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1.0 ВОВЕД 

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

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

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

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

ОВЖССА е во согласност со меѓународната добра практика (т.е. ЕБОР и Меѓународната финансиска 

корпорација (МФК)) и е според македонската регулатива за процесот на ОВЖС. 

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

вклучување на чинителите (Извештај на Голдер, бр. 13514150363.512/B.0). Активностите за вклучување 

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

комуникација и доставување на информации. Сите материјали за вклучување на чинителите ќе бидат 

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

настани.  

Почетниот извештај се однесува на првиот циклус од активностите за вклучување на чинителите 

спроведени во март и април 2015 година како продолжение на истражувањата на постојните услови1 

за ОВЖССА (кои започнаа во 2013 година) и на почетокот на истражувањата на постојните услови на 

социјалните аспекти. 

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

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

работата и затворањето на рудничките објекти и придружната инфраструктура. 

1.1 Цели на вклучувањето на чинителите во ОВЖССА 

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

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

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

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

проектот, можните ефекти 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 постоечките 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 покренати прашања. 

Вклучувањето на чинителите ќе ги опфати следните циклуси на вклучување, претставени овде со 

посебните цели за секој циклус: 

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

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

опис на пристапот кон ОВЖССА; 

                                                      

1Поголемиот дел од истражувањата на постојните услови во животната средина и социјалните аспекти беа ставени во мирување од јануари 2014 година до февруари 
2015 затоа што Еуромакс беше во процес на завршување на прелиминарната студија за изводливост. Собирањето на основните податоци за метеорологија, квалитет на 
воздух и екологија продолжи во текот на тој период.  
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 да се даде можност за поставување прашања од интерес и предлози од страна на клучните 

чинители преку фокус групи и интервјуа со клучните известувачи со цел зголемување на 

придобивките и 

 да се приложат соодветни локални информации и познавање во однос на ОВЖССА. 

 Циклус 2: по завршување на фазата на истражување на постојните услови (септември 2015 

година) 

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

дополнителни информации за пристапот кон ОВЖССА; 

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

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

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

и 

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

следните активности.  

 Циклус 3: по завршувањето на оценката на влијанието (јануари/февруари 2016 година) 

 да се претстават резултатите од ОВЖССА; 

 да им се потврди на членовите на јавноста дека нивните прашања, забелешки и предлози се 

разгледани во оценката на влијанието или проектирањето и 

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

средина и социјалните аспекти. 

 Во текот на фазата на донесување одлуки (јавна расправа, 2016 година) 

 да се даде можност на членовите на јавноста да учествуваат во јавните расправи поврзани со 

процесот на донесување одлуки и 

 да се извести за забелешките на Владата за ОВЖССА и за одлуката за продолжување на 

проектот.  

 

2.0 РЕГУЛАТОРНИ БАРАЊА 

2.1 Република Македонија  

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

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

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

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

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

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

селата и локалните власти и други страни заинтересирани за учество. Пред Циклус 2 од вклучувањето 

на чинителите, Еуромакс ќе спроведе консултации со МЖСПП за листата на чинители, пристапот и 

содржината на ОВЖССА. Чинителите кои ќе бидат идентификувани од МЖСПП ќе бидат дел од идните 

состаноци доколку не биле вклучени во почетниот циклус. 

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

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

општините во кои се наоѓа проектот. Тоа ќе претставува дел од опфатот на Циклус 3.  
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2.2 Меѓународна добра практика  

Меѓународната добра практика наложува чинителите да се идентификуваат на транспарентен, 

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

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

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

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

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

Меѓународните насоки дополнително наложуваат дека вклучувањето на чинителите мора да изгради и 

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

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

информации (ЕБОР 2014, МФК 2012). 

2.3 Принципи на Еуромакс 

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

на работа, вклучувајќи ги и Принципите за заедницата на Еуромакс Ресоурцес (Прилог А). Еуромакс ја 

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

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

јануари, 2014 година), каде се вели дека:  

Меѓународната најдобра практика за ОВЖССА ја нагласува важноста на вклучување на 

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

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

јасна стратегија на проектот за комуникација, план и програма со посветен тим кој ќе 

ја реализира таа програма. 

Вклучувањето на чинителите значи споделување информации и знаење, се насочува кон 

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

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

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

на локалните заедници.  

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

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

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

долгорочен општествен и екомонски развој. 

  

3.0 ЦИКЛУС 1 ОД ВКЛУЧУВАЊЕТО НА ЧИНИТЕЛИТЕ 

3.1 Тим за вклучување на чинителите 

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

Associates) и Еуромакс и локален македонски наставник кој имаше улога на преведувач и толкувач. 

Тимот за вклучување на чинителите беше предводен од Голдер Асоушиејтс (Голдер).  

Табела 2-1: Тим на Голдер за вклучување на чинителите во ОВЖССА 

Член на тимот Улога Квалификации 
Канцеларија 
на Голдер 

Линда Хејверс 
Раководител за вклучување на 
чинителите во ОВЖССА 

м-р Канада 

Михаела Симс Практикант за ОВЖССА 
додипломски 
студии 

Обединето 
Кралство 
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Тимот на Голдер беше придружуван на различните состаноци од членови на тимот на Еуромакс: Драги 

Пелтечки (рударски инженер, Струмица), Елизабета Стоева (Администратор на Информативен центар, 

Иловица), Пат Форуорд (технички директор, Лондон) и Кејт Харкорт (Раководител за животна средина 

и социјални аспекти, Обединето Кралство).  

Македонскиот тим на Еуромакс беше одговорен за организирање на состаноците и доставување 

информации до присутните пред состаноците. Голдер беше во можност да ги искористи врските 

изградени со градоначалниците на Босилово и Ново Село, општинските раководни лица и околните 

заедници заради обезбедување успешно споделување на информациите поврзани со проектот и 

слободното пренесување на прашања и забелешки. Тимот на Еуромакс присуствуваше на сите 

состаноци, давајќи одговори на забелешките во име на проектот, каде тоа беше потребно. 

Фирмата за односи со јавноста „ИмиџПР“ беа присутни на состанок со Градоначалникот на Босилово 

на 27 март 2015 година заради овозможување соопштение за печат и заедничка изјава на 

Градоначалникот и Драги Пелтечки во името на Еуромакс.  

3.2 Методологија 

Првиот циклус на вклучување на чинителите беше насочен кон состаноци со градоначалниците и 

општините во рамките на кои ќе биде раализиран проектот, како и состаноци со фокус групи, и тоа со 

различни групи од кои може да се добијат корисни социоекономски информации и информации за 

заедницата.2 Беа одржани следните состаноци: 

Датум на 
состанокот 

Лица присутни на состанокот  

25 март 
Општина Ново Село - Градоначалник и заинтересирани вработени / советници во 
општината  

26 март Фокус група на општински раководни лица  

27 март 
Општина Босилово - Градоначалник и заинтересирани вработени / советници во 
општината  

28 март Фокус група со Федерација на фармери  

30 март Деловна фокус група  

30 март Младинска фокус група  

31 март Фокус група со службите за итна помош  

31 март Фокус група за здравство  

3 април Фокус група за образование 

3 април Здружение на ловци на Босилово 

 

Сите состаноци беа организирани од страна на Еуромакс и учесниците ја добија брошурата за проектот 

(Прилог В) и прашањата од фокус групите соодветно. Материјалите беа доставени пред состаноците 

за да може учесниците да се подготват за состанокот.  

Компјутерската презентација и брошурата беа искористени за претставување на предложениот проект 

и процесите на ОВЖССА и вклучување на чинителите (Прилог В). Речиси 40 лица учествуваа на девет 

организирани состаноци со општините и фокус групите. Евиденцијата на присутните и записниците од 

состаноците се претставени во Прилог Г. Резимето на клучните проблеми, прашања и области кои 

треба да се разгледаат е претставено во Дел 4 од овој извештај.  

                                                      

2 Планирани се дополнителни состаноци со верските водачи, полициската служба, Здружението на ловци на Ново Село и директорот на основното училиште.  



 

ОВЖССА ЗА ПРОЕКТОТ „ИЛОВИЦА“ – ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ВКЛУЧУВАЊЕТО НА ЧИНИТЕЛИТЕ 

 

мај, 2015 година 
Извештај бр. 13514150363.521/B.0 6  

 

3.2.1 Состаноци со општините 

На двата состанока со градоначалниците на Босилово и Ново Село, членовите на нивните служби, 

членовите на советите и гостите (на покана од градоначалникот) беше одржана компјутерска 

презентација (Прилог В). Компјутерската презентација ја подготвија Голдер Асоушиејтс и Еуромакс со 

цел да се даде преглед на проектот и процесите на ОВЖССА и вклучување на чинителите и истата на 

двата состанока беше одржана од страна на Елизабета Стоева. По завршувањето на презентацијата, 

се остави простор за забелешки и прашања од присутните.  

На денот на состанокот со Градоначалникот на Општина Босилово беше дадено соопштение за печат 

и заедничка изјава од страна на Градоначалникот и Еуромакс. Медиумскиот настан беше покриен од 

неколку медиумски куќи (ТВ каналите „ВИС“, „Интел ТВ“ и „А1 ТВ“ кои соработуваат со националните 

ТВ канали „Канал 5“, „Сител“ и „МРТ“ соодветно, порталот „Југоинфо“ и дневниот весник „Дневник“) и 

беше објавен во текот на следните денови. Известувањата се достапни на интернет страниците на: 

 http://strumicadenes.mk/prezentiran-proektoto-za-bakar-i-zlato-pred-administracijata-na-opstina-

bosilvo/  

 http://strumicanet.com/index.php/bosilovo/item/1066-euromaks-kje-vrshi-istrazhuvanje-na-naselenieto-

okolu-idniot-rudnik-za-bakar-i-zlato-ilovica  

 http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=65225  

3.2.2 Истовремени активности 

Истовремено со спроведувањето на вклучувањето на чинителите се спроведуваше и истражување на 

домаќинствата во селата Иловица и Штука за потребите на социоекономската основна студија. 

Известувањето за истражувањето беше поставено во продавниците во селото, во Информативниот 

центар на Еуромакс во Иловица, на интернет страницата и на страницата на Facebook на Еуромакс. 

Учесниците во фокус групите кои живеат во селата изјавија дека се запознаени со истражувањето и 

имаат општо високо ниво на познавања за проектот и тековните активности на Еуромакс во подрачјето.  

3.3 Резултати 

Имаше голем интерес за проектот и учесниците се заблагодарија за можноста да се сретнат и да 

разговараат за проектот. За многумина ова беше прво искуство со ОВЖССА, па затоа постоеше 

разбирлива тенденција за поставување прашања кои не беа строго поврзани со оценката на влијанието 

(особено вработување и детали за работата на проектот). Одговорите на овие прашања беа дадени од 

страна на Еуромакс. 

Клучните забелешки, загрижености, прашања и предлози поттикнати од учесниците во текот на 

состаноците за вклучување на чинителите се сумирани подолу според категории. Комплетната 

евиденција за состаноците е претставена во Прилог Г, а фотографиите од состаноците се претставени 

во Прилог Д. Главните теми на состаноците беа следните:  

 Прашања поврзани со влијанието врз животната средина, главно поврзани со негативните 

влијанија на рудникот „Бучим“ пред многу години. Учесниците сакаа да дознаат на кој начин 

проектот „Иловица“ ќе биде различен. Клучните загрижености беа поврзани со квалитетот на 

водата, квалитетот на воздухот и влијанијата врз домаќинствата, земјоделството и егзистенцијата. 

Одговорите дадени на прашањата или забелешките oд таков вид беа поврзани со процесот 

на ОВЖССА и примената на мерките за ублажување и управување за отстранување или 

намалување на влијанијата. Претставниците на Голдер објаснија дека во времето на 

одржување на состанокот, процесот е во рана фаза и дека сé уште нема одговори во однос на 

можните влијанија, но работиме на собирање на податоците од истражувањето на 

постојните услови и дека повторно ќе разговараме во однос на тие резултати подоцна во 

текот на годината и ќе разгoвараме и за влијанијата и мерките за ублажување.  

  

http://strumicadenes.mk/prezentiran-proektoto-za-bakar-i-zlato-pred-administracijata-na-opstina-bosilvo/
http://strumicadenes.mk/prezentiran-proektoto-za-bakar-i-zlato-pred-administracijata-na-opstina-bosilvo/
http://strumicanet.com/index.php/bosilovo/item/1066-euromaks-kje-vrshi-istrazhuvanje-na-naselenieto-okolu-idniot-rudnik-za-bakar-i-zlato-ilovica
http://strumicanet.com/index.php/bosilovo/item/1066-euromaks-kje-vrshi-istrazhuvanje-na-naselenieto-okolu-idniot-rudnik-za-bakar-i-zlato-ilovica
http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=65225
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Прашањата во однос на „Бучим“ беа разгледани со дискусија за развојот на регулативите за 

животна средина и очекувањата во однос на ефикасноста на животната средина од времето 

на отварање на рудникот „Бучим“. Проектот „Иловица“ ќе биде изграден и ќе работи според 

многу повисоки стандарди за ефикасност на животната средина.  

 Потреба од повеќе информации поврзани со сегашните влијанија врз животната средина, општо 

како резултат на неразбирањето на процесот на оценка на влијанијата и до каде сме со процесот 

во тој момент. 

Како што кажавме и погоре, претставниците на Голдер објаснија дека во времето на 

одржување на состанокот, процесот е во рана фаза и дека сé уште нема одговори во однос на 

можните влијанија, но работиме на собирање на податоците од истражувањето на 

постојните услови и повторно ќе разговараме во однос на тие резултати подоцна во текот 

на годината и ќе разговараме и за влијанијата и мерките за ублажување. 

 Потреба од вработување на локалното население и утврдување на неопходната обука за 

локалното население да има придобивки од активностите на рудникот. „Локално“ беше 

дефинирано како во близина на проектот. 

Претставниците на Голдер и Еуромакс ги потврдија можностите за вработување поврзани 

со проектот и дека предност ќе биде дадена на локалното население доколку лицата се 

соодветни за работното место. Беше нагласено дека некои работни места ќе бараат 

претходно работно искуство или специјалистички обуки и дека таквите работни места може 

да не бидат пополнети од локалното население. Беше разговарано и за локалните набавки 

како можност за локалната заедница да има придобивки од проектот.  

Сите забелешки и прашања беа препратени до специјалистите за ОВЖССА за да може да бидат 

соодветно разгледани при собирањето на податоците од истражувањето на постојните услови. Сите 

забелешки и прашања ќе бидат внесени во базата на податоци за вклучување на чинителите со цел 

насочување на ОВЖССА и идните активности за вклучување на чинителите. 

 

Подолу се дадени посебните проблеми/прашања според пошироки категории на интерес: 

 

Локално вработување 

 Учесниците побараа да се даде предност на локалното население при вработувањето. 

 Учесниците побараа информации за образовни профили за проектот.  

 Учесниците искажаа загриженост за емиграцијата на населението како фактор за ограничување 

на деловниот развој и економскиот пораст. 

 

Водоснабдување  

 Дали рудникот ќе предизвика загадување на водоснабдувањето во селата? Квалитетот на водата 

веќе е на ниско ниво.  

 Селата користат различни извори на водоснабдување. 

 Луѓето изразија загриженост за промените на квалитетот на водата и прашаа каков ќе биде 

пристапот за следење на квалитетот на водата. 

 Учесниците изразија загриженост за тоа дека сливот на водата за селото Сушица се планира во 

истото подрачје како и хидројаловиштето. 
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Земјоделство 

 Дали загадувањето на воздухот и водата ќе има влијанија врз земјоделското земјиште? 

 Учесниците (Иловица) изразија загриженост дека земјоделските производи кои се одгледуваат во 

тоа подрачје нема да се продаваат поради страв од можноста за загадување на водата и почвата 

во подрачјето. Лицата кои одгледуваат животни би почувствувале влијание врз продажбата во 

случај на загадување на пасиштата или фрлање дамка поради присуството на рудникот и 

согледувањето за загадување на водата и почвата.  

 Беа дадени забелешки дека случајот со „Бучим“ создава страв кај земјоделците. 

 

Проектирање 

 Еден од учесниците праша дали рудата ќе се подготвува на локацијата. 

 Дали ќе се користи флотација? 

 Каде ќе се складира отпадот? 

 Луѓето изразија загриженост за камионите кои ќе ја пренесуваат рудата низ селата на патишта кои 

се во лоша состојба и каде што има училишта и ученици кои одат и се враќаат од училиште. 

 

Загриженост за животната средина и процес на оценка на животната средина 

 Луѓето изразија загриженост дека и порано биле спроведувани оценки на животната средина и 

дека не било спроведено ублажување и дека резултатите од следењето не поттикнале 

дополнително ублажување. 

 Проектите „Бучим“ (рудник) и „Велес“ (топилница) се примери кои имале негативни влијанија.  

 Еден од учесниците праша за сигурноста во случај на ниско ниво на ефикасност на животната 

средина и дали Еуромакс ќе преземе мерки за ублажување или ќе одговори на неповолните 

резултати од следењата со дополнителни мерки за ублажување; сугестијата на учесникот беше 

дека рудникот нема да престане со производството и Владата нема да ја повлече дозволата. Како 

можат селаните да бидат сигурни дека Еуромакс ќе постапи на начин како што опишува? 

 Еден од учесниците праша како ќе се следи квалитетот на воздухот. 

 Еден од учесниците праша дали работата на рудникот ќе создава тешки метали. Истиот учесник 

предложи да се спроведе анализа на почвата на различни длабочини. 

 Беше дадена забелешка со која се потврди потребата за укажување на придобивките за 

заедницата во прилог на ублажувањата во однос на животната средина.  

 Еден од учесниците изрази загриженост дека бучавата од тековните активности ги оттргнала 

животните. 

 

Тековно вклучување и споделување информации 

 Населението бара можност да постави повеќе прашања и да покрене прашања со добивањето 

повеќе информации. 
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 Еден од учесниците праша кои документи ќе бидат јавно објавени. Дали објавувањето ќе биде 

насочено само кон националната власт? Дали ќе бидат објавени проектот и критериумите за 

проектирање? 

 Еден од учесниците праша каде ќе се одржи јавната расправа (консултации). 

 Еден учесник даде забелешка дека пензионерите немаат доволно информации (немаат 

претставник од организација, и покрај тоа што постојат здруженија на пензионери во некои 

општини). 
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