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1.0 ВОВЕД И ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТОТ 

Целта на овој документ е да се претстават деталите и распоредот на активностите за вклучување на 

чинителите во основните студии за Оценката на влијанието на проектот „Иловица“ врз животната 

средина и социјалните аспекти (ОВЖССА). Се очекува планот и извештајот да бидат ревидирани, 

според потребите, пред и во текот на процесот на вклучување на чинителите. 

Проектот „Иловица“ (Проектот) е предложен рудник за бакар и злато со површински коп и ќе се наоѓа 

во близина на селата Иловица и Штука, на падините на планината Огражден, во општините Босилово 

и Ново Село, Македонија. Предложениот проект се наоѓа на приближно 15 километри од најголемиот 

населен центар во регионот, градот Струмица. Слика 1 ја претставува локацијата на предложениот 

проект во однос на заедниците и околното подрачје. 

Инфраструктурата на проектот ќе вклучува површински коп, хидројаловиште, постројка за подготовка 

на минерални суровини, магацини, работилници, канцеларии и складишни простори, снабдување со 

вода и електрична енергија и пристапен пат. 
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Слика 1: Локација на проектот и опфатено подрачје за вклучување на чинителите 
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2.0 ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ 

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

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

1) да се споделат информации со чинителите врз кои проектот може да има влијание и другите 

членови од јавноста, во однос на описот на проектот, можните ефекти врз животната средина и 

социоекономските ефекти, планираните мерки за ублажување и следењето во текот на 

различните фази на проектот; 

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

средина и социоекономските услови во проектното подрачје, можните ефекти врз животната 

средина и/или социоекономските ефекти на проектот и можните мерки за ублажување кои може 

да бидат преземени за решавање на таквите прашања и 

3) навремено да се документираат и да се одговорат сите прашања од јавноста. 

Програмата за вклучување на чинителите е направена во согласност со добрата меѓународна практика 
според:  

 International Finance Corporation - Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies 

Doing Business in Emerging Markets, IFC, May 2007; 

 European Bank for Reconstruction & Development - Environmental & Social Policy: Performance 

Requirement 10: Information Disclosure and Stakeholder Engagement. EBRD, May 2014; and  

 International Council on Mining & Metals - Sustainable Development Framework. ICMM, May 2003.  

Еуромакс е посветена на сестрано вклучување на чинителите во однос на плановите за проектот и на 

тесната соработка со засегнатите чинители, локалните заедници и локалните власти во текот на 

процесот на ОВЖССА и животниот век на проектот (изградба, работење и затворање). Со посветеноста 

кон давањето точни информации на отворен, чесен и учтив начин, Еуромакс го прифаќа придонесот на 

јавноста и, каде истиот е соодветен, ќе го вметне во ОВЖССА и проектирањето.  

Информациите за проектот се споделуваат на состаноци, отворени денови и во документи кои се 

дистрибуираат до заедницата или се достапни на јавни места и на веб страницата на Еуромакс 

(http://euromax-ilovitza.mk). Еуромакс има и своја страница на Facebook, сметка на Twitter и страница на 

Linked In. Соопштенијата за печат и билтените се објавуваат на интернет страницата со интернет врски 

до социјалните медиуми. На една од таквите интернет врски достапни се прашалници преку кои луѓето 

можат да се претплатат за добивање новости за проектот преку е-пошта.  

 

3.0 ПОДРАЧЈЕ НА ОПФАТ НА ЈАВНОСТА И ИДЕНТИФИКУВАЊЕ 
НА ЧИНИТЕЛИТЕ 

Предложеното опфатено подрачје вклучува многу заедници кои може да бидат под влијание на 

проектот. Можните засегнати заедници ќе добијат приоритет при вклучувањето на чинителите и дел од 

нив можеби ќе треба да бидат и подлабоко вклучени од другите. На пример, Иловица и Штука ќе имаат 

отворени денови во рамките на нивните заедници затоа што сите членови на заедниците може да бидат 

засегнати од проектот на некој начин, а други заедници може да бидат засегнати само со одредено 

прашање, како на пример визуелно нарушување, и затоа тука ќе бидат вклучени помалку активности 

за вклучување на чинителите. Настаните за отворените денови не се ограничени само на локалното 

http://euromax-ilovitza.mk/
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население - соопштенијата јасно ќе ги поканат чинителите и членовите на јавноста од целото опфатено 

подрачје. 

Идентификувани се следните заедници како дел од подрачјето на опфаќање за вклучување на 

чинителите. Заедниците се групирани според начинот на кој се засегнати од проектот и проектните 

активности: 

 

Примарни засегнати заедници (придобивки и 
ефекти) 

Секундарни засегнати заедници 

Иловица Бориево 

Штука Босилово  

Струмица Дрвош 

 Еднокуќево 

 Ново Коњарево 

 Ново Село  

 Петралинци 

 Радово 

 Робово 

 Секирник 

 Старо Балдовци 

 Сушица 

 Турново 

 

Иловица и Штука веројатно ќе бидат најмногу засегнати од проектот (на пример, вода, визуелни 

аспекти, бучава, воздух). Истовремено, овие села ќе имаат и придобивки како што се директните 

инвестиции во заедницата, вработувањата и веројатно и други придобивки од набавките и 

потрошувањата во рамките на проектот. 

И Струмица како регионален центар ќе има придобивки од проектот. Средните училишта, 

добавувачите, фабриките, рестораните и хотелите се наоѓаат во Струмица. 

3.1 Клучни чинители 

Чинителите во опфатеното подрачје може да искусат и други директни ефекти (несакани последици 

или/и придобивки) од проектот. Според тоа, планот за вклучување на чинителите е создаден за да 

опфати разновидност од можни чинители. Категориите на идентификувани чинители вклучуваат: 

 Сопственици на бизниси/Изведувачи; 

 Избрано службено лице - Канцеларија на Градоначалникот; 

 Избрано службено лице - други нивоа на власт; 

 Здружение на земјоделци; 

 Шумско стопанство (други носители на трговски дејности); 

 Одделение на Владата - општинско 

 Одделение на Владата - регионално 
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 Одделение на Владата - национално 

 Самостојни раководители/администратори (Одделенија за економија, планирање и итни 

интервенции); 

 Здравствени услуги; 

 Претставници од образовниот сектор; 

 Младински совет; 

 Здружение на ловци (рекреативни корисници); 

 Сопственици на земјиште; 

 Службени лица за законодавство; 

 Службени лица од НВО/ЕНВО (групи за животна средина); и 

 Верски организации. 

Подготвена е листа на клучни чинители за проектот и ќе се обновува според потребите и ќе се одржува 

од страна на Еуромакс.  

 
4.0 АКТИВНОСТИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЧИНИТЕЛИТЕ ПРЕД МАРТ 

2015 ГОДИНА 

Еуромакс реализираше низа состаноци со чинителите на национално ниво во текот на почетните фази 

на проектот. Еуромакс ја има во предвид важноста на обезбедувањето информации и можноста за 

дискусија со чинителите и ќе продолжи со одржувањето на такви состаноци и ќе ги споделува новостите 

за проектот преку различни начини на комуникација.  

Државните агенции се заинтересирани и засегнати страни врз основа на нивните улоги во процесот на 

одобрување, како и нивните одговорности кон населението под нивна надлежност кои може да бидат 

засегнати со проектот. Еуромакс одржа состаноци со македонскиот Премиер, Министерството за 

економија, Секторот за оценка на влијанието врз животната средина при Министерството за животна 

средина и просторно планирање, градоначалниците на Босилово и Ново Село, Геолошкиот институт, 

Меѓународниот монетарен фонд, Европската банка за обнова и развој и Народната банка на Република 

Македонија, како и канадските амбасадори и претставници од власта.  

Почнувајќи од 2012 година, тимот на Еуромакс за односи со заедницата работи во канцеларија во 

Иловица и одржува состаноци со жителите и претставниците на локалната заедница (на пример, 

училишта, деловни субјекти, комунални дејности, финансии, локални власти). Евидентирани се вкупно 

200 разговори во периодот помеѓу јануари 2014 година и јануари 2015 година. Поголем дел од 

чинителите поставуваа прашања за распоредот и статусот на проектот, заедно со прашања за 

можностите за вработување при изградбата и работата на рудникот. Третото најчесто поставувано 

прашање и забелешки се поврзани со истражувањата на постојните услови во животната средина и 

можните ефекти на проектот врз животната средина. Поголем дел од забелешките беа општи, а другите 

беа поврзани со снабдувањето и квалитетот на водата или нејзиното загадување. Другите почести 

забелешки беа поврзани со тоа како одредени заедници ќе можат да бидат засегнати или како можат 

да имаат придобивки од проектот со неговиот напредок. Дел од коментарите се поврзани и со 
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инвестициите на Еуромакс во заедницата, вклучувајќи ги донациите и поддршката за општинските 

проекти, како што е плоштадот во Иловица.  

 

5.0 АКТИВНОСТИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЧИНИТЕЛИТЕ ВО 2015 
ГОДИНА 

Активностите за вклучување на чинителите се одвиваат во текот на ОВЖССА преку јавни и 

индивидуални состаноци поддржани со тековна комуникација и доставување на информации. Сите 

материјали за вклучување на чинителите се напишани на македонски јазик или усно претставени на 

македонски јазик на состаноците или јавните настани. 

Во периодот на истражување на постојните услови беа одржани два циклуси со активности за 

вклучување на чинителите: 

 Првиот циклус (март/април 2015 година) го претстави проектот и процесот на ОВЖССА со барање 

за придонес за подобрување на нацртот на истражувањата на постојните услови и опфатот на 

ОВЖССА (Извештајот од првиот циклус е достапен на интернет страницата на Еуромакс и во 

Информативниот центар во Иловица) и 

 Вториот циклус (септември 2015 година) ги претстави резултатите од истражувањата на 

постојните услови (вклучувајќи ги резултатите од истражувањата на водата), даде нови 

информации за описот на проектот и го опиша следниот процес на оценката на влијанијата 

(Извештајот за вториот циклус ќе биде наскоро достапен на интернет страницата на Еуромакс и 

во Информативниот центар во Иловица). 

И двата циклуси се состоеја од споделување информации и овозможија одржување состаноци како 

индивидуални состаноци или во мали групи. Формуларите за консултации и регистарот за комуникација 

беа искористени за евидентирање на сите разговори во текот на вклучувањето на чинителите. 

5.1 Прв циклус: март - април 2015 година 

Првиот циклус на вклучувањето на чинителите се насочи кон индивидуалните состаноци и состаноците 

со мали групи со државните органи и раководители и со претставниците на групите од интерес.  

Администраторот на Информативниот центар на Еуромакс договори состаноци со заинтересираните 

чинители, како што се избрани раководители и претставници на групи. Целта беше да се зголемат 

можностите за учество на чинителите, со користење техники различни од отворен ден.  

Еуромакс ги пренесе записниците од состаноците до Голдер како придонес во идните извештаи. 

Извештајот за првиот циклус беше изработен од Голдер и е јавно достапен на интернет страницата на 

Еуромакс и во Информативниот центар во Иловица.  

5.2 Втор циклус: септември 2015 година 

Вториот циклус на вклучување на чинителите се состоеше од таканаречени отворени денови за 

јавноста, вклучувајќи претставување на проектот и прикажување постери со информации за проектот 

и резултатите од истражувањата на постојните услови за ОВЖССА. Дополнително се одржаа и 

состаноци со чинителите во помали групи.  
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6.0 ИДНИ АКТИВНОСТИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЧИНИТЕЛИТЕ 

Третиот циклус на вклучувањето на чинителите ќе се одвива на почетокот на 2016 година во текот на 

фазата на оценување на влијанијата во рамките на ОВЖССА и ќе обезбеди можност да се објаснат 

резултатите од истражувањата на постојните услови, оценката на влијанијата и предложените мерки 

за ублажување. За распоредот за третиот циклус ќе се дискутира и истиот ќе се договори со Еуромакс 

откако ќе има дополнителни информации во однос на македонските законски барања за објавување и 

консултации со јавноста. 

Во меѓувреме, Еуромакс ќе ја одржува работата на Информативниот центар во Иловица и ќе продолжи 

да ги користи начините на комуникација опишани во Дел 7 со цел одржување контакт со чинителите.  

 

7.0 НАЧИНИ НА КОМУНИКАЦИЈА 

7.1 Често поставувани прашања и одговори 

Голдер и Еуромакс изработија список на често поставувани прашања со цел истакнување на клучните 

прашања кои може да се постават во текот на активностите за вклучување на чинителите. Списокот на 

прашања и одговори постојано ќе се обновува со идентификувањето на нови прашања и 

обезбедувањето информации за нови одговори. Списокот ќе се обновува од страна на Голдер и 

Еуромакс и ќе се дистрибуира до соодветните членови на тимот за проектот откако ќе се додадат 

новите информации.  

Во принцип, прашањата од јавноста се упатуваат до Информативниот центар на Еуромакс: 

Информативен центар на Еуромакс Ресоурцес 

Иловица 220a, Општина Босилово 

Е: estoeva@euromaxresources.mk 

E: rbelicheva@euromaxresources.mk  

T:+389 34 368 888 

Корпоративен контакт: 

E: info@euromaxresources.co.uk  

 

Елизабета Стоева од Информативниот центар на Еуромакс ќе го координира споделувањето на 

прашањата со соодветните членови на тимот за проектот, вклучително и консултантите, кои ќе ја 

утврдат потребата од дополнителен одговор и дали одредено прашање ќе треба да се разгледа во 

ОВЖССА. Еуромакс е одговорна за обезбедување навремени одговори на прашањата и редовно ќе 

биде во контакт со тимот на Голдер за вклучување на чинителите за да биде сигурна дека прашањата 

поврзани со оценката на ефектите врз животната средина и социјалните аспекти се разгледани од 

стручните лица за ОВЖССА во нивните извештаи соодветни за посебната област на проучување. 

7.2 Комуникација со медиумите  

Беа земени во предвид следните медиумски форми на комуникација во врска со проектот и со вториот 

циклус на активности за вклучување на чинителите: 

 Локални радио станици (Македонско Радио, Експрес Радио и Хит Радио); 

 Локални телевизии (А1 ТВ, ТВ ВИС и ТВ Интел); 

 Локални весници на интернет (Струмица денес) 

mailto:estoeva@euromaxresources.mk
mailto:rbelicheva@euromaxresources.mk
mailto:info@euromaxresources.co.uk
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 Известувања во локални продавници и 

 Известувања на интернет страницата и страницата на Еуромакс на Facebook. 

Комуникацијата со медиумите се употреби за објавување на настаните за отворените денови во 

вториот циклус на вклучување на чинителите. Се подготви објава за весник и истата се постави на 

интернет страниците за вести што најчесто се читаат во регионот, како што е „Струмица Денес“ 

(интернет страница за вести). Известувањата за настаните за отворените денови беа поставени и во 

локалните продавници и на интернет страницата на Еуромакс и страницата на Еуромакс на Facebook.  

Известувањата и објавите беа поставени 6 дена пред започнувањето на активностите за вклучување 

на чинителите. 

7.3 Почетни контакти со чинителите  

Елизабета Стоева (администратор на Информативниот центар на Еуромакс) и Драги Пелтечки 

(рударски инженер во Еуромакс) воспоставија контакти со избраните општински раководители и служби 

во опфатената област пред испраќањето на официјалните информации за проектот и/или поканите за 

отворениот ден. Некои од тие посети веќе беа реализирани. 

Почетниот контакт со секој од клучните чинители беше воспоставен телефонски или лично. Целта на 

тие состаноци или повици беше да се информираат клучните чинители на проектот, плановите за 

вклучување на чинителите и нивниот придонес во однос на тоа кои техники на вклучување се општо 

најефективни. Еуромакс ги координираше контактите со локалните групи, (на пример, здруженија на 

фармери, локални бизниси) за да ги советува за можностите за учество и да даде информации за 

истражувањата на постојните услови.  

Дел од тие клучни чинители беа повикани да учествуваат на интервјуата со чинителите. Еуромакс 

предложи и индивидуални средби и средби во помали групи за подетален разговор за проектот. Секој 

чинител (или претставник од група) беше прашан за тоа дали смета дека е потребно да се споделуваат 

и други информации.  

Телефонските разговори и/или состаноците беа проследени со дистрибуирање на брошура или билтен 

до заинтересираните чинители. Сите телефонски разговори беа евидентирани во формуларите за 

консултации на Еуромакс и се вклучени во базата на податоци за следење на вклучувањето на 

чинителите.  

7.4 Информативен пакет и новости за проектот  

Информативните пакети се создаваат и ревидираат според потребите за обезбедување на потребните 

информации кои ќе им овозможат на чинителите суштински да учествуваат во разговорите за нивното 

вклучување.  

Изработена е и кратка брошура и истата се користеше во првиот циклус на вклучувањето на чинителите 

и теренските тимови за ОВЖССА ја имаа со себе во текот на истражувањата на постојните услови. 

Брошура со повеќе детали беше издадена за вториот циклус на вклучувањето на чинителите и за 

споделување на тековните информации. Во брошурата и другите начини на комуникација се дадени 

следните информации за клучните чинители: 

 Локацијата на проектот во однос на познати ознаки (на пример, главни патишта, водени тела, 

заедници); 
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 Главните составни делови на проектот, вклучувајќи ја постојната инфраструктура која ќе се 

користи како дел од проектот;  

 Предложена временска рамка и животниот век на проектот; 

 Опис на начинот на оценување/разгледување на можните ефекти врз животната средина и 

социоекономските ефекти; 

 Начин на разгледување на јавната безбедност (во однос на обврзаноста за тековен и постојан 

напредок на следење на безбедноста); 

 Пристапот и обврзаноста на Еуромакс за одржливост на животната средина и заедницата; 

 Можностите за дополнително учество во процесот на вклучување на чинителите;  

 Начинот на разгледување на забелешките и размислувањата поврзани со проектот и 

 Информации за контакт со компанијата.  

Брошурите за проектот беа доставени до чинителите, поставени на општи јавни места како што се 

канцелариите на општините и Информативниот центар во Иловица и беа достапни и на отворените 

денови. Со достапноста на нови информации и според тоа како наложуваат условите, ќе бидат 

доставувани дополнителни билтени и/или податоци.  

7.5 Отворени денови 

Настаните на отворени денови се одржаа во рамките на четиричасовен период во кој луѓето можеа да 

дојдат и неформално да ги разгледаат информациите за проектот, истражувањата на постојните 

услови и ОВЖССА, резултатите до тој ден и законските барања, како и да се сретнат со и да 

поставуваат прашања до претставниците на Еуромакс и Голдер. Голдер и Еуромакс двапати одржаа 

презентација во текот на траењето на отворениот ден.  

Отворените денови се одржаа во следните заедници: 

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

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

7.6 Индивидуални состаноци 

Индивидуалните состаноци со клучните чинители продолжуваат според потребите/барањата. 

7.7 Билтени со новости за проектот  

Новостите за проектот ќе продолжат да се објавуват на периодична основа во текот на целиот процес 

на ОВЖССА. Билтените со новостите се подготвуваат за нивно доставување до заинтересираните 

чинители како резиме на заклучоците од истражувањата на постојните услови во животната средина и 

социоекономските услови и сите можни промени  во проектирањето и временските рамки. Билтенот се 

објавува на интернет страницата на Еуромакс и се доставува до оние чинители кои имаат ограничен 

пристап до интернет. 

Објавувањето на интернет страницата е од голема важност. Примероци од следните информации се 

објавуваат и на интернет страниците на Еуромакс (http://euromax-ilovitza.mk/ и 

http://www.euromaxresources.com/): 

 Информативен пакет и новости за проектот; 
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 Билтен за проектот; 

 План за вклучување на чинителите;  

 Постапка за поплаки; 

 Извештаи за вклучување на чинителите и 

 Нацрт извештај и конечен извештај за ОВЖССА. 

7.8 Објавување во јавни објекти 

Примероци од информациите наведени во Дел 7.7 се поставуваат на следните места заради јавна 

достапност: 

 Општинската зграда во Босилово и 

 Општинската зграда во Ново Село.  

 

8.0 СЛЕДЕЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА 
ЧИНИТЕЛИТЕ 

Формуларите за консултации и регистарот за комуникација се користат за евидентирање на сите 

заклучоци во текот на ОВЖССА. Базата на податоци за следење на вклучувањето на чинителите се 

одржува од Еуромакс и редовно се прегледува од Голдер. Базата на податоци се користи за сумирање 

на преземените активности и евидентирање и следење на клучните прашања и одговори. 

Информациите ќе се сумираат во извештајот за вклучување на чинителите. 

Клучните прашања од состаноците со чинителите и отворените денови се утврдуваат и следат со тимот 

за проектот, Еуромакс и инженерскиот тим за студијата за изводливост со цел идентификување на 

соодветни последователни мерки. Прашањата и забелешките (одговорите) се внесуваат во база на 

податоци во апликацијата ексел. 

 

9.0 ИЗВЕШТАЈ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЧИНИТЕЛИТЕ 

Голдер подготвува нацрт извештај после секој циклус на вклучувањето на чинителите. Конечниот 

извештај за вклучување на чинителите ќе биде прилог на ОВЖССА и информирањето за оценката на 

влијанијата ќе се изведе преку преглед на клучните заклучоци.  

 

10.0 ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА  

Еуромакс го дава својот придонес за заедниците во близина на локацијата на проектот уште од 2012 

година. Барањата писмено се доставуваат до Информативниот центар на Еуромакс и се разгледуваат 

во однос на тоа дали се работи за одржливи инвестиции или еднократни инвестиции. Барањата мора 

да ја почитуваат Рамката на Еуромакс за инвестирање во заедницата и мора да спаѓаат во една од 

категориите за финансирање од страна на компанијата: култура и уметност, образование и животна 

средина или заедница и спорт. До денес Еуромакс донираше или придонесе на следниот начин: 
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Култура и уметност: 

 Фолклорен културен настан „Русалии“. 2012 година. Еуромакс донираше финансиски средства за 

нови носии и опрема за играорците за денот на одбележување на културното наследство, 

обичаите и предците.  

 Чешма во чест на Баба Ванѓа - Ново Село. 2013 година. Именуван според локална 

претскажувачка, овој проект е добар пример за посветеноста на Еуромакс на поддршката на 

културното наследство. 

Образование и животна средина: 

 Презентации во училиштата. 2013 година. Еуромакс одржа презентации за рударството и 

животната средина пред 120 ученици и нивните наставници во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ во с. 

Иловица. 

 Чистење на шумско ѓубриште. 2013 година. Вработените на Еуромакс го собираа ѓубриштето 

околу акумулацијата и пристапните патишта и го пренесоа во депонијата во Босилово. 

 Проект со ПОУ „Климент Охридски“, Ново Село. 2014 година (во тек). Обезбедување образовни 

материјали за учениците со посебни потреби.  

 Програма за управување со отпад и рециклирање. 2015 година (во тек). Презентација за важноста 

на правилното управување со отпадот и рециклирањето и обезбедување корпи за рециклирање 

за ОУ „Св. Кирил и Методиј“, с. Иловица.  

Заедница и спорт: 

 Селска чешма во Иловица. 2012 година. Подобрена безбедност на скалите и пристапот кон 

снабдувањето со вода и создавање привлечно и удобно место за средби на заедницата. 

 Селска чешма во Штука. 2012 година. Подобрена безбедност на скалите и пристапот кон 

снабдувањето со вода и создавање привлечно и удобно место за средби на заедницата. 

 Спонзорство за училишен спорт. 2013 година. Еуромакс обезбеди средства за нова спортска 

облека и опрема за ОУ „Св. Кирил и Методиј“ во с. Иловица  за промоција на активности за здрав 

живот. 

 Фудбалски клуб „Огражден“. 2013 година. Еуромакс ги финансираше сите трошоци за фудбалската 

сезона.  

 Селски плоштад во Иловица. 2014 година. Еуромакс даде финансиски придонес кон изградбата 

на поплочени пристапни патеки и уредување на тревните места пред училиштето и спортската 

сала во ОУ „Св. Кирил и Методиј“, с. Иловица. 

 Нов цевковод за вода. 2015 година. Еуромакс изгради нов цевковод за вода за поврзување на 

постојната водоснабдителна мрежа и новиот резервоар во Мокрино. 

Еуромакс ќе започне со процес на планирање пред изградба со цел идентификување на клучните целни 

области за интервенција. Еуромакс ќе интервенира во клучните области во кои потребите на 

заедницата се најголеми и онаму каде што проектот ќе биде особено добро поставен со цел 

постигнување значајни резултати. Најпрво треба да се претстават иницијативите, пред сé заради 

ефективност и можност за постигнување мерливи резултати, а дополнително заради долгорочна 

одржливост по затворањето на рудникот.  
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Еуромакс ќе подготви План за инвестирање во заедницата и истиот ќе вклучува:  

1. Избор на соодветни области за инвестирање во заедницата; 

Приоритетите за инвестирање ќе бидат разгледани заедно со засегнатите заедници. Дел од 

предлозите за приоритетни области вклучуваат: 

 Градење вештини и зголемување на образовните можности; 

 Помош за членовите на заедницата за одгледување безбедни и здрави семејства;  

 Подобрување на можностите за квалитетно образование и обука на локално ниво; 

 Придонес кон одржлива рурална благосостојба; 

 Подобрување на свеста за животната средина преку заштита на природните ресурси и 

управување со физичката животна средина. 

2. Поставување јасни цели.  

3. Поставување јасни и правични критериуми за избор.  

4. Поставување транспарентен процес на финансирање на проектот.  

5. Одредување на улоги и одговорности: Еуромакс ќе развие јасни улоги за партнерите за развој на 

заедницата, локалните власти и Еуромакс како компанија. 

6. Насочување кон градење партнерства. Еуромакс може да создава партнерства во кои 

невладините организации и донатори, локалните деловни субјекти, компанијата и локалните власти 

соработуваат во градењето на значајни партнерства со цел развој на значењето на корпоративното 

граѓанство и заедничко финансирање на активности. 

 

11.0  ВРАБОТУВАЊЕ И НАБАВКИ 

Како посебен дел од инвестирањето во заедницата, компанијата ќе ја уредува стратегијата за 

склучување договори и набавки со цел најголемо можно зголемување на локалниот економски развој 

во рамките на општините, до оној степен колку што тоа е изводливо. Географската област прва ќе се 

земе во предвид во однос на набавка на суровини, готови материјали и услуги. Еуромакс ќе обезбеди 

одржливи локални извори за овој дел од проектот преку обезбедување помош за деловен развој и 

понуда на долгорочни обврзувања за набавки. Стратегијата за вработување на проектот ќе се насочува 

кон максимизирање на локалното вработување, до оној степен колку што тоа е изводливо, и ќе вклучува 

дел за обучување со цел унапредување на нивото на вештини на локалните кандидати.  
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