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1.0 ВОВЕД 

 

1.1 НАМЕНА 
 

Овој документ ја претставува постапката на Еуромакс Ресоурцес за поднесување 

поплаки поврзани со заедницата и животната средина, а во врска со проектот 

„Иловица“. Постапката се однесува на решавање на локалните поплаки упатени кон 

Еуромакс Ресоурцес (т.е. поплаки од заедниците, локалните власти, локалниот јавен 

и приватен сектор, невладините организации и загрижените поединци). 

 

1.2 ЦЕЛИ 
 

За да може да се обезбеди навремено решавање на формалните постапки од 

страна на Еуромакс, оваа постапка за поплаки е составена за брзо, систематско и 

формално решавање на проблеми поврзани со опасност, несреќа или друго дејство 

или неактивност кои можат да им наштетат на луѓето или на животната средина. 

 

2.0 ОРГАНИЗАЦИЈА И СРЕДСТВА ЗА ПОПЛАКИ 
 

 

2.1 ФОРМУЛАР ЗА ПОПЛАКИ (Прилог 1) 
 

Поплаките може да бидат поднесени во писмена форма, усно или преку е-пошта и 

од голема важност е сите да бидат разгледани со еднаква важност. Формуларите за 

поплаки се користат за започнување на постапката за поплаки поврзани со 

заедницата и животната средина и истите ќе се обработат од страна на тимот на 

Еуромакс за односи со заедницата. Формуларите ќе бидат достапни во 

Информативниот центар во Иловица, во канцелариите во Струмица и Скопје и на 

интернет станицата на Еуромакс. На сите наведени места претставникот на 

Компанијата одговорен за поднесување поплаки (на пример, односи со заедницата, 

односи со јавноста, лица за прием) ќе проверат дали се пополнети сите полиња во 

формуларот пред неговото поднесување до тимот за односи со заедницата. Ако е 

потребно, претставникот на Компанијата ќе му помогне на подносителот во 

пополнувањето на формуларот. Тимот за односи со заедницата ќе определи 

архивски број за секој формулар за поплаки и ќе го документира соодветниот 

одговор на поплаката во формуларот. Формуларот за поплаки ќе ги содржи 

следните информации: 

Дел 1: 

(а) полно име и презиме на лицето кое ја поднесува поплаката (подносител) и на 

претставникот на Компанијата кој го прима формуларот; 

(б) датум на прием и евидентирање на поплаката во формуларот за поплаки; 

(в) детален опис на природата на поплаката, вклучувајќи и фотографии каде е 
потребно; 

(г) датум на потпишување на формуларот за одговор на поплаката 

Дел 2 и Дел 3: 

(д) детали за предложеното корективно дејство и, кога е потребно, страните кои 

се консултирани во одлучувањето за најсоодветниот тек на работите;  
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Дел 4: 

(ѓ) детали за превземените корективни дејствија, со назначување кој ги спровел и 
датумот на нивно спроведување; 

(е) датумот на давање устен и писмен одговор до подносителот и 

(ж) датум на затворање на постапката за поплака. 

 

Подносителот ќе го потпише и стави датум на формуларот за одговор на поплаката 

како потврда за прием / затворање на одговорот од Проектот. 

 

Во случај кога подносителот не сака да го потпише формуларот за поплаки или не сака 

да бидат евидентирани неговите лични податоци, тогаш ќе биде објаснето дека 

одлуката во врска со поплаката нема да биде евидентирана. Ќе биде објаснето дека 

истото се однесува на заштита на податоците. 

 
2.2 РЕГИСТАР НА ПОПЛАКИ 

 

Регистарот на поплаки на Еуромакс ќе се одржува од страна на тимот за односи со 

заедницата. Координаторот за односи со заедницата е одговорен за прием на 

формуларот за поплаки и проверува дали внесените податоци се соодветни и ги 

евидентира поплаките во Регистарот на поплаки. Регистарот на поплаки ги содржи 

сите информации од формуларот за поплаки. Таквата постапка е потребна заради 

евидентирање на поплаките и нивно навремено решавање, како и за анализа на 

тековните ситуации. 

 
 

2.3 ОБВРСКИ НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА КОМПАНИЈАТА 
 

 
2.3.1 Координатор за односи со заедницата 

 
Координаторот за односи со заедницата за својата работа одговара пред локалниот 

раководител и е одговорен за следните задачи во постапката за поплаки: 

 внесување на податоците од сите формулари за поплаки во Регистарот на 
поплаки заради следење и анализирање на тековните ситуации; 

 следење и контролирање на текот на формуларите за поплаки од датумот на 
прием на поплаката до датумот на нејзино затворање; 

 одржување на Регистарот на поплаки и 

 поднесување неделни извештаи за напредокот на состаноците на 

раководството и месечни извештаи за напредокот до локалниот раководител. 

 

2.3.2 Локален раководител 
 

 

Локалниот раководител е одговорен за сите аспекти на обработување на поплаките 

и справување со постапката и за својата работа одговара пред главниот извршен 

директор, врвното раководство и Одборот на директори на Еуромакс. Локалниот 

раководител е особено одговорен за следното: 
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 разгледување на сите препораки за решавање на поднесените поплаки и 
одредување на дејството што би се презело за решавање на поплаката; 

 раководење на целокупната постапка за поплаки, со посебно внимание на 

навременото одговарање на поплаките; 

 надзор на работата на координаторот за односи со заедницата, со посебно 

внимание на ажурирањето на Регистарот на поплаки и 

 консултации со локалните власти според потребите (на пример, кога 

станува збор за поопсежна поплака поврзана со заедницата или животната 

средина). 

 

3.0 ТЕК НА ПОСТАПКАТА ЗА ПОПЛАКИ 

 

Во овој дел се опишува постапката на документирање и решавање на поплаките 

поврзани со заедницата и животната средина поднесени до Компанијата. 

 

Погледнете во Прилог 2, Шематски приказ на постапката за поплаки во Еуромакс. 
 

 

 
3.1 ПРИЕМ И РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПОПЛАКИТЕ 

 
3.1.1 Поднесување поплака - Чекор 1 

 

 

Постапката за поднесување поплака започнува со формално поднесување на 

формуларот за поплаки до Компанијата (Прилог 1). Претставниците на Компанијата, 

како што е опишано во Дел 2.3, ќе му помогнат на подносителот во пополнувањето 

на формуларот. 

 

Еуромакс е обврзана да ја разгледа секоја поднесена поплака со пополнет 

формулар за поплаки во согласност со постапката. Нецелосно пополнетите 

формулари за поплаки или поплаките кои не се поднесени формално во согласност 

со постапката нема да бидат разгледувани од страна на Еуромакс. Координаторот 

за односи со заедницата има дискреционо право во прифаќањето на непополнетите 

или неформално поднесените поплаки, но ќе се обиде целосно да го пополни 

формуларот заедно со подносителот. 

 
Подносителот ќе добие примерок од пополнетиот формулар за поплаки за 

неговите/нејзините податоци и ќе биде известен/а за датумот на евидентирање на 

формуларот за поплаки во Регистарот на поплаки на Компанијата. 

 
3.1.2 Евидентирање во Регистарот на поплаки – Чекор 2 

 

 

Пополнетите формулари за поплаки кои се наоѓаат кај назначените претставници на 

Компанијата мора да бидат препратени до координаторот за односи со заедницата 

во рок од 3 работни дена. 

 

Координаторот за односи со заедницата ќе ги евидентира податоците од 

формуларот за поплаки во Регистарот на поплаки и ќе испрати примерок од 

формуларот за поплаки до соодветниот оддел (на пример, Оддел за здравје, 

безбедност и животна средина, Оддел за набавки, Оддел за човечки ресурси итн. и 
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локалниот раководител). 

 
3.1.3 Постапка на прво разгледување: Анализа и разгледување на поплаката - Чекор 3 

 

 

Координаторот за односи со заедницата и соодветниот оперативен и раководен 

персонал ќе ги разгледаат формуларите за поплаки во однос на целосноста на 

информациите. Вклученоста на оперативниот персонал и врвното раководство во 

разгледувањето ќе придонесе кон пошироко сфаќање на прашањата и брзи и 

соодветни препораки кои ќе го намалат ризикот од повторно или повеќекратно 

поднесување на поплаки поврзани со исто прашање или проблем. Во препораките 

ќе биде вклучена политиката на Компанијата, минати искуства, тековни прашања и 

можните исходи. Препораките ќе бидат упатени до локалниот раководител кој ќе 

биде одговорен за навремено решавање на секоја поплака. 

 

3.2 ТЕК НА ОДГОВОРОТ НА ПОПЛАКАТА 
 

 

3.2.1 Постапка на прво разгледување: Одговор на поплака - Чекор 4 

 
Во врска со препораките до локалниот раководител, координаторот за односи со 

заедницата ќе поднесе формален писмен одговор до подносителот во рок од 14 

дена од денот на евидентирање на формуларот за поплаки во Регистарот на 

поплаки. Формалниот писмен одговор ќе содржи образложение на одговорот и 

следни чекори и дејствија, ако има такви, што треба да се превземат од страна на 

Еуромакс за решавање на поплаката.  

 

Ако подносителот го прифати формалниот одговор даден од Еуромакс, одлуката ќе 

се заведе со потпис на подносителот на формуларот за одговор на поплаката, како 

што е опишано во Дел 3.4 од оваа постапка. Во таков случај, формуларот за 

одговор на поплаката ќе се врати во Одделот за односи со заедницата за негово 

конечно документирање во Регистарот на поплаки. 

 
Ако подносителот го одбие формалниот одговор од Еуромакс, процесот продолжува 
според Дел 3.3 од постапката за поплаки. 

 

 

3.3 Постапка на второ разгледување – Чекор 5 
 

 

Ако подносителот го одбие формалниот одговор од Еуромакс, координаторот за 

односи со заедницата ќе го извести раководството вклучено во постапката на прво 

разгледување (чекор 3) и локалниот раководител. Поплаката потоа ќе помине 

постапка на второ разгледување за да се разгледа основаноста на одбивањето и да 

се одреди дали може да се разгледаат други можности од страна на Компанијата 

заедно со подносителот. 

 

Во постапката на второ разгледување ќе биде издаден друг формален писмен 

одговор за подносителот во рок од 30 дена или ќе се одржи состанок со 

претставниците на Компанијата и подносителот. Формалните белешки од 

состанокот ќе бидат издадени за и потпишани од страна на присутните 

претставници. Исходот од состанокот ќе биде евидентиран, и ако се постигне 

договор помеѓу Компанијата и подносителот, договорот ќе биде прикачен на 
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формуларот за поплаки (прилог 1) со потпис од подносителот. Координаторот за 

односи со заедницата потоа ќе постапи според Дел 3.4 (чекор 6) од оваа постапка. 
 

Ако не се постигне договор, Еуромакс ќе одреди трета непристрасна страна за 

олеснување на посредувањето во спорот. Ако подносителот и понатаму не е 

задоволен по посредувањето, истиот може да продолжи и со други можности 

(административни или правни) според негова/нејзина проценка. Координаторот за 

односи со заедницата ќе постапи според Дел 3.4 од оваа постапка за затворање 

согласно прифатливите обиди за решавање на поплаката. 

 

3.4 ЗАВРШУВАЊЕ НА ДЕЈСТВИЈАТА И ЗАТВОРАЊЕ НА ПОПЛАКАТА - Чекор 6 
 

Со завршувањето на дејствијата наведени во формуларот за одговор на поплаката, 

фотографиите и/или другите документирани докази ќе бидат собрани од страна на 

Одделот за односи со заедницата заради составување единствена евиденција за 

поплаката и начинот на кој истата била решена. 

 
Во случај кога формалниот писмен одговор вклучува дејствија за решавање на 

поплаката, подносителот ќе потврди дека работата или дејството се завршени со 

потпишување на формуларот за одговор на поплаката (прилог 1). Координаторот за 

односи со заедницата ќе ги евидентира завршувањето на дејствијата и датумот на 

потпис од подносителот во Регистарот на поплаки. 

 

Ако не се постигне договор со подносителот според чекорите на механизмот за 

поплаки, во формуларот за поплаки ќе биде прикачено образложение за 

затворањето и истото ќе биде потпишано од страна на раководното лице на 

локалниот раководител. Координаторот за односи со заедницата ќе го евидентира 

образложението за затворање во Регистарот на поплаки1. 

 
4.0 СЛЕДЕЊЕ 

 
Координаторот за односи со заедницата ќе подготвува квартален извештај со 

преглед на поплаките за да се утврди дали се јавуваат повторливи поплаки кои 

наведуваат потреба од промени во политиките, постапките или активностите на 

Компанијата. 

 
Локалниот раководител периодично ќе го прегледува текот на постапката за 

поплаки и ќе одобрува промени после направени консултации со членовите на 

раководниот тим, главниот извршен директор и Одборот на директори на 

Компанијата. 

  

                                                           
1
 Од голема важност е да се евидентираат сите понудени можности за решавање на поплаката. Ако подносителот не 

е задоволен и после искористување на сите расположливи можности, истото мора да биде забележано, но 
постапката секако ќе биде затворена. Може да постои посебен дел во регистарот посветен на таквите видови 
поплаки кои, и покрај нивното затворање, можат повторно да бидат отворени во иднина ако условите се променат. 
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Прилог 1: Формулар на Еуромакс за поплаки поврзани со заедницата и животната средина 
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Прилог 2: Шематски приказ на постапката за поплаки 
 

 


