропријација во согласност со Законот за експропријација во случаитево кои јавниот интерес 

се идентификува според законот. 

3.1.3. Закон за минерални суровини 

Како што се наведува погоре, член 4 став 3 од Законот за минерални суровини наведува дека експлоатацијата на 

минералните суровини бакар и злато е од јавен интерес и затоа може да се применат постапките за експропријација 

утврдени со Законот за експропријација. 

Членот 38 став 3 од Законот за минерални суровини ги одредува правата на Еуромакс околу земјиштето во 

концесискиот простор (државна, приватна или мешана сопственост): 

 (3) Концесијата за експлоатација на енергетските, металични и техногени минерални суровини се 

доделува на земјиште кое е во сопственост на Република Македонија, и/или на земјиште во 

сопственост на правни и физички лица за кое барателот за доделување на концесија за експлоатација 

поведува постапка за експропријација под услови и на начин утврдени со Законот за експропријација.  

 Според член 38 став 6, кога концесискиот простор вклучува државното земјиште, Еуромакс е должен да го 

евидентира правото на користење на земјиштето во Катастар. 

 (6) Во однос на земјиштето кое во сопственост на Република Македонија за кое е доделена концесија за 

експлоатација, концесионерот (т.е. Еуромакс) е должен да поднесе барање за прибележување на право на 

користење во Катастарот на недвижности.. 

Во однос на државното земјиште, правото на користење на земјиштето за концесијата „Иловица 6“ е веќе 

регистрирано во Катастарот; за концесијата „Иловица 11“ се планира земјиштето да се регистрира во втората 

половина на 2016 година. 

3.1.4. Процес на урбанизација 

Во согласност со македонското законодавство, како што е Законот за шумите11 и Законот за земјоделско земјиште12, Законот 

за просторно и урбанистичко планирање и Законот за животна средина, шумите и земјоделското земјиште (во државна или 

приватна сопственост) може да се пренаменат во индустриско земјиште преку процесот на урбанизација. Овој процес на 

урбанизација се применува во рамките на концесискиот простор (подрачје на откуп на земјиште кое го вклучува опфатот на 

рудникот) за пренаменам на шумското земјиште во индустриско земјиште. За линеарната инфраструктура (пристапен пат, 

                                                           

11 Закон за шумите (Службен весник на Република Македонија бр . 64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014, 
160/2014, 33/2015, 44/2015, 147/2015, 7/2016, 39/2016) 
12 Закон за земјоделско земјиште (Службен весник на Република Македонија бр. 135/2007, 17/2008, 18/2011, 42/2011, 148/2011, 
95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014, 166/2014, 72/2015, 98/2015, 154/2015, 215/2015, 7/2016, 39/2016) 
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далновод, цевковод за водоснабдување) процесот на урбанизација вклучува пренамена на земјоделското земјиште во 

градежно земјиште за инфраструктурни објекти. 

Процесот на урбанизација во подрачјето на опфатот на рудникот е следниот: 

 За преземање градежни активности на шумско или земјоделско земјиште (ниви и пасишта) надвор од подрачјето 

на урбанистичкиот план треба да се изготви соодветна урбанистичко-планска документација за локацијата и да 

се достави на одобрување до надлежните органи. 

 Концесионерот ги идентификува корисниците/закупците на парцели на земјоделско или шумско земјиште со 

барање на информација од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Јавното 

претпријатије за стопанисување со пасишта. 

 Кога постојат корисници на земјиштето/закупци, нивните договори за закуп или користење на земјиштето се 

раскинуваат по закон, со официјално решение од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство. Концесионерот (на пр. Еуромакс) е должен да го обештети корисникот за раскинувањето на 

договорот за закуп со вредноста на надоместот утврден од страна на независен овластен проценувач. 

 Услови за планирање на просторот се издаваат од страна на Агенцијата за планирање на просторот. 

 Програмата за планирање ја одобрува Министерството за транспорт и врски (МТВ). 

 Шумското земјиште се пренаменува во градежно земјиште со одлука на Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство (МЗШВ). Земјоделското земјиште се пренаменува во градежно земјиште за 

инграструктурни објекти со одлука на Владата на Република Македонија. 

 Се одржува јавна расправа за државната урбанистичка планска документација. 

 Министерство за транспорт и врски (МТВ)/органите на Општината издаваат одобрение и подрачјето се 

урбанизира и пренаменува во концесиски простор (градежно земјиште). 

 Информациите за новиот корисник на земјиштето се ажурираат преку државната урбанистичка планска 

документација која се поднесува до МТВ/Општинската комисија за урбанизација. 

3.1.5. Договори за концесија 

Членот 4 став (1) од Договорите за Концесија меѓу државата и Еуромакс утврдува дека концесионерот (т.е. Еуромакс) 

треба да одигра улога во обезбедување на пристап до земјиштето во концесискиот простор: 

За експлоатација на минерални суровини - предмет на овој договор, концесионерот е должен да го реши 

прашањето на користење на земјиштето на кое ќе се врши експлоатација на минерални суровини, како предмет 

на овој договор. 

Според тоа, Еуромакс е должен да игра водечка улога во откупот на земјиште за Проектот во рамките на концесискиот 

простор. Договорите за концесија не содржат задолжителна помош од државата или општините во однос на откупот 

на земјиштето. Меѓутоа, во случајот на пристапниот пат кој се очекува да се користи за Проектот и за јавна употреба, 

помош при откупот на земјиштето може да обезбеде Општина Босилово, со договорени улоги вклучени во договорот 

меѓу Еуромакс и Општината. 

3.1.6. Клучна правна рамка/ опции за социјална поддршка во обезбедувањето надомест 

Законот за експропријација повеќе се фокусира на процесот на обезбедување надомест за засегнатиот имот отколку 

на решавање на физичкото и економско преместување. Како резултат на тоа, решенија за управување на таквите 

влијанија може да се бараат преку вклучување на различни даватели на услуги.  

Општинските центри за социјална работа може да обезбедат помош, согласно со Законот за социјална заштита13. 

Со овој закон се овозможува обезбедување на социјална помош и услуги за ранливото население, како што е 

дефинирано со законот. Еден вид достапна социјална помош според законот е еднократна финансиска исплата на 

оние кои се наоѓаат во ситуација на ненадејна и привремена потреба, вклучувајќи ја и потребата за сместување. 

Помош од социјални работници може да се користи за да се одговори на потребите на лицата со посебни потреби, 

                                                           

13 Службен весник на РМ, бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15 
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самохраните домаќинства, домаќинствата со ниски приходи, итн. Република Македонија има група од закони според 

кои може да им се помогне на засегнатите луѓе во однос на подобрување на нивниот животен стандард (на пример, 

пристапот до здравствена заштита, образование, лични документи, социјални станови и слично) и овие закони може 

да се користат како основа за развој на програми за обезбедување надомест/враќање на условите за егзистенција, 

особено за ранливите групи. 

Правна помош може да им се обезбеди на ранливите лица согласно Законот за бесплатна правна помош (Службен 

весник на РМ, бр. 161/09, 185/11, 27/14) од страна на адвокатите од Министерството за правда и избрани здруженија 

на граѓани.  

3.2. Рамка на политиката на ЕБОР (БИ 5  Откуп на земјиште, присилно преселување и 

економско преместување) 

Проектот е одреден како проект од категорија А во рамките на политиката на ЕБОР за животна средина и социјални 

аспекти од 2014 година. 

Проектот треба да ги исполни барањата на политиката на ЕБОР за животна средина и социјални аспекти (2014) и 

барањата за изведба (БИ), вклучувајќи го БИ 5 за откуп на земјиште, присилно преселување и економско 

преместување.  

Барањата на ЕБОР кои се однесуваат на откуп на земјиште и преселување, соодветни за овој проект се следните: 

 Избегнување или, кога е неизбежно, минимизирање на присилно преселување преку разгледување на 

алтернативни решенија за проектот; мерките за ублажување на негативните влијанија врз преместените лица и 

локални заедници треба внимателно да се планираат и спроведуваат.  

 Ублажување на негативните социјални и економски влијанија од откупот на земјиштето или ограничувања на 

правата на засегнатите лица за употреба и пристап до земјиштето со: (i) обезбедување надомест за загуба на 

имотот во износ на трошоците за замена, пред стекнување сопственост на откупениот имот; и (ii) спроведување 

на активностите за преселување со соодветно објавување на информации, консултации и информирано учество 

на засегнатите лица.  

 Враќање или, каде е можно, подобрување на животниот стандард и условите за егзистенција на преместените 

лица, вклучувајќи ги лицата кои не поседуваат или немаат законски признати права врз земјиштето (затекнати во 

засегнатата област на Проектот во истекот на крајниот рок), на ниво пред почетокот на Проектот и нивна 

поддршка во периодот на транзиција. 

 Изготвување посебни одредби за помош на загрозените или ранливите лица или групи (затекнати во засегнатата 

област на Проектот во истекот на крајниот рок) кои при преселувањето чувствуваат повеќе негативни влијанија 

од другите и кои се ограничени при нивната способност да побараат или да искористат помош за условите за 

егзистенција и слични придобивки.  

 Воспоставување механизам за поплаки за навремено примање и разгледување на специфичните забелешки за 

надоместот и преселувањето покренати од преселените лица, вклучувајќи и механизми за правна заштита 

воспоставен за целите на објективно разрешување на спорови.  

Листата погоре е само краток преглед на главните БИ 5 на ЕБОР: Барања за откуп на земјиште, присилно преселување 

и економско преместување (2014) и целиот текст на политиката се наоѓаат на 

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html. 

Во согласност со барањата на БИ5 на ЕБОР (став 10), Еуромакс ќе се обиде да стекне право за откуп на земјиштето по 

пат на спогодбено договарање, и покрај достапноста на правни средства за пристап до земјиштето без согласноста на 

продавачот. Спогодбеното договарање помага да се избегне експропријацијата и вообичаено се постигнува со 

обезбедување на правичен и соодветен надомест и друг поттик или бенефиции за засегнатите лица или заедници. 

Оваа Рамка за откуп на земјиште и обезбедување надомест (РОЗОН) е изготвена во согласност со БИ 5, став 22 кој 

гласи: 

„Во случаи кога точната природа или обем на откуп на земјиште или ограничувањата за користење на 

земјиштето поврзано со проектот со веројатност за предизвикување физичко и/или економско преселување не 

се познати поради развојната фаза на проектот, ќе биде изготвена Рамка за обезбедување надомест и/или 

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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враќање на условите за егзистенција. Со оваа рамка ќе се утврдат општите принципи, процедури и обем на права 

на сопственост во согласност со ова БИ. По утврдувањето на поединечните компоненти на проектот и 

достапноста на потребните информации, рамката ќе служи како основа за изготвување на детален Акционен 

план за обезбедување надомест (АПОН) или План за враќање на условите за егзистенција (ПВУЕ) во согласност со 

ставовите од 26 до 29 од ова БИ. “ 

Како што се наведува погоре, имајќи предвид дека Проектот може да биде финансиран од банки или други 

институции кои се придржуваат кон принципите Еквадор, Проектот ќе се изведува во согласност и со Стандардите за 

изведба (СИ) на Меѓународната финансиска корпорација (МФК) за одржливост на животната средина и социјалните 

аспекти, особено СИ 5: Откуп на земјиште и присилно преселување. Барањата на СИ 5 се во голема мерка слични на 

оние на БИ 5 на ЕБОР.  

3.3. Анализа на разлики 

Клучните разлики помеѓу националното законодавство на Македонија и БИ 5 на ЕБОР соодветни за овој проект се 

прикажани подолу. РОЗОН (вклучувајќи ја и матрицата на права и критериуми за подобност) содржи мерки за 

надминување на овие разлики со кои Еуромакс ќе ги исполни сите дополнителни барања на ЕБОР: 

 Неформални права на земјиште: Македонското законодавство се фокусира на надомест во однос на формалните 

права на земјиштето, додека ЕБОР опфаќа и надомест, враќање на условите за егзистенција и консултации и за 

лицата кои не поседувват или полагаат формално законско право на земјиштето на кое се населени. Еуромакс ќе 

ги признае и ќе обезбеди надомест за формалните и неформалните правна земјиште. 

 Враќање на условите за егзистенција: БИ 5 на ЕБОР вклучува барања за враќање на условите за егзистенција и 

животниот стандард на преселените лица на ниво како пред Проектот (за лица и со формални и неформални 

права на земјиште). Mакедонското законодавство наложува надомест за изгубена добивка/приход на 

засегнатите формални економски активности кои произлегуваат од ова преместување, меѓутоа ова важи само за 

луѓе со формални права на земјиштето. Македонското законодавство не наложува помош за преселување или 

алтернативна помош за условите за егзистенција, како што се обука или обезбедување на поволни кредити или 

можности за вработување. Еуромакс ќе ја разгледа оваа разлика преку поддршка за социјални програми во 

соработка со државната агенција. 

 Учество и консултации: БИ 5 на ЕБОР поставува поголеми барања од македонското законодавство во однос на 

обезбедување можност на засегнатите страни да учествуваат во преговорите за пакетите за надомест, барањата 

за подобност за надомест и помош при обезбедување надомест.  

 Социо-економски истражувања: ЕБОР наложува спроведување на социо-економски истражувања за да се 

проценат влијанијата врз условите за егзистенција, но истото не го наложува македонското законодавство. 

Наместо тоа, македонскиот закон се фокусира на развој на студии за експропријација кои претставуваат попис на 

засегнатите имоти и ги вклучуваат основните информации за попис на регистрираните сопственици на овие 

имоти (т.е. лични податоци, адреси и матични броеви итн) за да може да се идентификуваат и да им се обезбеди 

надомест. Таквите извештаи не се однесуваат општо на луѓе со неформални права на земјиште или 

нерегистрирано земјиште/имот. Еуромакс ќе обезбеди опфаќање на неформалните права на земјиштето во 

истражувањата.  

 Ранливи лица и групи: Македонското законодавство не предвидува посебни мерки кои се однесуваат на 

ранливите групи. ЕБОР, сепак, наложува во текот на разговорите да се посвети посебно внимание на ранливите 

групи, идентификувањето на права на сопственост и соодветна помош во обезбедувањето надомест. 

 Рамки и акциони планови за обезбедување надомест и планови за враќање на условите за егзистенција: 

Македонското законодавство не наложува подготовка на рамки или акциони планови за обезбедување надомест 

или враќање на условите за егзистенција. Сепак, овие се потребни за проекти кои се финансираат од ЕБОР, а кои 

вклучуваат откуп на земјиште и обезбедување надомест што придонесува за физичко и/или економско 

преместување.  

 Утврдување на вредноста на експроприраниот имот: ЕБОР наведува дека надомест за загуба на имот се 

пресметува во износ за целосна заменска вредност, односно пазарната вредност на имотот плус трансакциските 

трошоци, и дека амортизацијата на објектите и имотот не треба да се земе предвид. Сепак, македонското 

законодавство наложува дека надоместокот се утврдува според пазарната вредност на материјалот, а работната 
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сила потребна за изградба на објектите се намалува со соодветнот износ за амортизација. Еуромакс се обврзува 

да ја плати разликата меѓу националните барања и барањата на ЕБОР –тоа ќе се оствари со директни преговори 

со сопствениците на земјиштето, како и на расправата во постапката за откуп на земјиште пред Органот за 

Експропријација за постигнување решение. 

 Механизми за поплаки: Иако македонското законодавство ги утврдува правата на засегнатите граѓани (оние со 

формални права на земјиште) да поднесат жалба до судовите за време на процесот на експропријација, не 

наложува изготвување на конкретни механизми за поплаки. ЕБОР, сепак, наложува да се воспостоави механизам 

за поплаки што е можно порано во процесот за да бидат навремено примени и разгледани специфичните 

забелешки за надоместокот и преместувањето покренати од преместените лица, вклучувајќи и механизми за 

правна заштита воспоставени за целите на објективно разрешување на спорови. Треба редовно јавно да се 

објавува краток преглед на поплаки, како и преземените мерки за нивно решавање. 

 Пристап до земјиште/Имот пред исплата на надоместокот: Постојат неколку опции со кои предлагачот на 

експропријацијата стекнува право на пристап до земјиштето/имотот пред исплатата на надоместокот, согласно 

со Законот за експропријација и Законот за градење.  

 Краен рок за засегнатите лица кои не поседуваат законско право или не полагаат право на земјиште на кое се 

населени/го употребуваат: Лица кои немаат признаено законско право или не полагаат право на земјиштето на 

кое се населени/го употребуваат не се евидентирани со попишувањето и истражувањето; Како резултат на тоа, 

нема краен рок за утврдување на правото за надомест за оваа засегната група. 

 Следење и процена: Македонското законодавство не наложува барања за следење и процена на постапките и 

резултатите од обезбедувањето надомест и враќање на условите за егзистенција.  

3.4. Краток преглед на импликациите за Проектот  

Накратко, импликациите на правната рамка и политиките за Проектот се следните: 

 Пристапот на Проектот за откуп на земјиштето ги исполнува македонските законските барања и БИ 5 на ЕБОР. 

Таму каде БИ 5 поставува дополнителни или повисоки барања од националното законодавство (како што е 

утврдено во Дел 3.3), Проектот ќе обезбеди тие да бидат исполнети, и тоа во следните области: 

 Формалните и неформалните права на земјиште ќе бидат опфатени со надомест, помош, враќање на 

условите за егзистенција и консултации..  

 Засегнатото земјиште и имотот ќе се вреднуваат со целосно опфаќање на вредноста. Затоа, доколку некоја 

државна агенција е вклучена во откуп на земјиштето, Еуромакс ќе обезбеди средства за да се надополни 

разликата во однос на пазарната вредност.  

 Ќе се обезбеди надоместок и помош за ублажување на влијанијата врз условите за 

егзистенција/економското преместување. 

 Ќе се посвети посебно внимание на ранливите групи.  

 Пожелниот пристап за откуп на земјиштето е преку спогодбено договарање со сопствениците и 

корисниците на земјиштето. На засегнатите страни ќе им се овозможи да учествуваат во преговорите за 

пакетите за надоместок, барањата за подобност, враќањето на условите за егзистенција и помош. 

 Проектот ќе ја разгледа и опцијата за преместување на приватниот удел во мешани државни/приватни 

парцели во посебни државни/приватни парцели надвор од концесискиот простор.  

 Проектот законски може да усвои задолжителен откуп/експропријација на земјиштето. Проектот ќе ги користи 

овие права на експропријација само доколку пристапот на спогодбено договарање е неуспешен.  

Правната основа на пристапите за откуп на земјиштето за различни компоненти на проектот е претставена подолу: 

 За откуп на земјиштето во подрачјето на концесиски простор - Еуромакс ќе го води процесот на откуп на 

земјиштето (во согласност со договорите за концесија) преку спогодба со сопствениците и корисниците на 

земјиштето, а ќе ги користи постапките на експропријација од јавен интерес како што е утврдено во Законот за 

експропријација доколку преговорите се неуспешни. Како што се наведува погоре, Проектот ќе ја разгледа и 

опцијата преместување на приватниот удел во мешани државни/приватни парцели во посебни 
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државни/приватни парцели надвор од концесискиот простор. Се очекува дека Јавното претпријатие 

„Македонски шуми“ ќе обезбеди помош во концесискиот простор како и при утврдување на вредноста на дрвото.  

 За пристапниот пат – деталите од проектирањето на пристапниот пат се предмет на тековни разговори со 

Општина Босилово бидејќи патот е од суштинско значење за јавниот интерес на Проектот (експлоатација на 

минерални суровини), затоа експропријацијата за јавен интерес ќе се користи само доколку спогодбените 

договори со сопствениците и корисниците на земјиштето се неуспешни. Со разговори ќе се договори дали откупот 

на земјиштето ќе се врши само од страна на Еуромакс или со помош на Општина Босилово; Сепак, во оваа фаза 

веројатно е дека Еуромакс ќе го води откупот на земјиштето за пристапниот пат. 

 За надземниот далновод – далноводот претставува предмет на тековен разговор со МЕПСО и се очекува дека 

откупот на земјиштето (трајно и со права на службеност) потребно за надземниот далновод ќе го води Еуромакс 

со спогодбени договори, како и со постапки за експропријација утврдени во Законот за експропријација доколку 

спогодбениот пристап е неуспешен. Еуромакс ќе ги разгледа сите разлики помеѓу стандардните македонски 

практики за далноводи и БИ 5 на ЕБОР за надоместок и помош.  

 За цевководот за водоснабдување - откупот на земјиштето за цевководот се смета дека е од јавен интерес и 

затоа ќе се земе во предвид и експропријација доколку спогодбениот пристап е неуспешен. Еуромакс може да 

биде одговорен за обезбедување на пристап до земјиштето со помош на „Водостопанство АД“, иако соодветните 

улоги тековно се договараат. Дури и ако „Водостопанство АД“ го води процесот, Еуромакс се очекува да ги реши 

сите разлики кои постојат помеѓу стандардните практики на „Водостопанство АД“ и БИ 5 на ЕБОР за надоместок 

и помош.  
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4. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРИСТАП НА РОЗОН  

4.1. Цели на РОЗОН 

Целите на Рамката за откуп на земјиште и обезбедување надомест (РОЗОН) кои треба да се спроведат при процесот 

на откуп на земјиштето се насочени кон:  

 Избегнување или минимизирање на присилно преселување, физичкото и економско преместување. 

 Разгледување на изводливи алтернативни решенија за Проектот за да се избегнат или барем сведат на минимум 

влијанијата од преселувањето, воспоставувајќи рамнотежа во животната средина , социјалните и финансиските 

трошоци и придобивки. 

 Ублажување на негативните социјални и економски влијанија кои произлегуваат од откупот на земјиштето или 

ограничувања врз користење на и пристап до земјиштето од страна на засегнатите лица . 

 Обезбедување на надомест за загуба на имот со целосна заменска вредност. 

 Подобрување или барем враќање на условите за егзистенција и животниот стандард на преместените лица на 

услови пред Проектот. 

4.2. Принципи на РОЗОН 

Клучните принципи врз кои се темели РОЗОН се дадени подолу. 

Потреби на РОЗОН: Обезбедувањето надомест за засегнатите лица ќе се врши во согласност со важечката 

македонската правна рамка и Барањето за изведба број 5 од политиката на ЕБОР за животната средина и социјални 

аспекти (2014). Во случај на несоодветност меѓу националното законодавство и барањата на ЕБОР, ќе се усвојат 

повисоките стандарди. Во РОЗОН ќе се разгледаат „физичкото преместување“ (дислокација или губење на 

засолниште/живеалиште кои произлегуваат од откупот на земјиштето и/или ограничување на користењето на 

земјиштето, поврзани со Проектот) и „економското преместување“ (губење на имот или ресурси, и/или губење на 

пристап до имот или ресурси што доведува до губење на изворите на приходи или условите за егзистенција) и ќе се 

предложат мерки за ублажување на истите. 

Акционен план за обезбедување надомест (АПОН)/План за враќање на условите за егзистенција (ПВУЕ)/План за 

откуп на земјиште (ПОЗ) за секоја компонента на Проектот: РОЗОН обезбедува сеопфатна рамка за пристапот на 

Проектот за откуп на земјиштето и обезбедување надомест, но ќе се изготват и посебни АПОН/ПВУЕ/ПОЗ за 

различните компоненти на Проектот (во зависност од тоа дали има физичко и/или економско преселување). Тие ќе 

ги обезбедат сите конкретни информации потребни за исполнување на националното законодавство и БИ 5 на ЕБОР. 

Доследност: Иако постои веројатност за некои разлики во пристапите кон земјиштето, улогите и одговорностите за 

различните компоненти на Проектот, важно е  да постојат доследни пристапи во однос, на пример, на утврдување на 

вредноста на имотот, надоместокот и помошта во сите компоненти, без оглед на тоа дали ги води Еуромакс или 

државна агенција. 

Спогодбено договарање: Пожелниот пристап на Проектот за откуп на правата за земјиштето е преку спогодбено 

договарање со сопствениците и корисниците на земјиштето, дури и кога постојат законски средства за задолжителен 

откуп. Каде што е можно, спогодбено договарање ќе се постигне со обезбедување на правичен и соодветен надомест 

и друг поттик и поволности за засегнатите лица. Сепак, може да се случи и задолжителен откуп или експропријација 

(ова ќе се спроведува во согласност со законската регулатива и барањата на ЕБОР), па и во случај ако државните 

агенции имаат целосна или делумна одговорност за откуп на земјиштето за посебните компоненти на Проектот. 

Работа со државни институции: Ако некоја државна агенција игра улога во откупот на земјиштето за одредена 

компонента на Проектот (на пример, МЕПСО, општините или „Водостопанство АД“), Еуромакс ќе соработува со 

агенцијата за да обезбеди исполнување на БИ 5 на ЕБОР. Ако пристапот на државната агенција во однос на откуп на 

земјиштето не ги исполнува сите барања од БИ 5, Еуромакс потенцијално ќе обезбеди дополнителни мерки за да се 

дополнат разликите со БИ 5.  

Лица засегнати од Проектот: Сите сопственици, закупци и корисници на засегнатите објекти и земјиште во времето 

на соодветниот краен рок, без разлика дали се со или без целосно признати законски права или побарувања, имаат 
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право на надомест и помош, како што се наведува во матрицата на правата претставена во РОЗОН. Ќе се воспостават 

правата на сопственост за сите категории на лица засегнати од Проектот (ЛЗП). 

Социо-економски истражувања, попишување: АПОН/ПВУЕ/ПОЗ за различните компоненти на Проектот ќе се 

надополнуваат со информации од дополнителни социо-економски истражувања/пописни активности и попис на 

земјиште и имот за да, на пример, се идентификуваат сите влијанија, засегнатите лица и соодветен надоместок и 

мерки за помош. Со тоа ќе се надополнат досегашните активности. Датумот на попишувањето /цензус ќе биде краен 

рок за подобност за надоместок и помош. 

Утврдување на вредноста на имотот: Процената на вредноста на засегнатите имоти или ресурси, или пристапот до 

истите, како и влијанијата врз условите за егзистенција ќе се врши со методи во согласност со националното 

законодавство и БИ 5, вклучувајќи овластени експерти како независни квалификувани лица. 

Мерки за надоместок и помош: Ќе се обезбеди паричен надоместок за и помош при преместување за засегнатите 

имоти кои се идентификувани во Матрицата на Правата. Иако локалните пазари за земјиште во близина на Проектот 

во моментов се релативно неактивни, сепак земјиштето ќе стане лесно достапно за купување ако се направат 

соодветни понуди, што покажува ќе има земјиште достапно за замена. Затоа се смета дека паричниот надоместок 

наместо надоместок старо за ново е соодветен за овој Проект. Надомест ќе се исплати на ЛЗП колку што е можно 

порано пред преместувањето или пристапот до земјиштето. Надоместокот за засегантиот имот ќе се обезбеди со 

целосна заменска вредност. Надоместокот и помошта при враќање на условите за егзистенција ќе се обезбедат 

подеднакво за мажите и жените. 

Враќање на условите за егзистенција: Условите за егзистенција и животниот стандард на засегнатите лица ќе се 

подобрат или барем ќе се вратат на нивото пред преместувањето поврзано со Проектот, во најкраток можен рок. 

Влијанија од изградбата: Краткотрајните влијанија поврзани со привремено заземање на земјиштето за градежни 

цели и губење на и/или прекин на пристапот може да наложат надоместок или друг вид на помош за засегнатите 

лица. Ќе се организираат aктивностите поврзани со изградбата на начин со кој ќе се избегне и минимизира 

економското преселување, односно обезбедување пристап до земјоделското земјиште, а последиците за време на 

клучните периоди на садење и берба внимателно да се управуваат. 

Ранливи групи/лица: Посебна помош ќе се обезбеди за ранливите групи/поединци идентификувани преку разговори 

и социо-економски истражувања. Конкретните активности за вклучување на чинителите ќе се насочат кон ранливите 

и потенцијално маргинализираните групи. 

Отсутни/Непознати/Починати ЛЗП: Ќе се воспостави механизам за обезбедување надоместок за лица со признати 

права на земјиште и имот, кога сопствениците се непознати и/или починати, вклучувајќи ја и можноста за користење 

на наменска сметка. 

Консултации, учество и објавување: Ќе се консултираатзасегнатите лица и заедници (вклучувајќи ги и ранливите 

групи и лица) со цел да се овозможи нивни рано и информирано учество во процесот на донесување одлуки во врска 

со одредувањето надомест, подобноста за надомест и помош и да се обезбеди спроведување на активностите при 

откупот и обезбедувањето на надомест со соодветно објавување на информациите и разговори. Сето тоа ќе се 

изведува во согласност со одредбите содржани во ПВЧ и ќе се овозможат насочени разговори со ранливите групи и 

потенцијално маргинализираните групи. 

Механизам за поплаки: Еуромакс (како и изведувачите) ќе воспостави механизам за управување со поплаки за 

Проектот. Се очекува овие страни да работат заедно во насока на управување со поплаките поврзани со откупот на 

земјиштето и обезбедувањето надомест од соодветната страна.  

Следење и евиденција: Еуромакс ќе воспостави соодветни постапки за следење и процена на своите одговорности 

во спроведувањето на АПОН/ПВУЕ/ПОЗ, а по потреба ќе се преземат и неопходни корективни мерки. Ќе се 

документираат сите трансакции за стекнување на правото на земјиште, како и мерките за надомест, активностите за 

преместување и помош во обезбедувањето надомест. Ќе се формира тим на Еуромакс за откуп на земјиште и 

обезбедување надомест (ОЗОН) и дел од нивната задача ќе биде поддршка за изготвување на АПОН/ПВУЕ/ПОЗ и 

следење на спроведувањето на соодветните одредби на АПОН/ПВУЕ/ПОЗ.  
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5. ПОДОБНОСТ И ПРАВА НА НАДОМЕСТ 

Во овој дел од РОЗОН ги утврдуваат правата за секој вид на влијание на преместувањето и критериумите за подобност 

на засегнатите лица во однос на добивањето надоместок или поддршка. Се разгледуваат следните прашања: 

 Кој ќе биде подобен да добие надомест и помош? (Види Дел 5.1). 

 Каков вид на надоместок и помош ќе бидат дадени како право за секој вид на загуба? (Види Дел 5.2 и 5.3). 

 Како ќе се обезбедат правата и потребите на ранливите групи во текот на откупот на земјиштето? (Види Дел 5.4). 

 Како ќе се мери и проценува вредноста на загубите? (Види Дел 5.5). 

5.1. Критериуми и категории за подобност 

Сите лица/домаќинства кои го зафаќаат или користат земјиштето засегнато од Проектот, кои се засегнати од физичко 

и/или економско преместување, евидентирани во истражувањата и попишувањето (сопствениците и корисниците, 

формални и неформални) имаат право на надоместок и/или враќање на условите за егзистенција на или друга помош 

како што се наведува во Матрицата на Правата за различните компоненти на Проектот. Врз основа на разговорите со 

заедницата и истражувањето до сега, идентификувани се следниве потенцијални категории на лицата засегнати од 

Проектот (ЛЗП): 

 Сопственици на земјиште (кои поседуваат или полагаат формални законски права на земјиштето), вклучувајќи 

државни и приватни сопственици.  

 Формални корисници на земјиштето (на пример, закупец со формални законски права врз земјиштето кое го 

зафаќаат/користат или за кое поседуваат дозвола за собирање на дрва или габи). 

 Шумски претпријатија кои управуваат со државно шумско земјиште во име на државата. 

 Неформални корисници на земјиштето и корисници кои  не поседуваат дозвола, како што се сточари, пчелари и 

собирачи на печурки (без формални законски права врз земјиштето што го користат - ова може да се однесува на 

области со државно земјиште (или друго земјиште) кои се користи повремено или редовно, но не е евидентирано 

правото на користење). 

 Сопственици на култури и дрвја (вклучувајќи винова лоза и дрвја во овоштарници). 

 Сопственици на нестанбени објекти/имот и инфраструктура. 

 Сопственици на бизниси (формални или неформални деловни/економски активности). 

 Сопственици на деловни објекти/имот. 

 Локална заедница и лица/домаќинства засегнати од губењето на пристап и/или ограничување на пристап. 

 Локална заедница и лица/домаќинства засегнати од губењето на пристап и/или ограничување на пристап што 

може да предизвика значителни ефекти врз условите за живеење, кои може да доведат до несразмерено 

влијание врз овие активности поради нивната ранливост и/или зависност од условите за егзистенција. 

5.1.1. Засегнати лица кои поседуваат или полагаат формални законски права за земјишта признати според 

националното законодавство 

Лицата со формални законски права се евидентирани во Катастарот и овие информации ќе се ажурираат во согласност 

со националното законодавство со запонувањето на процесот на експропријација. Примери за лица кои полагаат 

право кое е признато или препознаено во согласност со националното законодавство се однесуваат на наследници 

на починати сопственици, како и лицата кои купиле имоти со валиден купопродажен договор, но не ги пренеле 

правата на сопственост на нивно име во Катастарот. 

5.1.2. Засегнати лица без формални законски права на земјиштето кое го зафаќаат во времето на 

попишувањето 

Лица кои не поседуваат или не полагаат право на земјиштето кое го зафаќаат (неформални корисници) ќе се 

евидентираат во моментот на социо-економските истражувања и попишувањето. Денот на спроведување на 

истражувањето генерално ќе биде крајниот рок за подобност на право за надоместок и помош, што значи дека сите 
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лица/ домаќинства кои користат или зафаќаат земјиште засегнато од Проектот (без поседување или полагање 

законски права) по овој датум нема да имаат право на надоместок и/или помош за враќање на условите за 

егзистенција. Примери за лица кои не поседуваат или полагаат права се лица кои имаат изградени плевни или мали 

летни престојувалишта на јавно земјиште или оние што обработуваат јавно земјиште или дури и приватно земјиште, 

без знаење и/или одобрение на сопственикот. Такви лица нема да имаат право на надоместок за земјиштето, бидејќи 

не го поседуваат, но тие ќе имаат право на надоместок за имотот што ги поседуваат, на пример, заменска вредност за 

објекти,, култури, дрвја, итн Каде што е можно, ќе биде достапно алтернативно земјиште преку разговори со други 

корисници на земјиштето и Шумското стопанство во концесискиот простор. 

5.2. Рамка за права на надомест/надоместок  

Рамката на правата за четирите компоненти на Проектот се дадени во Табелa 5.1 и Табела 5.2 подолу и ги покажуваат 

планираниoт надоместок и помош на оние лица засегнати со Проектот кои ќе имаат право на надоместок за различни 

видови на загуби поврзани со физичко или економско преместување кое произлегува од Проектот. 

Треба да се напомене дека некои од загубите вклучени во овие матрици може  да не постојат по потврдувањето на 

деталите за проектирањето и трасите.  

Специфичните АПОН/ПВУЕ/ПОЗ за поединечните компоненти на Проектот ќе содржат попрецизни матрици на права 

врз основа на потврдените траси и претстојните пописни истражувања и попишување на имот за да се идентификуваат 

засегнатите лица и имот. 

Опциите за надоместок (на пример, во натура или паричен надоместок) и предложените права ќе се дискутираат и 

усогласат со претставници на засегнатите заедници и чинителите во текот на разговорите пред откупот на земјиштето. 

Сепак, со оглед на очекуваната достапност на земјиштето за купување во близина на Проектот, Еуромакс предлага 

генерално да понуди паричен надомест за загуба на земјиштето. На барање  и ако е потребно за лицата засегнати со 

проектот (ЛЗП), Еуромакс ќе обезбеди поддршка за идентификување и откупување на земјиште за замена. 

Од првичните истражувања се покажа дека може да има достапно земјиште во таа област (на пример, обработливо 

земјиште кое во моментов е напуштено), но не постои целосно активен пазар за земјиште. Затоа, Еуромакс ќе 

спроведе дополнителни истражувања на пазарот за земјиште и ќе им помогне на засегнатите лица во 

идентификување и откупување на замена на земјиштето, доколку е потребно. 
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Табела 5-1 Рамка на планирани права за концесискиот простор 

Вид загуба/влијание: Категорија на лица засегнати од 

Проектот: 

Права/ублажување – Надоместок и помош 

Трајна загуба на земјиште во концесискиот простор:   

 Трајна загуба на земјиште во приватна сопственост Сопственици на земјиште (формално со 

поседување или полагање законски права 

на земјиштето14) – приватно, државно или 

мешано 

Паричен надомест со целосно покривање на вредноста; или (ако тоа го 

побараат ЛЗП) заменаna  земјиште  со слична вредност и карактеристики каде 

што е достапно; и помош при преместување, доколку е потребно. 

 Трајна загуба на земјиште во државна сопственост Кога се пристапува на земјиштето во државна сопственост, Еуромакс ќе плаќа 

годишен закуп за земјиште, врз основа на вредностите утврдени од страна на 

овластен проценувач, до времето на започнување на изградбата на Проектот. 

Некои делови од концесискиот простор кои нема да се пренаменат во 

индустриско земјиште (на пример, земјиштето надвор од подрачјето за откуп на 

земјиште за рудникот и опфатот на рудничките објекти) ќе останат како 

земјиште со шуми и дел може да биде управуван од Шумското стопанство со 

договор за управување. 

 Трајна загуба на земјиште во мешана 

државна/приватна сопственост 

Се планираат два паралелни процеси 

 

1) Откуп на приватни делови од мешаните државни/приватни парцели преку 

предложена еднократна исплата на приватниот сопственик за купување на 

земјиштето, со целосно покривње на вредноста врз основа на проценка на 

вредноста на парцелата од овластен проценувач и процентот на парцелата во 

сопственост на приватниот сопственик. На државата ќе се плаќа годишен закуп 

врз основа на утврдување на вредноста на земјиштето од овластен проценувач 

и процентот на парцелата во сопственост на државата.2) Поделба на државното 

и приватното земјиште во посебни парцели, со цел „приватните парцели или 

мешани државни/приватни парцели“ да бидат надвор од подрачјата кои треба 

да се урбанизираат во рамките на концесискиот простор, со тоа избегнувајќи ја 

потребата за откуп на земјиштето од приватен сопственик. 

                                                           

14 На сопствениците со полагање на право без целосна правна документација ќе им се помогне да добијат и да ја подготват потребната документација за валидно полагање на право (на пример, онаму каде треба да 
се заврши оставинската постапка). 
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Привремена загуба на земјиште во концесискиот простор 

во текот на изградбата: 

  

 Привремена загуба на земјиште во приватна 

сопственост 

Сопственици на земјиште (формално со 

поседување или полагање законски права 

на земјиштето15) – приватно, државно или 

мешано 

Паричен надомест со целосна заменска вредност за правото на користење на 

земјиштето со договор за договорен период; и враќање на земјиштето по 

користењето. ИЛИ обезбедување на привремен пристап до слично земјиште 

надвор за концесискиот простор, спроведено во соработка со ЈП Македонски 

Шуми 

 Привремена загуба на земјиште во државна 

сопственост 

Паричен надоместок платен на државата со целосна заменска вредност за 

правото на користење на земјиштето со договор за договорен период; и 

враќање на земјиштето по неговото користење за Проектот. 

 Привремена загуба на земјиште во мешана 

државна/приватна сопственост 

За сопствениците на приватниот дел и државниот сопственик: Паричен 

надомест со целосна заменска вредност за правото на користење на земјиштето 

со договор за договорен период; и враќање на земјиштето по користењето; и 

враќање на земјиштето по користењето за Проектот. ИЛИ обезбедување на 

привремен пристап до слично земјиште надвор за концесискиот простор, 

спроведено во соработка со ЈП Македонски Шуми. 

Осиромашено земјиште - дел од искористена парцела 

која останува по откупот на земјиштето и од која 

сопственикот повеќе нема економска корист од нејзино 

користење и/или е економски неисплатлива парцела. 

[Забелешка: Веројатноста ова да се случи во концесискиот 

простор е мала]. 

Сопственици на земјиште (формално со 

поседување или полагање законски права 

на земјиштето16) 

Доколку засегнатиот корисник на земјиште поднесе барање во согласност со 

Законот за експропријација (член 20) и е утврдено за оправдано врз основа на 

овластена процената за утврдување на вредноста : Паричен надоместок со 

целосна заменска вредност. 

Загуба на дрвја, култури и повеќегодишни растенија:   

 Трајна загуба на дрвја во концесискиот простор Сопственик17 на дрва – Шумско 

претпријатие, мешани државни/ приватни 

сопственици 

Паричен надоместок за дрва врз основа на државната стапка за надоместок или 

изготвен алгоритам заедно со ЈП Македонски Шумиза време на фазата на 

истражување (на пример, земајќи ги предвид големината и видовите на дрва). 

                                                           

15 Види фуснота 8. 
16 Види фуснота 8. 

17 ЛЗП со или без правна документација 



         

РОЗОН – Проект „Иловица-Штука“ – септември, 2016 година         44 

Вид загуба/влијание: Категорија на лица засегнати од 

Проектот: 

Права/ублажување – Надоместок и помош 

 Трајна загуба на култури или повеќегодишни 

растенија во концесискиот простор 

Сопственик11 на култури или 

повеќегодишни растенија 

 

Паричен надоместок за сувата биомаса со целосна заменска вредност, 

вклучувајќи ги и трошоците на одземените економски придобивки за култури со 

договорена стапка одредена од овластен проценувач. 

Загуба на нестанбени објекти   

 Трајна загуба на трла за добиток (формални со 

документација и неформални без документација). 

Сопственик Error! Bookmark not defined. на трло  Паричен надоместок со целосна заменска вредност за изградба на слично трло 

на друго место; помош при изнаоѓање на алтернативни локации; плус помош за 

преместување, доколку е потребно. 

 Трајна загуба на пчеларници Сопственик11на пчеларници во или 

непосредно до концесискиот простор, 

плус други сопственици во рамките на 

истата мрежа пчеларници кои, исто така, 

треба да се преселат. 

Помош при наоѓање на алтернативна соодветна локација за пчеларници и 

придружните објекти (далеку од потенцијална бучава и вибрации и на 

живеалиште погодно за одгледување на пчели). 

Помош при преместување на пчеларниците и придружните објекти на 

алтернативна соодветна локација. (Преместувањето на пчеларниците ќе се 

врши во соодветна сезона, на пример, октомври). 

Паричен надоместок со целосна заменска вредност за пчеларниците и 

придружните објекти кои не може да се преместени. 

 Трајна загуба на поилата за добиток СопственикError! Bookmark not defined.на поила Паричен надоместок со целосна заменска вредност за поставување на слично 

поило на друго место; помош при наоѓање на алтернативни локации; плус 

помош за преместување, доколку е потребно. 

Трајна неможност за пристап до земјиштето и природните 

ресурси: 

  

 Неможност за пристап до земјиштето и вегетацијата 

во шумите/падините на ридовите за пчеларите – 

вклучувајќи: 

 пчелари со дозвола да имаат пчеларници во 

концесискиот простор 

Пчелари со кошници во или во близина на 

концесискиот простор 

Паричен надоместок со целосна заменска вредност за пчеларниците и 

придружните објекти кои не може да се преместат, или помош при 

преместување на пчеларниците и придружните објекти; помош при наоѓање на 

алтернативна соодветна локација. Преместувањето на пчеларниците ќе се врши 

во соодветна сезона (на пример, октомври). 
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 пчелари кои немаат дозволи за пчеларници 

во концесискиот простор, но кои се членови 

на пчеларски „мрежи“, во кои останатите 

членови поседуваат дозвола за пчеларници 

во концесискиот простор.  

Пчелари во иста мрежа на пчеларници 

како пчеларите погоре. 

Паричен надоместок со целосна заменска вредност за пчеларниците и 

придружните објекти кои не може да се преместат, или помош при 

преместување на пчеларниците и придружните објекти; помош при наоѓање на 

алтернативна соодветна локација. Преместувањето на пчеларниците ќе се врши 

во соодветна сезона (на пример, октомври). 

 Неможност за пристап до шумите за напасување на 

добитокот, вклучувајќи: 

  

 Неместен добиток (сточари со или без 

дозвола) 

Сопственик на добиток Помош при идентификување на соодветна алтернативна локација со пасишта за 

добиток и снабдување со вода, како и помош при преместување - предмет на 

одобрување од страна на Шумското стопанство. Ќе се побара совет од 

соодветни стручни лица.  

Можност за паричен надоместок еднаков на целосната заменска вредност на 

добитокот. Можна дополнителна помош за пасишта без дозвола при добивање 

дозволи за напасување (ќе се потврди со Шумското стопанство). 

 Местен добиток18 (сточари со дозвола или 

без дозвола 

Сопственик на добиток Ако месниот добиток треба да се уништи, ќе се обезбеди паричен надоместок 

еднаков на целосната заменска вредност на добитокот. Помош и при 

идентификување на соодветна алтернативна локација за напасување и 

снабдување со вода - предмет на одобрување од страна на Шумското 

стопанство. Дополнителна помош за сточарите без дозвола при добивање 

дозволи за напасување (ќе се потврди со Шумското стопанство). 

 Сточари на добиток кои во близок период 

(во рок од 6 месеци пред датумот на 

објавување од страна на Еуромакс, со 

потреба од земјиште во концесискиот 

простор изразена во текот на неделата 

започнувајќи 23 мај 2016 година) морале да 

го уништат својот добиток поради болест 

(особено „болест на чвореста кожа“). 

Сопственикот на добитокот со 

ветеринарната евиденција која покажува 

причина и датум на уништување на 

добитокот. 

Паричен надоместок еднаков на целосната заменска вредност на добитокот; 

обезбедување на слични права за напасување на алтернативно погодно 

земјиште ако е потребно; и помош при преместување ако е потребно. Меѓутоа, 

ако добиле или ќе добијат надоместок од државата за уништување на 

заболените животни, Еуромакс нема да плаќа надоместок. Ќе се побара совет 

од соодветни стручни лица одлуката за правата на надоместок и подобност 

(соодветно за шумски и изумрени животни). 

 

                                                           

18 Месен добиток е добиток кој се води на напасување во одредена област на земјиште, а за кој преместувањето во друга област за напасување може да биде несоодветно, бидејќи постојано ќе се враќа на првичната 
област за напасување. 
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 Неможност за пристап до поила за добитокот (извори 

со изградени корита за пиење) за сточарите (со 

дозвола или без дозвола). 

Корисници на поила Паричен надоместок за трошоци за изградба на слични поила на соодветна 

алтернативна локација; или помош во изградбата на поило; и помош при 

преместувањеако е потребно. 

 Неможност за пристап до шумите за дрвосечачите и 

собирачите на дрва, вклучувајќи: 

  

 Сечачи и собирачи на дрва со дозвола Дрвосечачи и собирачи на дрва со 

дозвола 

Помош при идентификување на соодветни алтернативни области за сеча. 

Помош при обезбедување на потребните дозволи за сеча. 

Ако е потребно, подобрување на пристапот, на пример, нови патеки до нови 

области на сеча. 

 Сечачи и собирачите на дрва без дозвола Дрвосечачи и собирачи на дрва без 

дозвола 

Како и погоре, плус помош за обезбедување дозвола за собирач на дрва. 

 Неможност за пристап до шумите за собирачите со 

дозвола на шумски плодови (на пр. печурки, 

растенија од културно значење), вклучувајќи: 

  

 Собирачи со дозвола Собирачи со дозвола Помош при идентификување на соодветна алтернатива област за 

пристап/собирање слични природни ресурси; и ако е потребно, подобрување на 

пристапот до нова област, на пр. нови патеки. 

 Собирачи без дозвола Собирачи без дозвола Како и погоре, плус помош за обезбедување дозвола за собирач на дрва со 

Шумското стопанство/орган. Вклучување на Еуромакс во програмата за 

преместување на здравецот. 

 

Отежнат или подалечен пристап до природните ресурси, 

на пример, за собирачи на печурки, за сточари и собирачи 

на дрва, што може да произлее од други локации кои се 

потешко достапни или подалеку од селата. 

Корисници на земјиштето за пристап до 

природните ресурси. 

Помош при идентификување на алтернативно подрачје за 

пристапување/собирање на слични природни ресурси; и доколку е потребно, 

подобрување на пристапот до нова област, на пример, нови патеки. 

Загуба на приходи/извори услови за егзистенција:   
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 Загуба на изворите на приход и/или условите за 

егзистенција поврзани со која било од 

горенаведените загуби. 

Сопственици или корисници на 

земјиштето (со или без дозвола) чии 

приходи или услови за егзистенција 

зависат од пристапот до земјиштето за 

Проектот.  

Паричен надоместок за изгубените нето приходи во текот на периодот на 

транзиција (до враќање на живото на приходите/условите за егзистенција19) и 

помош при враќање на условите за егзистенција.  

Загуба на културните објекти: 

 Можни влијанија врз   културното наследство 

Поединци и сопственици во заедницата и 

корисниците на културното наследство 

Ќе се усогласат соодветни мерки врз основа на природата на средствата на 

културното наследство - на пример, потенцијално преместување, благослов, 

трошоците за преместување, помош при идентификување и подобрување на 

пристапот до соодветни алтернативни локации. 

Загуби/влијанија врз ранливите групи: 

 Сите други специфични загуби/влијанијата врз 

ранливите групи, поврзани со откупот на земјиште за 

Проектот, утврдени во текот на израбитката на ПВУЕ. 

Идентификуваните ранливи групи во 

согласност со дефинициите на ЕБОР. 

Посебни мерки за ефективно учество, надоместок, помош и враќање на 

условите за егзистенција ќе се дефинираат во ПВУЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

19 Во текот на социо-економските истражувања ќе се соберат податоци за годишните приходи од одредени активности за условите за егзистенција врз основа на претходните 3 години (доколку е можно) и искористат 
како една мерило за утврдување на загубените нето приходи. Ефектите врз периодите на берба ќе се разгледаат одделно при одредувањето на правото на надоместок. 
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Табела 5-2 Рамка на планирани права за пристапниот пат, надземниот далновод и цевководот за водоснабдување.  

Забелешка: Посебна рамка за права за пристапниот пат, надземниот далновод и цевководот за водоснабдување ќе бидат вклучени во ПВУЕ или ПОЗ за индивидуалните компоненти на 

Проектот. Одредени ставки можеби нема да се вклопат во сите овие компоненти на Проектот. 

Вид загуба/влијание: Категорија на лица засегнати од 

Проектот: 

Права/ублажување – Надоместок и помош 

Трајна загуба на земјиште:   

 Трајна загуба на земјоделско земјиште (култури, 

пасишта и необработено земјиште) во приватна 

сопственост 

Сопственикот на земјиштето (формално со 

поседување или полагање законски права 

на земјиштетоError! Bookmark not defined.). 

Паричен надомест со целосна заменска вредност; или замена на земјиште со 

слична вредност и карактеристики каде е можно; и помош при преместување, 

ако е потребно.  

При откуп на земјиште во државна сопственост, Еуромакс ќе плаќа годишен 

закуп за земјиште, врз основа на вредностите утврдени од овластен проценувач 

до времето на започнување на изградбата на Проектот. 

 

 Трајна загуба на земјоделско земјиште (култури, 

пасишта и необработено земјиште) дадено под закуп 

на земјоделски закупци 

Закупци на земјиште (формално со 

поседување или полагање законски права 

за закупување на земјиштето) 

Податоци за откуп на земјиштето најмалку три месеци однапред за користење 

на земјиштето за проектот за да им се овозможи на закупците да најдат друго 

земјиште за закуп. Плус, помош при реалокација. 

Доколку за време на социо-економското истражување се идентификуваат 

одредени проблеми на формалните закупци, ќе се побара поддршка од 

општините да се најде алтернативно земјиште за формален закуп и да се 

обезбеди пристап до достапните услуги за поддршка. 
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Вид загуба/влијание: Категорија на лица засегнати од 

Проектот: 

Права/ублажување – Надоместок и помош 

 Трајна загуба на земјоделско земјиште (култури, 

пасишта и необработено земјиште) што може да 

влијае на неформалните корисници на земјиште.  

Неформални корисници на земјиштето 

(без формална сопственост или закуп) на 

земјиште во државна или приватна 

сопственост. 

Податоци за откуп на земјиште најмалку три месеци пред користењето на 

земјиштето за Проектот за да им се овозможи на неформалните корисници на 

земјиштето да најдат друго земјиште за користење. Плус, помош при 

преместување. 

Плус, понуда за помош за формализирање на закупот на слично земјиште. 

Доколку за време на социо-економското истражување се идентификуваат 

одредени проблеми на формалните закупци, ќе се побара поддршка од 

општините да се најде алтернативно земјиште за формален закуп и да се 

обезбеди пристап до расположливите услуги за поддршка. 

Привремена загуба на земјиште или ограничување за 

употреба на земјиштето (на пример, места за чување на 

опремата при изградбата): 

  

 Привремена загуба на земјоделско земјиште во 

приватна сопственост. 

Сопственикот на земјиште кое не е под 

закуп (формално со поседување или 

полагање законски права на 

земјиштетоError! Bookmark not defined.). 

Паричен надомест со целосна заменска вредност за користење на земјиштето 

под договор за договорен период; и враќање на земјиштето по употреба. 

 Привремена загуба на земјоделско земјиште дадено 

под закуп на земјоделци закупци. 

Закупци на земјиште (формално со 

поседување или полагање законски права 

за закупување на земјиштето) 

Паричен надомест со целосна заменска вредност за користење на земјиштето со 

договор за договорен период; и враќање на земјиштето по употреба. 

 Привремена загуба на земјоделско земјиште кое се 

користи од страна на неформални корисници на 

земјиште. 

Неформални корисници на земјиште во 

државна или приватна сопственост.  

Податоци за откуп на земјиште најмалку три месеци однапред за користење на 

земјиштето за проектот за да им се овозможи на неформалните корисници на 

земјиштето да најдат друго земјиште за користење. Плус, помош при 

реалокација. 

Плус, понуда за помош за формализирање на закупот на слично земјиште. 

 Ограничувања за пристап до или користење на 

земјиштето поради стварна службеност на 

определено годишно време/како трајно право.  

Сопственик на земјиштеError! Bookmark not 

efined..  

Паричен надоместок врз основа на проценка на стварна службеност на 

определено годишно време и како трајно право од страна на овластен 

проценувач. 
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Вид загуба/влијание: Категорија на лица засегнати од 

Проектот: 

Права/ублажување – Надоместок и помош 

Осиромашено земјиште - дел од искористена парцела 

која останува по откупот на земјиштето и од која 

сопственикот повеќе нема економска корист од нејзино 

користење и/или е економски неисплатлива парцела. 

Сопственик на земјиштето (формално со 

поседување или полагање законски права 

на земјиштетоError! Bookmark not defined.) 

Доколку засегнатиот корисник на земјиште поднесе барање во согласност со 

Законот за експропријација (член 20) и е утврдено за оправдано врз основа на 

процената за утврдување на вредноста: Паричен надоместок со целосна 

заменска вредност. 

Загуба на дрвја и култури:   

 Трајна загуба на дрвја – лозови насади, овошни дрвја Сопственик на20 дрвја Паричен надоместок за уништени или оштетени дрвја со целосна заменска 

вредност, врз основа на процена од овластен проценувач. 

 Загуба на годишни или повеќегодишни култури (на 

пример, компир, пченка, лути пиперки, зеленчук, 

житни растенија, тутун) 

СопственикError! Bookmark not defined. на култури

 

Паричен надоместок за уништени или оштетени годишни/повеќегодишни 

култури/растенија со целосна заменска вредност, врз основа на процена од 

овластен проценувач. 

Загуба на станбени објекти/живеалишта: Загуба на 

станбени објекти (формални со документација и 

неформални без документација). - Куќи, помошни објекти, 

надворешни тоалети, итн  

(Оваа загуба се смета дека е малку веројатна, но е 

вклучена заради комплетност, доколку се идентификува 

во текот на следните истражувања за откуп на 

земјиштето.) 

Сопственик14 of објект/живеалиште Паричен надоместок со целосна заменска вредност на објектот. Помош при 

наоѓање на алтернативен објект и плус помош за преместување доколку е 

потребно. 

Загуба на објекти (нестанбени): Загуба на нестанбени 

објекти, како што се штали, засолништа за животните, 

огради, ппластеници, системи за наводнување итн. 

(формални со документација и неформални без 

документација). 

Сопственик14 на објект Паричен надоместок со целосна заменска вредност на објектот. Помош при 

наоѓање на алтернативен објект и плус помош за преместување доколку е 

потребно. 

Загуба на деловни објекти/имот - на пример, простории 

(Оваа загуба се смета дека е малку веројатна, но е 

вклучена заради комплетност, доколку се идентификува 

во текот на следните истражувања за откуп на 

земјиштето.) 

СопственикError! Bookmark not defined. of 

радба/имот 

Паричен надоместок со целосна заменска вредност на објектот/имотот. Помош 

при наоѓање на алтернативен објект и плус помош за преместување доколку е 

потребно.  

                                                           

20 ЛЗП со или без правна документација.  
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Вид загуба/влијание: Категорија на лица засегнати од 

Проектот: 

Права/ублажување – Надоместок и помош 

Привремена загуба на и/или отежнат пристап до 

комерцијални објекти или деловно работење. 

Сопственик на објект или објекти за 

деловно работење. 

Паричен надоместок еднаков на трошоците за користење на сличен 

алтернативен објект или градба во близина врз основа на процената од 

овластен проценувач. Помош при наоѓање на алтернативен објект и плус помош 

за преместување доколку е потребно.. 

Загуба на инфраструктура и објекти во заедницата - на 

пример, линии снабдување со електрична енергија, 

системи за наводнување, патишта, патеки, објекти во 

заедницата. 

(Оваа загуба се смета дека е малку веројатна, но е 

вклучена заради комплетност, доколку се идентификува 

во текот на следните истражувања за откуп на 

земјиштето.) 

Засегнатата заедница/сопственик на 

инфраструктура или објект 

Паричен надоместок со целосна заменска вредност на инфраструктурата или 

објектот.  

Каде што е соодветно, ќе се обезбеди помош за преместување на 

инфраструктурата (на пример, ретрасирање на патеки). 

Отежнат пристап до инфраструктурата и објектите во 

заедницата - на пример, патна мрежа, патишта, системи за 

наводнување. 

Локална заедница и 

поединци/домаќинства засегнати од 

загубата на пристап и/или неможноста за 

пристап. 

Не се очекуваат трајни проблеми со пристапот и поради тоа во оваа фаза не се 

предложени дополнителни права за надоместок,претпоставувајќи дека 

следните мерки за ублажување се исполнети како дел од проектирањето: 

Ублажување вклучено во проектирањето: Избегнување на влијанијата преку 

создавање на локални точки за пристап кон полињата и локални патишта за 

движење на луѓе и животни, како што се напомена со локалната заедница за 

време на разговорите и други мерки договорени со локалните заедници. 

Забуба на приходи/извори на услови за егзистенција: 

Загуба на изворите на приходи и/или услови за 

егзистенција поврзани со која било од горенаведените 

загуби. 

Сопственици или корисници на 

земјиштето (со или без дозвола), чии 

приходи или услови за егзистенција 

зависат од пристапот до земјиштето за 

Проектот. 

Паричен надоместок за изгубените нето приходи во текот на периодот на 

транзиција (до враќање на нивото на приходите/услови за егзистенција21) и 

помош при враќање на условите за егзистенција. 

Загуба на културните средства: Влијание врз средствата на 

културното наследство [треба да се избегнува секогаш кога 

е можно] 

Поединци и сопственици во заедницата и 

корисници на културното наследство 

Ќе се усогласат соодветни мерки врз основа на природата на средствата на 

културното наследство - на пример, потенцијално преместување, благослов, 

трошоците за преместување, помош при идентификување и подобрување на 

пристапот до соодветни алтернативни локации.  

                                                           

21 Во текот на социо-економските истражувања ќе се соберат податоци за годишните приходи од одредени активности за условите за егзистенција врз основа на претходните 3 години (доколку е можно) и искористат 
како една мерило за утврдување на загубените нето приходи. Ефектите врз периодите на берба ќе се разгледаат одделно при одредувањето на правото на надоместок. 
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Вид загуба/влијание: Категорија на лица засегнати од 

Проектот: 

Права/ублажување – Надоместок и помош 

Загуби/влијанија врз ранливите групи: 

 Сите други специфични загуби/влијанијата врз 

ранливите групи, поврзани со откупот на 

земјиште за Проектот, утврдени во текот на 

израбитката на ПВУЕ. 

Идентификуваните ранливи групи во 

согласност со дефинициите на ЕБОР. 

Посебни мерки за ефективно учество, надоместок, помош и враќање на 

условите за егзистенција ќе се дефинираат во ПВУЕ. 
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5.3. Помош и враќање на условите за егзистенција 

Во случај кога спроведувањето на Проектот и загубата на земјиште и друг имот или пристапот до имотот доведуваат 

до загуба на изворите на приходи или условите за егзистенција (економско преселување) на ЛЗП, заедно со 

надоместокот за засегнатото земјиште и имот, Еуромакс ќе ги спроведе мерките за враќање на условите за 

егзистенција кои ќе се дефинираат подетално во АПОН/ ПВУЕ /ПОЗ за секоја од компонентите. Таквите мерки може 

да вклучуваат: 

 Пристап до можности за вработување, создадени од Проектот (на пример, за време на изградбата)22. 

 Надомест на трошоците за повторно воспоставување на бизнис активности на друго место. 

 Помош при идентификување и пристап до други приходи/активности за создавање услови за егзистенција. 

 Помош при обука, развој на вештини, можности за вработување, поддршка за развој на земјоделството и др. 

 Надомест или помош за пренос на опрема или машини. 

Ќе се обезбеди помош за враќање на условите за егзистенција на оние кои за време на социо-економското 

истражување се идентификувани дека им е потребна. Еуромакс ќе соработува со институции и организации кои можат 

да ја обезбедат оваа помош, како што се Општините Босилово и Ново Село, агенции за развој на земјоделството во 

оваа област (на пример, Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството) и локалните агенции за услуги.  

При одредувањето на мерките за помош за враќање на земјоделските средства за егзистенција ќе се земат во предвид 

резултатите од социо-економските истражувања и вклучувањето на институции и организации. При идентификување 

на мерките ќе се разгледаат други фактори како што се државните субвенции за обработливо земјиште, 

идентификување на подобрувања кои би можеле да им помогнат на засегнатите ЛЗП да го зголемат родот и 

приходите за целото земјиште (на пример, за наводнување, обука за зголемување на нивниот принос и производство, 

обука на други членови на семејството кои не се вклучени во земјоделството итн.) АПОН/ПВУЕ/ПОЗ ќе се фокусираат 

на идентификување на мерките за помош при условите за егзистенција кои се одржливи и ќе донесат придобивки, а 

со тоа да може да помогнат за подобрување на условите за егзистенција, наместо еднократна исплата на надоместок 

од Проектот.  

5.4. Поддршка на ранливите домаќинства 

Политиката на ЕБОР за животната средина и социјални аспекти (2014) ги дефинира ранливите групи: 

„оние лица кои, врз основа на полова припадност, етничка припадност, возраст, попреченост, економски 

неповолна положба или социјален статус, можат да бидат засегнати од влијанијата на Проектот на 

понеповолен начин споредено со другите и кои можат да бидат ограничени во нивната можност да полагаат 

право на или да ги искористат придобивките од проектот. Ранливите лица и/или групи исто така можат да 

опфаќаат и лица кои живеат под линијата на сиромаштија, бездомници, стари лица, домаќинства одржувани од 

жени и деца, бегалци, внатрешно раселени лица, етнички малцинства, заедници кои се зависни од природните 

ресурси или други раселени лица кои не можат да добијат заштита според националното и/или меѓународното 

законодавство ". 

Еуромакс ќе ги идентификува сите ранливи лица или групи преку разговори со заедницата и социо-економски 

истражувања во текот на процесот на откуп на земјиштето. Еуромакс ќе ги преземе сите потребни дејствија за да се 

осигура дека ранливите групи не се обесправени во процесот на откуп на земјиштето, дека истите се целосно 

информирани и свесни за своите права и дека се способни ефективно да се вклучат и да имаат корист од можностите 

за помош и поволности. 

Во случаи кога државните органи имаат улога при откупот на земјиштето за специфични компоненти на Проектот (на 

пример, МЕПСО за надземен далновод), Еуромакс тесно ќе соработува со овие тела за да се интегрираат мерките во 

процесот на откуп на земјиштето и да се избегне обесправување на ранливите групи. 

                                                           

22 Сепак, според македонската законската рамка за вработување, предност на пазарот на труд не може да се даде на локалните 
заедници/ЛЗП.  
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Некои поединци или групи ќе се сметаат ранливи од поголем степен споредено со мнозинството на засегнатото 

население и, доколку се засегнати од Проектот, ќе наложат спроведување на посебни мерки за враќање на условите 

за егзистенција и/или мерки за помош. Ваквите групи може да вклучуваат: 

 Неформални корисници на засегнатото земјиште кои немаат или поседуваат ограничени извори на приходи или 

сопствени средства.  

 Луѓе кои зависат од засегнатото земјиште за приходи/услови на егзистенција и тоа е единственото земјиште што 

го поседуваат или употребуваат. 

 Лица кои ќе бидат засегнати од економското преместување, чиј социо-економски статус е на ниско ниво, на 

пример, корисници на социјална помош. 

 Неписмени лица кои можат да имаат потешкотии во пристапот до информации во врска со откупот на земјиште 

или разбирање на договори и други важни документи, итн.  

Посебни мерки за помош на било која ранлива група идентификувана преку социо-економски истражувања ќе се 

дефинираат во согласност со нивните потреби. На пример, некои групи може имаат потреба од правна и друга помош 

за враќање на своите услови на егзистенција, како што се помош за подобрување на нивното деловно работење; 

некои ранливи домаќинства кои имаат потреба од дополнителни услуги од социјални работници, итн.  

5.5. Утврдување на вредност  

Утврдувањето на вредноста на земјиштето и имотот ќе го спроведуваат овластени проценувачи, вклучувајќи ја и 

Комората на проценувачи во согласност со вреднување на Законот за процена. Ќе се проценуваат формалните 

(регистрирани) и неформалните имоти. Во согласност со БИ 5 на ЕБОР, утврдувањето на вредноста на имотот ќе биде 

со целосна заменска вредност, плус сите трансакциски трошоци, не вклучувајќи амортизација. Заменската вредност 

на земјиштето ќе одговара на пазарната вредност на земјиштето со слични карактеристики во близина на засегнатото 

земјиште, плус сите трансакциски трошоци. 

Утврдувањето на вредноста на влијанијата врз условите за егзистенција ќе се потврди од страна на овластен 

проценувач и врз основа на податоците собрани во социо-економските истражувања. Тоа ќе биде договорено со 

засегнатото домаќинство/лице, а одобрено од страна на претставници на Општината, на заедницата (на пример, член 

на предложената комисија за откуп на земјиште) и Еуромакс. 
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6. ПРОЦЕС НА ОТКУП НА ЗЕМЈИШТЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НАДОМЕСТ 

6.1. Преглед на начините за пристапување до земјиштето  

Како што се наведува погоре, пожелниот пристап на Проектот за стекнување на правото на земјиштето преку 

спогодбено договарање со сопствениците на земјиштето и корисниците, дури и таму каде што има законски средства 

на располагање за задолжителен откуп. Сепак, задолжителен откуп или експропријација може да се очекува кога, на 

пример, државните агенции имаат делумна одговорност за откуп на земјиштето за специфични компоненти на 

Проектот (на пример, МЕПСО за надземниот далновод). 

Со оглед  на фактот дека улогите и одговорностите за Еуромакс и различните државни институции при откуп на 

земјиштето за различните компоненти на Проектот сѐ уште се разгледуваат, деталните процеси за откуп на различни 

компоненти на Проектот ќе се утврдат во АПОН/ПВУЕ/ПОЗ за посебните компоненти. Сепак, процесите за различни 

компоненти се очекува да опфаќаат главно слични чекори - како што е прикажано во Поле 6.1, а дел од чекорите се 

опишани подолу. При појава на разлики, тие може да се однесуваат на детални аспекти, како што е основата за 

процена на вредноста на имотот (на пример, пазарната вредност на средствата наместо „целосна заменска 

вредност“), или дали се дава надоместок и помош за влијанијата врз условите за егзистенција или само загуба на 

земјиште и имот. Треба да се напомене дека, сепак, посебен процес може да има за надземниот далновод бидејќи 

истиот може да биде предмет на експропријација. 

Поле 6-1 Заеднички чекори во oчекувани процеси за откуп на земјиштето за различни компоненти на Проектот 

• Идентификување на засегнатите парцели и собирање на катастарските податоци. 

• Попишување, социо-економски истражувања, попишување на имот - да се идентификуваат засегнатите лица 

(сопственици/корисници), засегнатиот имот и да добијат социо-економски податоци за да се процени 

ефикасноста на враќањето на условите за егзистенција. Датумот на попишувањето и истражувањата ќе 

претставуваат краен рок за подобност. 

• Проверка на резултатите од пописот и попишување на имотот. 

• Внесување во база на податоци. 

• Процена на засегнатото земјиште и имот. 

• Подготовка на договори со сопствениците. 

• Исплата на надоместок и/или давање помош. 

• Коплетирање на следењето и известување. 

Плус: Конултации и објавување информации за процесот на заедницата и чинителите, тековната комуникација и 

механизам за поплаки. 

6.2 Идентификување на засегнатите земјишни парцели и собирање на катастарски податоци 

Откако во 2016 година ќе се усогласи проектирањето и трасите за локацијата на рудникот, пристапниот пат, 

надземниот далновод и цевководот, ќе се изготват елаборати за земјиштето врз основа на катастарските податоци од 

општините и ќе се идентификуваат засегнатите парцели. Откупот на земјиштето ќе се врши во три катастарски 

подрачја, Босилово, Ново Село и Берово. Со тоа ќе се надополнат постојните мапи кои се изработени од страна на 

Еуромакс за концесискиот простор и коридорот за пристапниот пат. 

Треба да се напомене дека катастарските информации може да не се целосно ажурирани, со разлики во 

информациите и дека ќе треба да се потврдат а) на терен (за време на социо-економското истражување и 

попишувањето на земјиштето и имотот); б) преку утврдување на вредноста на имотот; и в) преку процесот на 

разговори со засегнатите сопственици и корисниците на земјиштето.  

Некои од можните разлики се следните: 

 Не се регистрирани корисниците на земјиштето и имотот. 

 Сопственици се починати и правните наследници не се регистрирани и/или не ја завршиле оставинската 

постапка. 
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 Не се регистрирани купопродажните договори. 

 Не се регистрирани правата на сопственост кои произлегува од правото на користење (т.е. на државно земјиште 

– може и на неформална основа). 

 Тешко се доаѓа до податоци за мешана државна/приватна сопственост во шумското подрачје на концесискиот 

простор. 

 Станбени и нестанбени објекти кои не се регистрирани. 

 Регистрирани објекти евидентрани со различна големина (на пример, се проширени). 

 Не се евидентирани објекти без дозволи итн. 

Разликите и проблемите во катастарските податоци ќе се земат предвид при утврдувањето на подобноста и во такви 

случаи, во АПОН/ПВУЕ ќе постојат јасни механизми со кои ќе се обезбеди дека овие прашања нема да влијаат врз 

полагањето на правата на надомест на подобните лица. 

Идентификација на подобните сопственици и корисници на земјиштето ќе се врши со комбинирање на: 

 Состаноци и истражувања со групите на корисници, на пример, групи на корисници на земјиште во концесискиот 

простор, како што се собирачи на печурки, сточари и собирачи на дрва. 

 Состаноци со заедниците. 

 Истражување на избрани домаќинства по должината на, на пример, трасата на пристапниот пат. 

6.3 Попишување и истражување за попишување на земјиште и имот 

Пописните активности ќе се преземат за да се добие попис на засегнатите лица и имот, како и социо-економски 

истражување на засегнатите домаќинства и корисници на земјиште. Пописот ќе обезбеди основни информации за 

засегнатите парцели (односно вкупна површина и површина која треба да се откупи, користење на земјиштето и 

категорија на земјиште, итн.) и имотот што се наоѓа на истите (на пример, објекти, култури, дрвја, овоштарници, 

претпријатијата итн.). Ќе се евидентира и имотот кој е регистриран во катастарот и оној кој не е регистриран.  

Датумите на пописот и истражувањата ќе претставуваат краен рок за подобност, и при обезбедување на правата на 

надомест ќе се разгледуваат само имотот, луѓето и условите за егзистенција кои се попишани. Сите лица/домаќинства 

кои користат /зафаќаат земјиште засегнато од Проектот (без поседување или полагање законски права) по овој рок 

нема да имаат право на надомесокт на и/или помош за враќање на условите за егзистенција. Сепак, како што се 

наведува подолу, ќе се донесат посебни постапки за отсутните сопственици и корисници на земјиштето, или 

нецелосните или непроверените катастарски податоци. 

Се очекува дека ќе се спроведе брз попис на почетокот на пописните активности за секоја компонента на Проектот и 

ќе се означат со боја сите објекти, ќе се забележуваат и фотографираат состојбите на сите објекти, со цел да се избегне 

градење на нови објекти започнати за време на пописот. Пописот потоа систематски ќе ги собере податоците 

наведени во Поле 6.2 подолу. 

Заради утврдување на загубените нето приходи и запознавање со мерките за надомест и помош за условите за 

егзистенција, социо-економското истражување ќе обезбеди податоци за годишни приходи за одредени активности 

за услови за егзистенција врз основа на претходните 3 години (колку што е можно). Ќе се собираат и информации за 

периодите за берба на културите и за приходите од сезонски активности на земјиштето (на пример, производството 

на мед).  

Секое засегнато лице ќе даде изјава за давање дозвола да се чување на доверливи и лични податоци. Ќе се проверат 

и дополнителните заштитни мерки и активности со Дирекцијата за заштита на личните податоци. 

Ќе се изготви техничко досие за секое засегнатото лице или домаќинство, како дел од пописот, вклучувајќи ги и 

информациите прикажани во Поле 6.2. 
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Поле 6-2 Листа на информации кои треба да се соберат во пописот и попишување на имотот 

Социо-економско истражување и попис: 

 Име на сопственикот/носителот на земјиште и/или 

имотот (вклучувајќи го и бројот на засегнатата 

земјишна парцела, за да може да биде поврзе со 

соодветниот извештај за утврдување на 

вредноста).  

 Документ за идентификација. 

 Полно име и презиме на брачен другар. 

 Полно име и презиме на децата. 

 Имиња на останатите членови на домаќинствата, 

вклучувајќи ги закупците (кои плаќаат и не 

плаќаат). 

 Возраст и брачна состојба. 

 Професионален и образовен статус на сите 

членови на домаќинството. 

 Статус на ранливост. 

 Години работа на земјишната парцела. 

 Податоци за приходите и изворите на приходи 

добиени од земјиштето, како и други извори, и 

сегашниот стандард на живеење. 

 Опции за надоместок и помош. 

 Фотографии на главата на домаќинството и 

другите лица (ако има и во договор со засегнатите 

лица). 

 Контакт информации. 

Попишување на земјиште и имот: 

 Локација на недвижниот имот/имотот, граници и 

координати. 

 Опис на недвижниот имот/имотот. 

 Информации за право на посед на земјиште, 

вклучувајќи, ако се достапни, имотен лист, 

договор за продажба, неформални договори. 

 Карактеристики на имотот (обработливо 

земјиште, необработувано земјиште, 

овоштарници и др.) 

 Видови на култури, дрвја и сл. и моменталниот 

статус на раст. 

 Величина на земјиштето и друг продуктивен имот, 

вклучувајќи го бројот на повеќегодишни култури 

(како овошни дрвја). 

 Попис на друг имот, вклучувајќи градежни 

материјали и подобрување на инфраструктурата 

на земјиштето. 

 Фотографии од недвижниот имот/имотот. 

 Договори со сопствениците (ако жителите се 

закупци). 

 

 

Треба да се напомене дека едногодишните култури за кои треба да се исплати надоместок во случај на откуп на 

земјиште или ограничувања на пристап може да не се истражуваат во периодот на почетниот попис на домаќинствата, 

туку во периодот на преместување и преселување. Надоместокот за изгубени култури ја зема предвид и загубата на 

дел или целата сезона на садење, во зависност од времето на откуп на земјиштето. 

6.4 База на податоци 

Информациите кои се собрани во текот на процесот на попишувањето/пописот ќе се внесат во базата на податоци на 

Проектот што се однесува на управување со правата на надоместок. Оваа база на податоци ќе се создаде за 

управување со правата за време на откупот на земјиштето и фазата на надоместување, а ќе се користи и во текот на 

понатамошното следење на спроведување на во АПОН/ПВУЕ/ПОЗ 

6.5 Проверка на резултатите од пописот и попишување на имотот 

Проверката на податоците од пописот и попишување на имотот ќе се спроведе заедно со претставници на Општината, 

заедницата, сопствениците на и/или корисниците земјиштето. Во случаи во кои лица или домаќинства не се носители 

на нивните имоти и не поседуваат формална сопственост со дозвола или користење на права, овие права и границите 

на парцелите ќе се потврдат со претставници од селата и општинските власти. Овој процес на проверка ќе се 

применува и на сезонските корисници на земјиштето, сопствениците на нестанбен имот, закупците, корисници на 

земјиште со или без дозвола. 
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Пописните формулари се разгледуваат со секоја странка/лице засегнато од Проектот и со потпис тие ќе потврдат дека 

се согласуваат со идентификацијата, описот и набројувањето. Двајцата сопружници ќе потпишат (каде што е 

применливо) во присуство на сведоци, меѓу кои и слуѓбено лице од Општината (доколку е можно), претставник на 

заедница (на пр. член на предложената комисија за откуп на земјиште) и претставник на Еуромакс. 

Сите евидентирани сопственици и корисници на земјиштето ќе добијат писмени наоди од пописот/попишувањето и 

со проверка на точноста, коригирани ако е потребно, и потпишани според потврденото. 

6.6 Социо-економско истражување на домаќинствата 

Социо-економското истражување на домаќинствата ќе се спроведува во текот на истиот период како и попишувањето 

на земјиштето и имотот (доколку е можно) со цел да се утврдат постојните социо-економски услови на засегнатите 

домаќинства, да се разбере значењето на влијанијата, да се потврди кои села користат и/или поседуваат сопствено 

земјиште, вклучувајќи и напуштено земјоделско земјиште и да изготват соодветни мерки за ублажување за помош на 

населението при враќање и подобрување на условите за егзистенција. Овие истражувања ќе ги надополнуваат 

податоците за постојните услови во заедницата кои веќе се собрани од страна на Еуромакс и како дел од ОВЖССА. 

Истражувањето ќе помогне при идентификување и регистрирање на лица кои немаат препознаено законско право на 

земјиштето што го зафаќаат или го користат во засегнатото подрачје. Податоците од истражувањето ќе му овозможат 

на Еуромакс да ја следи способноста на засегнатите лица да ги вратат условите за егзистенција. Прашалниците ќе се 

фокусираат на изворите на приходи и демографските податоци соодветни за утврдување на условите за егзистенција 

на домаќинствата. Добиените анализи ќе претставуваат основа за АПОН/ПВУЕ/ПОЗ на посебните компоненти, но и ќе 

се вклопат во рамките на права на посебните компоненти.  

При планирањето на истражувањето ќе се одржуваат разговори со општините. Ќе се спроведе првично истражување 

и планираните средби за јавна расправа ќе се искористат за да се идентификуваат сите села/домаќинства: кои имаат 

земјиште засегнато од загуба на земјиште и/или имот за кои може да биде засегнат пристапот до истите; и кои може 

да се предмет на значителни влијанија на пристапот за време на изградбата и/или работењето. 

Учеството во спроведување на истражувањето ќе биде на доброволна основа и ќе се спроведува само со согласност 

на лицата засегнати од Проектот. Сите собрани информации ќе се третираат како доверливи. Истражувањето ќе 

опфаќа села кои се блиску до планираните локации/траси, а кои можат да бидат засегнати од загуба на земјиште 

и/или пристап до земјиште што ги поседуваат или користат. Стратегијата за истражувањата ќе обезбеди вклучување 

на ранливите групи (т.е. без доверливост само на лица кои доаѓаат на јавни состаноци) и ќе се опфати секоја 

неформална употреба на земјиште од одредени села. 

6.7 Утврдување на вредноста за засегнатото земјиште и имот 

Утврдувањето на вредноста на земјиштето и имотот ќе го спроведуваат овластени проценувачи од Комората на 

проценувачи во согласност со Законот за процена. Ќе се утврдува вредноста и на формалниот (регистриран) и 

неформалниот имот. Заменските трошоци за земјиштето ќе соодветствуваат на пазарната вредност на земјиштето со 

слични карактеристики во близина на засегнатото земјиште, плус сите трансакциски трошоци. Во согласност со БИ 5 

на ЕБОР, процената на имотот ќе биде со целосна заменска вредност, плус сите трансакциски трошоци. 

Утврдувањето на вредноста на влијанието врз условите за егзистенција ќе се потврди од овластените проценувачи и 

врз основа на податоците собрани во социо-економските истражувања. Утврдувањето на вредноста ќе се дискутира 

и ќе се усогласи со засегнатите домаќинства/лица, а одобрено од страна на Општината, заедницата и претставници 

на Еуромакс.  

6.8 Подготовка на договори 

Откако ќе се постигне договор со засегнатите домаќинства или лица во однос на надоместоци, додатоци и враќање 

на условите за егзистенција, се потпишува договор од страна на лицето или двајцата сопружници, ако имотот е во 

заедничка сопственост, и Еуромакс (или телото за експропријација). Договорот ќе се потпише во присуство на 

претставник на заедницата како сведок (доколку е можно), Општината (доколку е можно) и Еуромакс. Во 

договоротјасно ќе се наведат обврските и на двете страни. 
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6.9 Исплата на надоместот и давање помош 

Во прилог на договорите за надоместок, двете страни ќе потпишат прием и потврда за испорака за секоја од 

компонентите на целокупното право. Документи ќе се скенираат и чуваат во базата на податоци за откуп на 

земјиштето. 

Во случај на спор, засегнатите лица може да се обратат до судовите за нивно решавање, а по решението треба да се 

постапува пред донесувањето решение за експропријација. Дополнителни информации, заедно со механизмот за 

поплаки, се наведуваат во Дел 8.  

6.10 Отсутни сопственици или нецелосни носители на засегнатото земјиште и имот 

Ако засегнатите сопственици не се идентификувани или не може да се контактираат или нема сопственик кој поседува 

право на сопственост на засегнатата парцела, тогаш Еуромакс ќе го депонира доделениот износ за надомест на 

посебна сметка/наменска сметка додека сопственикот на засегнатата парцела не ги докаже неговите/нејзините права 

или легализира неговите/нејзините права врз земјишната парцела, и побара надоместок. Ова може да се користи и 

кога постои задоцнување поради нецелосна документација за наследство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РОЗОН – Проект „Иловица-Штука“ – септември, 2016 година 
  
  
  
  60 

7. КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА И ОБЈАВУВАЊЕ 

7. КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА И ОБЈАВУВАЊЕ 

Во овој дел од РОЗОН е даден краток преглед на досегашните разговори за Проектот, објавувањето на РОЗОН и 

разговоритем како и идни разговори поврзани со земјиштето. 

7.1 Краток преглед на претходните консултации за проектот и вклучување  

Еуромакс изврши претходни раззгпвори и вклучување во текот на развојот на проектот и конкретно поврзани со 

програмата за ОВЖССА. Овие активности се спроведоа за да се обезбедат информации за чинителите за Проектот и 

да се добијат нивните размислување, а дел се искористија и за собирање на податоци за ОВЖССА: 

 Краток преглед на клучни активности е даден подолу, 

 Разговори со фокус групите (ФГ), заедно и со општините, претставници на заедницата, претставници на 

локалните земјоделски дејности и претставници на службите за итни случаи, заедници на млади, фармерте, 

секторите за здравство и образование. 

 Интервјуа со клучни известувачи (ИКИ), меѓу кои и со директорите на училиштата, локалните верски водачи и 

здружение на ловци. 

 Состаноци за вклучување на чинителите со националните и локалните чинители, меѓу кои и со владини 

министерства (на пример, Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) и 

Министерство за економија), општините Босилово и Ново Село, водостопанство „Струмичко Поле“ , шумско 

претпријатие „Беласица“, Инспекторатот за шумарство, и Струмичкиот музеј. 

 Отворени денови за јавноста за пристап до и преглед на информациите поврзани со Проектот, студиите и 

резултатите од ОВЖССА и состаноци и поставување прашања до Еуромакс и претставници на компанијата. 

Отворени денови се одржаа за споделување на информации за постојните услови за ОВЖССА (септември, 2015 

година) и во периодот на јавна достапност на ОВЖССА (мај, 2016 година) во Иловица (за покривање на Иловица, 

Штука и другите заедници во општина Босилово) и во Ново Село (за покривање на заедниците во рамките на 

општина Ново Село). 

 Активности на Проектот со кои се споделуваат информации за Проектот, а посебно прашања поврзани со 

животната средина, социјалните аспекти и безбедноста со користење на други методи на комуникација од 

наведени погоре, вклучително и билтен за Проектот, комуникација преку Информативниот Центар во Иловица, 

интернет страниците на Еуромакс и социјалните медиуми (на пример, Фејсбук страница на проектот). 

Информативен центар, Иловица: Еуромакс основаше информативен центар во село Иловица кој служи како главен 

канал за комуникација со засегнатите локалнизаедници на Иловица и Штука. 

План за вклучување на чинителите (ПВЧ): Претставува сеопфатен план за вклучување на чинителите во Проектот 

(ПВЧ) (септември, 2015 година) за ОВЖССА,, објавен на интернет страницата на Еуромакс. ПВЧ ќе се ажурира редовно 

за да ги опфати активностите на вклучување во Проектот и ќе го вклучи планираното вклучување за откуп на 

земјиштето со засегнатите сопственици и корисници на земјиште и имот (вклучувајќи ги и оние кои поседуваат или не 

поседуваат и полагаат законски права за земјиштето што го зафаќаат или користат). 

Комитет за соработка: Во јули, 2016 година Еуромакс основа Комитет за соработка со јавноста која ги ретставува 

засегнатите заедници во близина на предложениот рудник, односно селата Иловица и Штука. Целта на оваа Комисија 

е навремено, јасно и ефикасно да ги информира жителите и бизнисите и да обезбеди ефективно пренесување на 

забелешките на заедниците претставувани од Комисијата до Еуромакс. Во составот на Комисијата има претставници 

од Еуромакс и селата Иловица и Штука, вклучувајќи ги и претставниците на заедницата, невладини организации, 

локални бизниси, здруженија, просветни работници, и оние кои извршуваат активности за обезбедување услови за 

егзистенција (т.е. во рамките на концесискиот простор). Поканети да присуствуваат како набљудувачи се и 

претставници на Општина Босилово како набљудувачи. 

7.2 Објавување на РОЗОН и разговори 

Активности за време на подготовката на РОЗОН 
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Во текот на подготовката на РОЗОН се одржаа состаноците со Општина Босилово за да се разговара за пристапниот 

пат и изработката на РОЗОН. Се одржаа состаноци и со одредени агенции за да се добијат податоци за планирањето 

на процесот за откуп на земјиштето и да се прегледаат улогите во однос на откуп на земјиштето, вклучувајќи ги МЕПСО, 

локалното водостопанско претпријатие, Министерството за земјоделство и шумарство и Шумското стопанство.  

Објавување на РОЗОН 

РОЗОН ќе се објави на страната на Еуромакс (www.euromaxresources.com/ на англиски и www.euromaxresources.mk 

на македонски јазик). Покрај тоа, печатена форма на РОЗОН ќе има на следните локации:  

 Канцеларии на Еуромакс Ресоурцес ДОО во:  

o Струмица – „Гоце Делчев“, бр. 58, 2400 Струмица, Македонија. 

o Скопје - Бул. Партизански одреди, бр.14, 1/2-3, 1000 Скопје, Македонија.  

 Информативен центар на Еуромакс, Иловица (Иловица 220a, Општина Босилово info@euromaxresources.mk).  

 Општина Босилово (2431 Босилово, Македонија, www.opstinabosilovo.gov.mk; е-пошта: ops.bosilovo@t-home.mk). 

 Општина Ново Село („Мануш Турновски“, 2434 Ново Село, Македонија, www.novoselo.gov.mk; е-пошта: 

contact@novoselo.gov.mk ). 

 Канцеларијата на „Еуромакс Ресоурцес ДОО“ наменета за процесот за откуп на земјиште во Босилово, 

Магистрална улица бр. 604, Дабиље, Струмица.  

Тел:   +389 34 347 001, Моб: +389 75 451 778 

Со развивањето на процесот на откуп на земјиштето во однос на далноводот, соодветните документи ќе бидат 

достапни и во Општина Берово („Димитар Влахов“, бр. 10, 2330 Берово, Македонија), 

План за разговори за документите на РОЗОН 

Откако Еуромакс ќе ја објави РОЗОН, ќе започне првиот круг разговори со засегнатите заедници и други засегнати 

чинители. Ќе се изготви краток преглед на РОЗОН од една страна, кој ќе се дистрибуира преку Информативниот центар 

во Иловица и општините. РОЗОН ќе се презентира на следниот состанок на Комитет за соработка по неговото 

објавување, и ќе се договорат следните активности за вклучување на засегнатите заедници. Се предвидува да се 

одржат активности поврзани со РОЗОН за вклучување со заедниците на Иловица, Штука, Турново, Секирник и Сушица. 

Истите може ад се интегрираат во активностите за собирање на податоци и вклучување на засегнатите сопственици и 

корисници на земјиштето. 

Паралелно со објавувањето на РОЗОН и вклучувањето, Еуромакс ќе ги собира потребните податоци во областа на 

засегнатите сопственици и корисници на земјиштето. Тука ќе биде опфатено вклучување на различни страни. 

7.3 Комитет за откуп на земјиште 

Еуромакс планира да основа и посебни комисии за откуп на земјиштето како посебни тела на комисијата за соработка. 

Овие комисии за откуп на земјиштето ќе се состојат од засегнатите сопственици и корисници на земјиштето и имотот. 

Комисијата за откуп на земјиште ќе биде потребна за концесискиот простор, пристапниот пат и надземниот далновод, 

но ова ќе се разгледа во текот на развојот на Проектот и во разговор со чинителите. Членовите на комисијата ќе бидат 

од јавниот и приватниот сектор како претставници на засегнатите чинители и органи. Овие комисии ќе вклучат 

претставници од локалните заедници засегнати од компонентите. Ќе се основа и сличен тип на форум во Струмица 

доколку засегнатите сопственици се жители на Струмица. 

7.4 Идни активности и консултации за откуп на земјиште и обезбедување надомест 

Идните активности за ОЗОН ќе вклучуваат: 

 Консултативни средби за развој на План за враќање на условите за егзистенција / Акционен план за 

обезбедување надомест / План за откуп на земјиште за да се претстават детално компонентите на опфатот на 

Проектот и засегнатото земјиште и имот, да се објави социо-економското истражување/попис, да се утврди 

вредноста на имотот, да се презентира РОЗОН и да се претстави, преговара и усогласи предложената матрица на 

права и видот и начинот на надоместок и помош. 

http://www.euromaxresources.com/
http://www.euromaxresources.mk/
mailto:info@euromaxresources.mk
http://www.opstinabosilovo.gov.mk/
mailto:ops.bosilovo@t-home.mk
http://www.novoselo.gov.mk/
mailto:contact@novoselo.gov.mk
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 Социо-економското истражување, пописите и утврдувањето на вредноста на имотот (земјиште и имот) ќе 

зависат од директното вклучување со засегнатите чинители. За користењето на дополнителни социо-економски 

податоци за корисниците на земјиштето, особено во концесискиот простор, ќе се користи Комисијата за 

соработка со јавноста и веќе постоечките врски со Иловица и Штука (и други засегнати заедници). Засегнатите 

групи на корисници (на пример, сточари итн.) ќе бидат поканети на средби од типот на отворените денови за да 

се соберат податоци за користењето на концесискиот простор и условите за егзистенција и да се разговара за 

опциите за право на надоместок (на пример, обезбедување на алтернативен пристап до други области, итн.). 

Може да се одржат состаноци со фокус групи и одредени корисници на земјиштето и групи на сопственици за да 

се соберат податоци и да се вклучат засегнатите лица. Други засегнати чинители (како заедницата на 

административни работници/претставници и други лица (на пример, локалните ветеринари)) ќе се вклучат за да 

се обезбедат податоци од значење за процесот на ОЗОН. 

 Поединечни средби за поддршка на преговорите за откуп на земјиште и според македонското законодавство, 

како дел од процесот на експропријација (види Дел 3 погоре). 

 Ќе се спроведуваат разговори за одредени специфични прашања, вклучувајќи ги ефектите врз пристапот до 

земјиштето (на пример, во која сезона пчеларниците треба да се преселат како дел од ублажувањето и како може 

да се одржува пристап до земјоделското земјиште за време на изградбата и работата). 

Ќе продолжат да се одржуваат јавни состаноци за разговори / отворени денови на кои засегнатите сопственици и 

корисници на земјиштето се добредојдени и се охрабруваат да присуствуваат. Сите состаноци за разговори со јавноста 

ќе бидат објавени и деталите потврдени во разговор со општините. 

Пред спроведување на АПОН/ПВУЕ/ПОЗ, Еуромакс ќе изготви краток преглед на информациите содржани во овие 

документи за нивно објавување со цел да се осигура дека засегнатите лица ги разбираат постапките за надоместување 

и знаат што да очекуваат во различните фази на Проектот. Со започнувањето на спроведувањето на плановите, 

Еуромакс ќе продолжи редовно да ги информираат и да разговара со засегнатите лица. Еуромакс ќе ги документира 

сите состаноци и консултации, со датум на денот на одржувањето на состанокот/разговорот, списокот на учесници, 

како и преглед на разговорите. 
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8. ПОСТАПКА ЗА ПОПЛАКИ 

Еуромакс потврдува дека разговорите претставуваат тековен процес и дека може да се јават проблеми при процесот 

на откуп на земјиштето и изградбата. РОЗОН вклучува постапка за поплаки за лицата засегнати со откупот на 

земјиштето во однос на разгледување на нивните забелешки. Се следи истата постапка како и сегашната процедура 

за поплаки изготвена како дел од програмата за вклучување на засегнатите чинители, но ќе се управува одделно. Оваа 

постапка е изготвена да се исполнат меѓународните барања за управување со поплаки и е во согласност со политиката 

на ЕБОР за животната средина и социјални аспекти. 

Еуромакс има воспоставено постапка за поплаки и ќе користи истиот процес, но ќе се води одделна евиденција за 

поплаките поврзани со откупот на земјиштето, пристапот и обебедувањеѕо надомест. Постапката е изготвена за да 

може да се обезбеди навремено решавање на специфични забелешки за надоместувањето и мерките за враќање на 

условите за егзистенција кои се покренати од страна на преместените лица и/или членови на заедниците. Документот 

вклучува постапка за решавање на споровите на непристрасен начин. 

Поднесување на поплаки/забелешки – Формулар за поплаки 

Euromax will accept all comments and complaints associated with the Project and in connection with the land acquisition  

Еуромакс ќе ги прифати сите забелешки и поплаки поврзани со Проектот и во врска со процесот на откуп на земјиштето 

и обезбедување надомест, поднесени усно или во писмена форма. Формуларот за поплаки е даден во Прилог А. 

Луѓето кои поднесуваат поплаки треба да го пополнат само Дел 1 од формуларот. Пожелно е сите поплаки во однос 

на откупот на земјиште и обезбедувањето надомест, поврзани со овој Проект, да се упатат до Еуромакс преку деталите 

за контакт назначените членови од тимот, дадени подолу. 

Формуларот за поплаки (на македонски и англиски) ќе биде достапен на интернет страницата на Еуромакс 

(www.euromaxresources.com на англиски и www.euromaxresources.mk на македонски и англиски јазик), 

Информативниот центар на Еуромакс во Иловица и сите засегнати општини (т.е. Босилово и Ново Село) ќе добијат 

формуларот во печатена форма за негова полесна достапност за јавноста. 

Контакт информации за поднесување на поплаки/забелешки 

Сите лица засегнати од Проектот или членови на заедниците може да испратат забелешки и/или поплаки во однос на 

процесот на откуп на земјиштето, пристапот и обезбедување надомест лично, по телефон или по пошта или е-пошта 

преку информациите за контакт дадени подолу. 

Борка Ковачевиќ, Координатор на процесот за откуп на земјиште. 

Еуромакс Ресоурцес ДОО, „Гоце Делчев“, бр. 58, 2400 Струмица, Македонија  

Канцеларијата на „Еуромакс Ресоурцес ДОО“ наменета за процесот за откуп на земјиште во Босилово, 

Магистрална улица бр. 604, Дабиље, Струмица. 

или 

Еуромакс Ресоурцес ДОО, бул. Партизански одреди, бр..14, 1 / 2-3, 1000 Скопје, Македонија 

телефон: +389 34 347 001; мoб: +389 75 451 778 

е-пошта: landaccess@euromaxresources.mk  

Доколку е потребна дополнителна поддршка за пополнување на формуларот за поплаки, може да искористат 

контактите наведени погоре, како и поддршка од страна на Информативниот центар на Еуромакс во Иловица: 

Информативен центар на Еуромакс, Иловица 220а, Општина Босилово 

Контакт: Елизабета Стоева - estoeva@euromaxresources.mk 

Постапка за поплаки во Еуромакс 

Целосна постапка за поплаки ќе биде достапна на интернет страницата на компанијата (www.euromaxresources.com 

на англиски и www.euromaxresources.mk на македонски и англиски јазик) и во канцелариите на Компанијата. 

Постапката опфаќа: поднесување поплаки; евидентирање во регистарот за поплаки; анализа и прегледување на 

поплаката (прегледување во 2 чекори); завршување/корективни мерки и затворање и следење.  

http://www.euromaxresources.com/
http://www.euromaxresources.mk/
mailto:landaccess@euromaxresources.mk
mailto:estoeva@euromaxresources.mk
http://www.euromaxresources.com/
http://www.euromaxresources.mk/
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Постапката за Поплаки во Еуромакс е претставена во дијаграм на сликата дадена во продолжение. 

Еуромакс е должен да одговори на сите поплаки во согласност со постапките пропишани со националното 

законодавство. Времето за одговор на поплаките ќе биде во согласност со националното законодавство за секое 

одделно прашање. Еуромакс ќе настојува да го потврди приемот на поплаката во рок од 5 работни дена и да одговори 

по првото разгледување на процесот во рок од 15 дена од денот на приемот на поплаката. Подносителот може да 

побара и правна помош во согласност со законите и прописите на Република Македонија. 

Почеток на постапката за поплаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чекор 2 – Евидентирање во Регистар на 

поплаки 

ПРВО РАЗГЛЕДУВАЊЕ 

Чекори 3 и 4 – Анализа, 

разгледување и одговор 

14 

дена 

Дали подносителот го 

прифаќа решението? 
ДА 

Чекор 6: 

Затворање и 

документирање 

на жалбата 

 НЕ 

ВТОРО РАЗГЛЕДУВАЊЕ 

Чекор 5: Решение 

предложено од Еуромакс 

30 

дена 

Дали подносителот го 

прифаќа решението? 
ДА НЕ 

Нема извештај 

за решение 

поднесен од 

Еуромакс 

 

Подносителот 

може да превземе 

друго дејство 

(правно) 

 Посредување 

од трета страна 
Дали подносителот го 

прифаќа решението? 

ДА 

НЕ 
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9. СПРОВЕДУВАЊЕ НА РОЗОН, ВРЕМЕНСКА РАМКА, БУЏЕТ, СЛЕДЕЊЕ И 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

9.1 Спроведување 

Еуромакс ќе биде одговорен за спроведување на рамката за откуп на земјиште и обезбедување надомест (РОЗОН), 

како и на конкретните акциони планови за обезбедување надомест (АПОН), планови за враќање на условите за 

егзистенција за егзистенција (ПВУЕ) или планови за откуп на земјиштето (ПОЗ) за поединечните компоненти на 

Проектот. 

Како што се наведува погоре, улогите и одговорностите за откуп на земјиштето за компонентите на Проектот сѐ уште 

се предмет на разговор и потврдување, а се очекува дека: 

 Концесиски простор - Еуромакс ќе го води откупот на земјиштето во концесискиот простор, вклучувајќи и 

подготовка и спроведување на ПВУЕ, соработувајќи со Шумското стопанство, општините и засегнатите заедници. 

 Пристапен пат - Еуромакс, потенцијално со помош на општините, ќе го води откупот на земјиштето и подготовката 

на АПОН, ПВУЕ, ПОЗ. Улогите ќе се потврдат во договор помеѓу Еуромакс и Општината. 

 Надземен далновод – Се очекува Еуромакс да го води откупот на земјиштето за двата надземни далноводи 

(Берово и Сушица) и проширување на двете постојни трафостаници во сопственост на МЕПСО (во Берово и 

Сушица), и тесно ќе соработува со МЕПСО. Еуромакс ќе го подготви ПВУЕ, ќе ги спроведе социо-економските 

истражувања и ќе ги обезбеди сите мерки за дополнителна помош во согласност со БИ 5 (на пример, враќање на 

условите за егзистенција). 

 Цевковод - улогите и одговорностите за пристап до земјиштето за цевководот сѐ уште не се договорени меѓу 

Еуромакс и „Водостопанство АД“ (ВС). Еуромакс може ќе да биде одговорен за обезбедување на пристап до 

земјиштето со помош од ВС. Дури и ако ВС го води овој дел, Еуромакс се очекува да го изготви ПВУЕ, да ги 

спроведе социо-економските истражувања и да ги обезбеди сите мерки за дополнителна помош во согласност 

БИ 5 (на пример, враќање на условите за егзистенција). 

Дури и кога државните агенции се вклучени во процесот на откуп на земјиштето, Еуромакс сепак ќе има крајна 

одговорност за да се осигура дека спроведувањето ги исполнува законските барања и барањата на ЕБОР. 

Предвидени се следните посебни АПОН, ПВУЕ, ПОЗ за компонентите на роектот: 

 Концесиски простор – (1 верзија – опфаќање на потребите за земјиште во рамките на концесискиот простор во 

една фаза; овој документ ќе биде План за враќање на условите за егзистенција (ПВУЕ) затоа што се очекува само 

економско преместување). 

 Пристапен пат – (2 верзии – Пристапен пат, Фаза 1 и ажурирање за Фаза 2; овој документ ќе биде План за враќање 

на условите за егзистенција (ПВУЕ) затоа што се очекува само економско преместување). 

 Далновод – (веројатно ПВУЕ, со претпоставка дека Еуромакс ќе го води откупот на земјиштето со помош на 

МЕПСО). 

 Цевковод – (веројатно ПВУЕ, со претпоставка дека Еуромакс ќе го води откупот на земјиштето, или ПОЗ во кој ќе 

се опфатат барањата на БИ 5, став 41, под водство на државниот орган за води). 

Улогите и одговорностите за поединечни чекори во процесот на откуп на земјиштето (на пример, споредување на 

катастарски податоци, социо-економски истражувања, пописи на имотот, преговори со сопствениците на земјиштето, 

изготвување на Студија за експропријација инт) сѐ уште треба да се потврдат, а во Табела 9.1 подолу е даден 

индикативен преглед. 

9.2 Распоред  

Во Табела 9.2 подолу е претставен тековниот распоред за изградба на Проектот. Изградбата се планира да започне во 

концесискиот простор на крајот на четвртиот квартал на 2016 година и Фаза 1 на пристапниот пат во четвртиот квартал 

на 2016 година, за што е потребен договор за и спроведување на процесот на откуп на земјиштето заклучно со 

декември, 2016 година. Пристапот до земјиштето за Фаза 1 од надземниот далновод е потребен од почетокот на 

првиот квартал на 2017 година. 
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Табела 9-1 Индикативни одговорности за компонентите на проектот за откуп на земјиште 

Преглед на задачи за откуп на 

земјиште 

КОНЦЕСИСКИ 

ПРОСТОР 

ПРИСТАПЕН ПАТ 

 

НАДЗЕМЕН 

ДАЛНОВОД 

ЦЕВКОВОД НА 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

(ако се одбере) 

Студија за Експропријација (вклч. 

елаборати за катастарско земјиште, 

парцели, имотен лист и др.) 

Еуромакс Еуромакс со 

поддршка од 

општината 

Еуромакс во 

соработка со 

МЕПСО 

Euromax in 

coordination with 

WMC. 

Еуромакс во 

соработка со ВС 

Социо-економско истражување Еуромакс Еуромакс со 

поддршка од 

општината 

Еуромакс Еуромакс 

Попис на земјиште и имот/ 

Утврдување на вредност на 

земјиште и имот 

Овластени 

проценувачи и 

Еуромакс 

Овластени 

проценувачи и 

Еуромакс / општината 

Овластени 

проценувачи и 

Еуромакс 

Овластени 

проценувачи и 

Еуромакс 

Воспоставување на права Еуромакс Еуромакс со 

поддршка од 

општината 

Еуромакс Еуромакс со 

поддршка од ВС 

Подготовка и објавување на АПОН, 

ПВУЕ, ПОЗ 

Еуромакс Еуромакс Еуромакс Еуромакс 

Преговори со сопствениците на 

земјиштето – согласен 

купувач/согласен продавач 

 

Euromax. 

Еуромакс 

Еуромакс со 

поддршка од 

општината 

Еуромакс со 

поддршка од 

МЕПСО 

 

Еуромакс со 

поддршка од ВС 

Ако преговорите не успеат, ќе се 

спроведе процес на експропријација  

Државата / 

Министерство 

Еуромакс со 

поддршка од 

општината 

Еуромакс или 

МЕПСО 

Еуромакс или ВС 

Исплата на надомест Еуромакс Еуромакс и/или 

општините 

Еуромакс да ги 

обезбеди 

средствата, исплата 

од Еуромакс / 

МЕПСО (ќе се 

потврди)  

Еуромакс да ги 

обезбеди 

средствата, исплата 

од Еуромакс/ВС (ќе 

се потврди) 

Помош за враќање на условите за 

егзистенција 

Еуромакс и друго 

релевантно тело 

Еуромакс и други 

релевантни тела 

Еуромакс и други 

релевантни тела 

Еуромакс и други 

релевантни тела 

Управување со поплаки Еуромакс Еуромакс со 

поддршка од 

општината (ќе се 

потврди) 

Euromax  

Еуромакс 

Еуромакс со 

поддршка од ВС (ќе 

се потврди) 

Разговори и објавување Еуромакс Еуромакс Еуромакс Еуромакс 

База на податоци, следење и 

известување 

Еуромакс Еуромакс Еуромакс Еуромакс 
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Табела 9-2 Индикативен распоред за почеток на изградба на проектот 

 2016 2017 2018 

Компонента од проектот: К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 

Концесиски простор    крај на К4           

Пристапен пат               

- Фаза 1               

- Фаза 2               

Надземен далновод               

- Фаза 1 Иловица-Штука     флексибилно во 2017   

- Фаза 2 Иловица - Берово               

Цевковод             Порано ако е можно 
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9.3. Ресурси и буџет 

Еуромакс го прошири својот тим во земјата и ќе има посветен координатор за процесот на откуп на земјиштето со 

директно искуство во барањата на ЕБОР во Македонија. Тимот ќе работи со вклучување на постојните засегнати 

чинители, правниот тим, тимот за животна средина и социјални аспекти, менаџерот за базата на податоци и 

техничкиот персонал. Координаторот на ОЗОН ќе работи со поддршка на попишувачите за попис на домаќинствата и 

други активности за собирање на податоци за ОЗОН. 

Еуромакс има подготвени правни советници и проценувачи на земјиште за процесот на ОЗОН. Еуромакс обезбеди 

услуги и од меѓународни консултанти за ОЗОН („Зил Консалтинг“) за да го прегледуваат планирањето на ОЗОН и да 

помогнат при подготовка на документацијата. 

Горенаведениот персонал ќе го сочинува тимот на Еуромакс за откуп на земјиштето и обезбедување надомест (ОЗОН), 

кој ќе се состанува неделно за да се следи напредокот и да се доделуваат нови задачи според потребите.  

Буџетот за откуп на земјиштето и обезбедување надомест сѐ уште не е познат, но ќе биде вклучен во АПОН/ПВУЕ/ПОЗ 

за индивидуалните компоненти на Проектот. Буџетот ќе ги вклучува очекуваните трошоци за мерки за пример, за 

надомест и помош кои се потребни за да се исполнат барањата на националното законодавство и БИ 5 на ЕБОР. 

9.4 Следење 

Откако ќе се изготват и усвојат АПОН/ПВУЕ/ПОЗ за различните компоненти на Проектот, Еуромакс ќе го следи 

спроведувањето додека не се ублажат сите влијанија од преместувањето, како што е утврдено од завршната ревизија, 

со спроведување како што е договорено со ЕБОР, а во согласност со БИ 5 на ЕБОР и СИ 5 на МФК. 

Во Еуромакс ќе се воспостави систем за внатрешно следење и ќе се состои од: 

 Следење на напредокот на влезните и излезните податоци за да се процени дека спроведувањето е во 

согласност со општата рамка на ОЗОН и индивидуалните АПОН/ПВУЕ/ПОЗ. 

 Периодично мерење на индикаторите на резултатите наспроти постојните услови, добиени преку социо-

економското истражување. 

Во Табела 9.3 подолу е дадена листа на индикативни показатели кои ќе се користат за следење. Конечната листа на 

индикатори врз основа на резултатите од социо-економските истражувања ќе биде вклучена во АПОН/ПВУЕ/ПОЗ. 

9.5 Известување 

Еуромакс ќе води база на податоци (вклучувајќи и подбаза на податоци за секоја компонента на Проектот) за лицата 

засегнати од Проектот (ЛЗП) (лица, домаќинства, компании итн.), чие земјиште и имот се засегнати од Проектот, како 

и мерки кои се спроведени за надомест и враќање на условите за егзистенција. Ќе се опфатат информации за нивниот 

степен на ранливост и некои специфични прашања во однос на ефектите од пристап до нивното земјиште како 

резултат на Проектот. 

Менаџерот на база на податоци на Еуромакс ќе биде одговорен за редовно ажурирање на базата. Сите информации 

за ЛЗП, нивните домаќинства и исплатата за надоместоците и мерките за помош ќе се чуваат во тајност. 

Преку рамката за следење, Еуромакс двапати годишно ќе дава извештаи за напредокот постигнат во спроведувањето 

на РОЗОН и индивидуални АПОН/ПВУЕ/ПОЗ. Овие извештаи ќе ги консолидираат информациите за надомест, мерките 

за помош за враќање на условите за егзистенција, разговорите, објавувањето, информациите за преговори и 

резултатите, обезбедувањето на помош за ранливите групи, управувањето со поплаките итн. Еуромакс ќе ги 

документира сите состаноци и разговори со записник и фотографии и ќе ги достави истите до ЕБОР, заедно со 

извештаите за напредокот. 

Информациите од овие извештаи ќе бидат сумирани и вклучени во годишниот извештај на Еуромак за животна 

средина и социјални аспекти, и ќе се доставуваат до соодветните чинители, вклучувајќи го и ЕБОР. 
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Табела 9-3 Индикатори за следење 

Индикатор 

 

Извор на информации Редовност на мерење 

Влезни индикатори   

Број на консултативни средби, состаноци на фокус групите, 

резултатите од консултативните активности. 

Записници од состаноци Двапати годишно 

Број на засегнати лица/домаќинства, по категории (формални 

или неформални, сопственици или корисници, ранливи групи) 

и видови на влијанија (физичко преселување, привремено 

или трајно економско преместување и друго). 

 

База на податоци на Еуромакс за РОЗОН 

и евиденција за управување со поплаки 

Двапати годишно 

Број и вид на засегнат имот (земјиште, куќи, нестанбени 

објекти, култури, дрвја, итн.) 

База на податоци на Еуромакс за РОЗОН  Двапати годишно 

Вкупни трошоци за надоместување, обезбедување надомест 

и враќање на условите за егзистенција. 

Финансиска евиденција на Еуромакс Двапати годишно 

Број на вработени посветени на обезбедувањето надомест, 

внатрешно и надворешно (ако е применливо). 

Правен сектор на Еуромакс (човечки 

ресурси) 

Годишно 

 

Reinstatement of land – number of plots complete. 

Враќање на земјиштето - број на завршени парцели. 

 

Извештаи на градежни изведувачи и 

евиденција за управување со поплаки 

Годишно 

 

Време на спроведени активности во однос на распоредот за 

спроведување на АПОН. 

Споредба на статусот на спроведување на 

АПОН/ПВУЕ/ПОЗ 

Двапати годишно 

Излезни индикатори   

Број на потпишани договори за надомест. 

Број и % од завршени исплати на надоместоци. 

 

База на податоци на Еуромакс за РОЗОН и 

финансиска евиденција 

Двапати годишно 

Мерки за враќање на условите за егзистенција - видови на 

спроведени мерки, напредок на спроведувањето, број на 

корисници. 

 

База на податоци на Еуромакс за РОЗОН  Годишно 

 

Резултатни индикатори   

Број и вид на исклучителни или нерешени поплаки и насоки. 

 

Евиденција за управување со поплаки Двапати годишно 

Просечно време за исплата на надомест. Време на мерење меѓу договорот за 

надомест и исплатата 

Годишно 

Дали надоместот ја претставува целосната заменска 

вредност? 

Испитување дали корисниците на паричен 

надоместок биле во можност да купат 

сличен имот 

Годишно 

Користење на надоместокот 

 

База на податоци на Еуромакс за РОЗОН  Годишно 

Приходи / услови за егзистенција: 

 Промени во нивото на приходи (задржано, зголемено, 

намалено). 

 Реинвестирање во активностите за условите за 

егзистенција (купување на земјиште, опрема, обука за 

вештини, итн.) 

Поединечни средби со луѓе / домаќинства 

База на податоци на Еуромакс за РОЗОН 

 

Годишно 
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10. ДЕТАЛИ ЗА КОНТАКТ ЗА РОЗОН 

Еуромакс е одговорен за спроведување на РОЗОН и подготовка на АПОН/ПВУЕ/ПОЗ. Лице во Еуромакс одговорно за 

спроведување на Рамката за откуп на земјиште и обезбедување надомест е: 

Борка Ковачевиќ, координатор на процесот за откуп на земјиште - Проект за рудник за бакар и злато „Иловица-

Штука“. 

Еуромакс Ресоурцес ДОО, „Гоце Делчев“, бр. 58, 2400 Струмица, Македонија 

Еуромакс Ресоурцес ДОО, бул. Партизански одреди, бр..14, 1 / 2-3, 1000 Скопје, Македонија или  

Канцеларијата на „Еуромакс Ресоурцес ДОО“ наменета за процесот за откуп на земјиште во Босилово, 

Магистрална улица бр. 604, Дабиле, Струмица. 

телефон: +389 34 347 001, е-пошта: landaccess@euromaxresources.mk 
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Анекс А – Формулар за поплаки 

ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ЛТД. е обврзана да обезбеди можност за решавање на поплаки на заедницата и поплаки 

поврзани со животната средина.  

Во овој формулар внесете што е можно поконкретни информации со цел нашата компанија соодветно да 

одговори на Вашата поплака. Доколку е можно, прикачете фотографии или други документи. 

Сите формални поплаки мора да бидат соодветно внесени во овој формулар. Доколку Ви треба дополнителна 

помош при пополнувањето на овој формулар, контактирајте со претставниците на компанијата.  

Име на подносителот на поплаката: 

 
Тел. број: 

Возраст:  Пол 

 

 

М Ж 

Информации за контакт (адреса): 

Град/Село: 

ДЕЛ 1: ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОПЛАКАТА/ИНЦИДЕНТОТ 

Краток назив на поплаката: 

Датум: Место на инцидентот (адреса/проектна локација/GPS координати) 

КРАТОК ОПИС/ИЗЈАВА 

Во случај на недоволен простор, пишувајте на посебен лист, потпишете го, ставете датум и 

прикачете го на овој формулар. 

Потпис (подносител на поплака) 

……………………………………. 

Потпис (служба за односи со заедницата) 

……………………………………. 

Датум …………………………………………………………… 

Датум …………………………………………………………… 
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ДЕЛ 2: ОДГОВОР ОД КОМПАНИЈАТА 

 

 

  

НЕ ДА 

Дали се постапува во однос 

на барањето? 

  

Ако одговорот е НЕ, објаснете ја причината: 

Име на лицето што го евидентира инцидентот 

Потпис (служба за односи со заедницата) 

……………………………………. 
Датум………………………………………………………… 

ДЕЛ 3: ПОТВРДА 

Учесници Од Оддел 

________________________________ ___________________________  ___________________________ 

________________________________ ___________________________  ___________________________ 

________________________________ ___________________________  ___________________________ 

Одговорно лице за технички извештај ............................................................................................................................ 

Датум на поднесување на технички извештај ....................................................... Потпис ........................................ 
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ДЕЛ 4: КОРЕКТИВНИ ДЕЈСТВИЈА 

 

 

Наведете ги корективните дејствија: 

ПОТВРДА ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОПЛАКАТА 

ДРУГИ ПРЕВЗЕМЕНИ МЕРКИ 

Доколку подносителот на поплаката бара понатамошна постапка (административна или правна), наведете 

ги деталите ако се познати. 

Потпис (служба за односи со заедницата) 

……………………………………. 
Датум …………………………………………………………… 

Потпис (претставник на компанијата) 

.………………………………. 
Датум …………………………………………………………… 

Датум на корективно дејство: ……………………………………..

 

 
Signature (CR Staff) ……………………………………. Date …………………………………………………………… 


