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Датум  01.12.2016 

 

Известување од Еуромакс 
За поддршка за контакт со лицата кои имаат во сопственост земјиште во 

рамките на концесискиот простор на кој ќе се развива "Проектот - Рудник 
за бакар и злато Иловица - Штука" 

 
Нашата компанија е имател на Концесија за експлоатација на минерална суровина  - бакар  и злато на 

локалитетот с. Иловица, Општина Босилово и Ново Село. 

 

Согласно изработената техничка документација, одобрена од надлежните органи во Република Македонија, 

определен е концесискиот простор каде ќе се врши експлоатација на рудата - злато и бакар и истиот вклучува 

земјиште во сосопственост на државата и физички лица запишано во катастар како што следи: 

 

- Имотен лист бр. 144, КП бр. 1188, КП бр. 45 и КП бр. 6, КО Барбарево; 

- Имотен лист бр. 266, КП бр. 4/1, КО Барбарево; и  

- Имотен лист бр. 1846, КП бр. 1, КО Сушица.  

 

Во определениот концесиски простор се опфатени  недвижности на физички лица кои се починати и не се 

расчистени имотно правните односи помеѓу наследниците односно не е спроведена оставинска постапка. Во 

овие случаи, Еуромакс ја дава својата подршка на наследниците на починатото лице за спроведување на 

оставинска постапка. Одредени административни трошоци ќе бидат покриени од страна на Еуромакс. 

 

Како дел од постапката за регулирање на имотно правните односи, Еуромакс тековно ги контактира приватните 

сопственици на земјиштето со цел да се даде информации за предложениот процес за решавање на имотно 

правните односи како и да добие информации или да го потврди идентитетот на приватните сопственици на 

земјиштето или нивните наследници.  

 

И покрај сите досегашни напори, сеуште бараме контакт и информации за наследниците на долу наведените 

лица , со цел да им се помогне во спроведување на оставинска постапка и да им се дадат повеќе информации 

за предложениот процес за решавање на имотно правните односи:  

 

1. Стоилков К Божин с. Барбарево 
2. Стоилков И Атанас с. Барбарево 
3. Стоилов Васил с. Барбарево 
4. Илиев Спасенов Ангел с. Барбарево 
5. Јанков Атанасов Костадин с. Барбарево  
6. Стојанов Стојчев Атанас с. Барбарево 
7. Станков Трендов Илија с. Барбарево 
8. Марков  Стоилов Костадин с. Ново Село 
9. Георгиев Митко с. Сушица  
10. Митров Илиев Стојан  с. Барбарево 
11. Митров Стојанов Митар с. Барбарево 
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Ве молиме  во случај да имате било каква информација или контакт за горе наведените лица или  нивните 

наследници  да контактирате со канцеларијата на Еуромакс за прашања поврзани со земјиштето.  

 

Воедно, повторно ги повикуваме и наследниците на починатите лица кои имаат земјиште во 

определениот концесиски простор, кои се пронајдени и контактирани од страна на Еуромакс но се уште 

немаат започнато оставинска постапка, да контактираат со канцеларијата на Еуромакс за прашања 

поврзани со земјиштето во однос на поддршката која Еуромакс ја дава за расправање на оставината. 

Член на нашиот тим со задоволство ќе ви обезбеди повеќе информации во врска со  целиот процесот за откуп 

на земјиштето. Еуромакс со задоволство ќе ги разгледа и сите Ваши предлози  и сугестии кои ќе ги дадете за 

решавање на имотно правните односи. 

 

Повеќе информации може да  бидат добиени во канцеларијата на Еуромакс за прашања поврзани со 

земјиштето како и на веб страната на Еуромакс (http://www.euromaxresources.com/ на англиски јазик 

http://euromaxresources.mk/ на македонски јазик) 

 

Контакт: 

Борка Ковачевиќ, Координатор на процесот за откуп на земјиште. 

 Канцеларијата на „Еуромакс Ресоурцес “ наменета за процесот за откуп на 
земјиште во Босилово, Магистрална улица бр. 604, Дабиље, Струмица. 

телефон: +389 (0) 34 347 001 & Моб: +389 75 451 778 

е-пошта: landaccess@euromaxresources.mk 

 

Ви благодариме за вашата поддршка  и се надеваме на блиска соработка. 

 

Со Почит, 

Еуромакс Ресоурцес    
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