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Новости за проектот „Иловица-Штука“ 

 

23 февруари 2017 година – Ванкувер, Британска Колумбија, „Еуромакс Ресоурцес Лтд“ 
„„Еуромакс“ или „Компанијата“) (TSX:EOX) (OTCQX:EOXFF) со задоволство ги објавува новостите во 
врска со проектот за бакар и злато „Иловица-Штука“ во Македонија („Проектот“), кој е во целосна 
сопственост на Компанијата. 
 
Обезбедување дозволи 
 
Постигнати се два клучни моменти кон доделувањето на дозвола за експлоатација.. Првиот од нив 
е спојувањето на двете концесии за експлоатација кои ги има Компанијата, Иловица 6 и Иловица 11 
(во рамките на кои се протега опфатот на проектот „Иловица-Штука“), одобрено од Министерството 
за економија на Република Македонија и поднесено за ратификација до Владата на Република 
Македонија. 
 
Вториот клучен момент е одобрението за Стратешката оцена на влијанието врз животната средина 
од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, а во рамките на 
процесот на урбанизација на опфатот на рудникот. 
 
„Голдер Асоушиејтс“ (Golder Associates) ја подготви и Оцената на влијанието врз животната средина 
и социјалните аспекти (ОВЖССА), направена врз основа на меѓународните стандарди и барања. 
Истата следи после Оцената на влијанието врз животната средина според македонското 
законодавство, објавена минатата година, и ќе го овозможи финансирањето на Проектот и 
барањата од страна на различните акционери во истиот. ОВЖССА ќе се објави на интернет 
страницата на Компанијата во март, 2017 година. 
 
Капитални трошоци 
 
Планирање на работата на рудникот и изведување на експлоатацијата 
 
Како продолжение на дополнителните активности во планирањето на работата на рудникот 
спроведени во текот на 2016 година, а со цел остварување на планот со потребните детали за 
отпочнување на планирањето на работењето, во ноември минатата година Компанијата распиша 
тендер за доделување договор за изведување на експлоатацијата: Тендерот ќе ги покрива првите 
7 години од животниот век на рудникот (т.е. 2-те години за изградба и период на пред-раскривање 
плус 5 години од работењето на рудникот). 
 
Како резултат на тендерот, Компанијата доби исклучителни понуди од три меѓународни компании 
кои обезбедуваат услуги за изведување на експлоатација. Во моментот Компанијата прави процена 
на понудите, преку барање појаснувања и оценување на економското влијание. Сепак, просечната 
вредност по тон ископан материјал за време на производството според добиените понуди изнесува 
1,76 САД$/тон на материјал со капитални трошоци од околу 58,5 милиони САД$ (вклучувајќи ги и 
трошоците за пред-раскривање), споредено со техничкиот извештај од Студијата за изводливост на 



 

 

Компанијата (февруари, 2016 година), каде се наведени 1,62 САД$/тон и капитални трошоци од 
100,7 милиони САД$ (вклучувајќи ги и трошоците за пред-раскривање) за истиот временски период. 
 
Договор за проектирање, набавки и изградба („ПНИ“) 
 
Компанијата потпиша обврзувачки Меморандум за разбирање (МзР) со „Осенко Енџиниринг 
Канада Инк“ (Ausenco Engineering Canada Inc.) („Осенко“) за дополнително почетно детално 
инженерство и проектирање и рамка која ќе Ѝ овозможи на Осенко да помине преку процес од два 
чекора кои крајно ќе Ѝ обезбедат на Компанијата еднократна цена за целосно завршување на 
изградбата на постројката за подготовка на минерални суровини и соодветната инфраструктура за 
Проектот.  
 
Првиот чекор е Осенко, врз основа на транспарентно одредување на трошоците, да обезбеди за 
Компанијата гарантирана максимална цена („ГМЦ“) врз основа на договорена проектна задача во 
рок од 90 дена од започнувањето на работата за истата. По доставувањето на ГМЦ, под услов истата 
да е на ниво на или пониска од капиталните трошоци за Проектот според техничкиот извештај од 
Студијата за изводливост на Компанијата, Осенко ќе продолжи со вториот чекор на подготвување и 
преговарање с Компанијата за договор за проектирање, набавки и изградба со еднократна цена за 
целосно завршување за развојот на проектот „Иловица-Штука“, чии суштински услови се дел од 
Меморандумот за разбирање. 
 
Во однос на Меморандумот за разбирање, вредноста на работата на Осенко за поднесување на 
ГМЦ ќе се уреди со обезбедување акции од Еуромакс за Осенко, со премија на цената на акциите 
веднаш пред доставувањето и објавувањето на ГМЦ. Врз основа на сегашната пазарна цена, 
количината на обични акции што ќе се издадат на Осенко во врска со Меморандумот ќе биде 
помалку од 5% од оние кои се моментално издадени и приоритетни акции. Започнувањето на 
работата на Осенко кон поднесување на ГМЦ е зависно од независното финансирање на договорен 
износ од страна на Еуромакс. Предложеното обезбедување на обични акции на Осенко е предмет 
на конечно одобрување од страна на Берзата на акции во Торонто. 
 
Коментирајќи на објавувањето, Стив Шарп, Претседател и Главен извршен директор, изјави: 
„Силната поддршка од македонските власти повторно се покажа и во одобрувањето за 
спојувањето на концесиите и за Стратегиската ОВЖС. Постигнувањето на овие клучни 
моменти претставува јасна насока кон навремениот развој на проектот „Иловица-Штука“. 
Понудите за изведување на експлоатацијата пристигаа со цени многу пониски од очекуваните. 
Со можноста за намалување на капиталните трошоци за 40 милиони САД$, истите 
претставуваат привлечна можност за планот за експлоатација поставен од сопственикот, 
претставен во Студијата за изводливост. На крајот, вербата во Проектот прикажана во 
подготвеноста на Осенко не само да ја гарантира максималната цена за проектот на ниво на 
или пониска од онаа во Студијата за изводливост, туку и дополнително да преземе активности 
за детално инженерство и проектирање, потребни за обврската за доставување на таа цена 
во замена за капитал во акции, издадени со премија, претставува не само решителна поддршка 
на техничката и економската оправданост на проектот, но, исто така, дефинитивен 
показател на нивната доверба и способност да за оптимизирање и давање вредност за 
акционерите на Еуромакс. Дополнително на фиксната цена, способноста на Осенко да обезбеди 
план и сигурност во изведбата на постројката значително ќе ја унапреди нашата способност 
за оптимизирање и спроведување на финансискиот план за Проектот.“ 
 



 

 

За „Осенко“ 
 
Осенко е приватна компанија која се занимава со разновидни дејности на проектирање, изградба 

и управување со проекти, во мнозинска сопственост на „Рисорс Капитал Фандс“ (Resource Capital 

Funds) и обезбедува услуги за глобалниопт ресурсен и енергетски сектор. Искуството на Осенко 

во проекти со благородни и обоени метали опфаќа идејни истражувања за нови проекти, па сè 

до изведување на проектирање, набавки и изградба и остварување управување со проектирање, 

набавки и изградба. 

 

Осенко има бројни договори со еднократна цена за целосно завршување кои обезбедуваат 

сигурност на вредност, план и изведба како најчесто барани оф финансиерите и 

инвеститорите. Осенко во моментот работи на завршување на постројката за подготовка на 

минерални суровини  и друга придружна инфраструктура за проект за злато во Нова Шкотска 

со договор за еднократна цена за целосно завршување и често е пионер во вклучување во нови 

области и/или иновативни технологии фокусирани на обезбедување на врвен поврат за 

акционерите.  

 
 
За „Еуромакс Респурцес Лтд“ 

Еуромакс има голем проект во развој во Македонија и компанија за истражувачки услуги во 
Бугарија. Насочени сме кон изградба и работење на проектот за бакар и злато „Иловица-
Штука“ во Македонија и кон профитабилнa употреба на огромното истражувачко искуство во 
рамките на нашата подружница за истражувачки услуги во Бугарија. 

 

Напредни информации 

Ова соопштение за печат содржи напредни информации, како што се изјави поврзани со 
развојот на Проектот. Напредните информации вклучуваат познати и непознати ризици, 
несигурности и други фактори кои може да предизвикаат реалните резултати, изведби или 
достигнувања на Еуромакс материјално да се разликуваат од идните резултати, изведби или 
достигнувања изразени или наведени во напредните изјави. Не постојат гаранции дека 
Проектот ќе го започне производството. Фактори кои би можеле да влијаат на исходот се, 
меѓу другите, следните: неможноста да се обезбедат средствата потребно да се постигнат 
клучните елементи или да се заврши развојот на Проектот и неможноста да се обезбедат 
средства за продолжување на активностите за истражување, реалните резултати од 
развојните активности на Проектот, одложувањето на Проектот, реалното искористување 
на металите, заклучоци од економските процени, промена на параметрите на проектот со 
подобрување на плановите, несреќи, работни спорови и други ризици во рударската индустрија, 
политичка нестабилност, тероризам, бунт или војна, одложувања во добивање владини 
одобренија, потребни дозволи или во завршувањето на развојните или градежни активности. 
За подетално разгледување на таквите ризици и други фактори кои може да предизвикаат 
реалните резултати материјално да се разликуваат од ваквите напредни изјави, прочитајте 
на профилот на Еуромакс кај регулаторите на хартии од вредност во Канада, достапна на 
SEDAR на врската www.sedar.com.  
 

http://www.sedar.com/


 

 

Иако Еуромакс направи обиди за идентификување на важните фактори кои може да 
предизвикаат реалните дејствија, настаните и резултатите материјално да се разликуваат 
од оние опишани во напредните изјави, може да постојат и други фактори кои предизвикуваат 
дејствата, настаните или резултатите да с разликуваат од предвидените, проценетите или 
одредените. Напредните изјави содржани во ова соопштение се дадени на датумот на 
неговата објава и Еуромакс се одрекува од секоја обврска за ажурирање на напредните изјави, 
без разлика дали истите се резултат на нови информации, идни настани или резултати или кој 
било друг начин, освен како што наложено со применливите закони за хартии од вредност. 
 


