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Прашање Одговор 

Како рудникот ќе влијае врз 
релјефот? Дали ќе има можно 
влијание врз планината Беласица 
која е многу блиску до Огражден? 
 

Предложениот површински коп „Иловица-Штука“ е на дел од ридот што моментално е 
грмушеста шума која постојано се сече во последните неколку десетици години и не е 
забележан раст на зрела шума, всушност најголем дел од падината е оголен. Еуромакс 
обезбеди средства за Шумското стопанство за одгледувалиште на шумски садници со 
цел да се одгледуваат локални садници и како помош во пошумувањето, вклучувајќи го 
обновувањето на локацијата на рудникот по завршување на експлоатацијата. Нема да 
има директни влијанија врз планината Беласица. Површинскиот коп во голем дел нема 
да биде видлив од најблиските населени места. 
 

Како може да гарантирате 100% 
заштита против одложеното 
отровно дејство и дека хемиските 
материи нема да ги загадуваат 
воздухот, водата и почвата?  
 

Еуромакс се обврзува на третирање на сите води кои ќе протекуваат од наполнетиот 
површински коп после затворањето на рудникот и моделирањето покажа дека ќе бидат 
потребни повеќе од 100 години за површинскиот коп да се наполни.  
 
Влијанијата врз геоморфологијата, теренот и почвите, а со тоа и земјоделството се 
класифицирани како ниски. 
 
Влијанието од прашината нема да ги надмине стандардите или насоките за квалитет на 
воздухот. 
 
Еуромакс е обврзана на изработка на група планови за управување за да потврди дека 
влијанијата се во рамките на прифатливите нивоа, и тоа:  
 

 План за следење на усогласеноста 

 План за управување со води 

 План за управување со почви, обновување и култивирање 

 План за управување со калвитетот на воздухот, бучавата и вибрациите 

 План за управување со животната средина во изградбата 

 Акционен план за биодиверзитет 

 План за управување со културното наследство 

 План за управување со социјалните аспекти 

 План за безбедност и здравје на работниците 

 План за враќање на условите за егзистенција 

 План за управување со безбедноста, здравјето и сигурноста во заедницата 

 План за човечки ресурси 

 План за локална поставеност и набавки 

 План за инвестирање во заедницата 

 План за затворање 

 План за управување со сообраќајот 

 План за управување со опасен и неопасен отпад 

 План за управување со опасни материјали 

 План за управување со руднички отпад 

 План за ефикасност на ресурси 

 План за евакуација и спасување во случај на вонредна ситуација и 

 План за вклучување на чинителите. 
 

Според регулативата, во која фаза 
од проектот е потребно да се 
обезбеди интегрирана еколошка 
дозвола? 

Согласно прописите, интегрирана еколошка дозвола се издава дури откако рудникот ќе 
се изгради и тоа пред самото започнување на рудникот со работа, што значи дека 
експлоатацијата може да започне да се изведува само по издавање на оваа дозвола. 
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Сигурни сме дека 
хидројаловиштето ќе има 
влијание врз подземните води 
поради цијанидот што ќе се 
користи за прочистување на 
златото и истиот ќе се 
одложува/наталожува во 
хидројаловиштето, а потоа ќе 
шири во почвата (полето) преку 
подземните води. 

Еуромакс го финансира новиот систем за водоснабдување за домаќинствата и вода за 
наводнување за заедниците на Иловица и Штука. Со тоа ќе се обезбеди достапност на 
висококвалитетно водоснабдување за домаќинствата споредено со тековната состојба. 
Исцедувањето од хидројаловиштето ќе се зафаќа во наменски објект за исцедување 
низводно од главниот насип и зафатените води повторно ќе се користат во подготовката 
на рудата.  
Цијанидот ќе се користи за извлекување на златото од мала количина на руда. 
Рафинирањето (прочистувањето) на златото ќе се изведува во специјални претходно 
постоечки рафинерии, не на самата локација. Цијанидот се користи во систем на 
затворени резервоари, со внимателно ракување со реагенсите, а отпадот од процесот 
ќе помине низ процес на уништување на цијанидот пред испуштање во 
хидројаловиштето. 
 

Според документите поврзани со 
проектот „Иловица-Штука“, јасно 
е наведено дека Проектот ќе 
предизвика неповратна загуба на 
пошумено земјиште во долината 
на Штучка река и дека ќе има 
загуба на пошумено земјиште и 
на подрачјето на површинскиот 
коп. 
 

Подрачјата ка кои ќе се врши сеча се дел од тековниот десетгодишен план за сеча на 
Шумското стопанство. Еуромакс се обврзува на обновување на вегетацијата на 
хидројаловиштето со мозаик на пасишта и грмушести растенија при затворањето, 
проектиран за соодветност на големиот дамчест синец и други без’рбетници, што дава 
можност за нето позитивно влијание врз биолошката разновидност при затворање и ќе 
служи како земјиште со нови пасишта за локалните заедници.  

Што ќе се случи со загрозените 
живеалишта и неколкуте 
заптитени водови на флора и 
фауна кои се идентификувани во 
Европската директива за 
живеалишта и според Црвената 
листа на ЕУ?  

Одземањето на земјиште со живеалишта на загризени видови во Примарното подрачје 
на пеперутките на Огражден има можност да предизвика умерено останато влијание. 
Сепак, Еуромакс е обврзана да го одржува постојниот режим на напасување (или да го 
пресоздаде), да избегне нарушување на квалитетот на пасиштата на повисоките 
надморски височини и да ја обнови вегетацијата на подрачјето на хидројаловиштето со 
мозаик на пасишта и грмушести растенија при затворањето, проектиран за соодветност 
на големиот дамчест синец и други без’рбетници. 
 
Поставеноста на хидројаловиштето во долината на Штучка река ќе резултира во губење 
на природно водно живеалиште во должина од 4 км и намалувањето на протокот на 
река Јазга спротиводно од акумулацијата „Иловица“ може да доведе до нарушување на 
водните живеалишта, но декаподите врз кои тоа има влијание ќе бидат преместени, со 
што истото ќе се ублажи.  
 

Објавивте дека ќе се вработат 400 
лица од околните села за да 
работат во подземна 
експлоатација. Наместо тоа, 
зошто не инвестирате во развој на 
програми за земјоделството? 

Не се работи за подземна експлоатација и со тоа и нема да има намалување на 
вработувања во земјоделството, туку само нови работни места во ситуација во која 
вработувањето со постојани примања во Иловица и Штука е релативно ниско (20% од 
вкупното население), а и невработеноста во регионот е околу 20%. Вработените ќе се 
обучат со вештини кои потоа ќе можат да ги искористат на друго место според нивна 
одлука. Населението, исто така, значително ќе има корист од индиректни вработувања 
преку ангажирање на голем број надворешни компании. 
 

Кои алтернативи се разгледани и 
зошто не е избрана алтернатива 
со помалку штетни влијанија вез 
животната средина и здравјето на 
луѓето? 

Дел 3 од Оцената на влијанието за животната средина насловен „Алтернативи за 
проектот разгледани од проектантот“ ги разгледува алтернативите, вклучително и 
проектот да не се развива. 
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Практично не постои гаранција 
дека за околните села нема да 
биде нарушено снабдувањето со 
вода за пиење и за наводнување 
од акумулацијата. Зошто? 

Еуромакс го финансира новиот систем за водоснабдување за домаќинствата и вода за 
наводнување за заедниците на Иловица и Штука. Со тоа ќе се обезбеди достапност на 
висококвалитетно водоснабдување за домаќинствата споредено со тековната состојба. 
Исцедувањето од хидројаловиштето ќе се зафаќа во наменски објект за исцедување 
низводно од главниот насип и зафатените води повторно ќе се користат во подготовката 
на рудата.  
 

Зошто е избран цијанидот за 
прочистување на златото? 

Цијанидот ќе се користи за извлекување на златото од мала количина на руда. 
Рафинирањето (прочистувањето) на златото ќе се изведува во специјални претходно 
постоечки рафинерии, не на самата локација. Цијанидот се користи во систем на 
затворени резервоари, со внимателно ракување со реагенсите, а отпадот од процесот 
ќе помине низ процес на уништување на цијанидот пред испуштање во 
хидројаловиштето. 
Употребата на цијанид ќе овозможи зголемување за 50% на искористување на златото и 
со тоа и зголемување на надоместокот за минерални суровини што се плаќа на 
општините и даноците што се плаќаат на државата. Со тоа се обезбедува финансиски 
безбедно работење и се гарантира инвестицијата од 500 милиони американски долари 
потребни за развој на проектот, како и сите економски придобивки кои ги носи за 
регионот. 
 

Кој може да гарантира заштита на 
загрозените животни од 
уништување во процесот на 
нивно преселување? 

Ниту на пеперутките ниту на декаподите не им се заканува уништување. 
 
 

Може да настане излевање на 
хидројаловиштето и покрај 
браната која ќе се изгради. Како е 
проектиран насипот/браната на 
хидројаловиштето и каков вид на 
материјал ќе се користи за негова 
изградба? 

Браната на хидројаловиштето ќе биде камено-насипна брана и е проектирана да 
издржи сеизмички настани и според меѓународните критериуми за проектирање. Зад 
браната ќе има доволно простор за да ги издржи појавите на максимални поплавни 
води. Истото е проектирано за настани на максимални можни врнежи. Проектот е 
ревидиран од познати светски стручни лица и ќе биде предмет на финално одобрување 
од соодветните македонски органи во однос на безбедноста на истиот. 
Браната рутински ќе се контролира редовно во текот на животниот век на рудникот, не 
само од вработените, туку и од независни меѓународни стручни лица. На 
хидројаловиштето ќе се изведува прогресивно обновување на вегетацијата и по 
одреден временски период после затворањето на хидројаловиштето, иместото треба 
да изгледа како природен род. 

Како можете да сте сигурни дека 
акумулацијата „Турија“ има 
капацитет да обезбеди вода за 
идниот рудник? Дали ќе има 
влијание врз квалитетот на водата 
за пиење во градот Струмица? 

Се изработува прелиминарна студија за изводливост и нашите стручни лица за води 
одржаа серија состаноци со одговорните лица во соодветните институции, компанијата 
која ја подготвува прелиминарната студија за изводливост, претставници на 
„Водостопанство АД“, Водостопанство „Струмичко поле“, Јавното комунално 
претпријатие во Босилово итн. Се потврди дека капацитетот на акумулацијата 
„Турија“во моментот не е доволно искористен и „Струмичко поле“ нагласија дека не 
постои простор за загриженост во однос на можноста за снабдување на потребната 
количина на вода. „Струмичко поле“ работи како непрофитна компанија и затоа 
надоместокот за користење на вода што ќе го плаќа Еуромакс ќе се инвестира во 
подобрување на дистрибуцијата на вода и управувањето со водите во регионот. 
Дополнително на тоа, според член 15 од Законот за води, постојат приоритети за 
користење на водите и според истиот тој член, на прво место е водата за пиење, потоа 
за наводнување и на трето место е снабдување со вода за индустријата. 
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Што всушност претставува 
процесот на откуп на земјиштето? 
И зошто не пристапите до 
земјиштето со процес на 
експропријација, имајќи го во 
предвид фактот дека, според 
закон, проектот 
„Иловица-Штука“ е класифициран 
како проект од јавен интерес? 

Заради спроведување на проектот потребно е уредување на  имотно-правните односи 
на земјиштето од концесискиот простор, како и земјиштето зафатено со соодветните 
патишта, инфраструктурата на надземниот далновод и водоводната инфраструктура, 
што може да вклучи и економски преместување на сопствениците и корисниците на 
земјиштето. Проектот има потреба од пристап до земјиште во текот на проценетите 
повеќе од 20 години животен век на рудникот и привремен пристап во текот на 
изградбата и за периодично одржување на пристапниот пат, надземниот далновод и 
цевководот за водоснабдување. Уредувањето на имотно-правните односи во делот на 
земјиштето генерално го следи процесот согласно законодавството во Р.Македонија, 
меѓутоа процесот е проширен за да се обезбеди задоволување на дополнителните 
барања поставени од меѓународните стандарди.  
 
Еуромакс формираше локален тим за откуп на земјиште во текот на раната фаза на 
планирањето на откупот на земјиште за Проектот. Тимот на Еуромакс за откуп на 
земјиштето е поддржан од правни советници, компанија за геодетски 
снимања/истражувања, овластени проценители и меѓународна консултантска фирма за 
обезбедување надомест. Така пристапот на Еуромакс во однос на уредувањето на 
имотно-правните односи на земјиштето е спогодбено решавање и договарање со 
корисниците и сопствениците на земјиште. Само во случај на евентуална неуспешност 
при преговорите за постигнување договор, компанијата може да спроведе 
експропријација, во согласност со  македонските прописи но и во согласност со 
барањата на ЕБОР.  
 
Сите поединци / домаќинства кои поседуваат или користат земјиште засегнато од 
Проектот, кои се засегнати со физички и/или економско преместување, евидентирани 
со анкетите и пописот (сопственици и корисници, и законски и незаконски), имаат право 
на надомест и/или враќање на условите за егзистенција или друга помош, како што е 
наведено во матриците на правата за различните компоненти на Проектот. 
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Следниот дијаграм го опишува процесот за пристап до и откуп на земјиште од страна на 
Еуромакс: 
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Потврдување на засегнатото подрачје за откуп на 
земјиштето (т.е. опфатот на проектот) со концесискиот 
простор, минимизирање на влијанијата врз преместување 
и идентификување на засегнатите земјишни парцели. 
 

Идентификување на парцели 
 

Идентификување на засегнатите лица – сопственици и 
корисници на земјиште и имот, засегнати заедници, 
ранливи лица. 
 
 
 
 
 

Елаборат за експропријација 
(вкл. Скици за проектот и 
парцелите од Катастар, 
список на сопственост на 
имот (сопственици, видови 
на земјиште, итн.) 
 

Анкети и истражувања: 
- Истражување на социо-економските услови 

(вклучувајќи собирање податоци за условите за 
егзистенција) 

- Инвентар на земјиште и имот 
- Краен датум за одредување на 

подобност/известување за истражувањето 
- Идентификување н ранливите групи (на ниво на 

заедница и на домаќинства) 
 
 

Консултации со засегнатите 
сопственици и корисници и 
јавни известувања за 
објавување на процената 

 

Процена на засегнатото земјиште и имот – од страна на 
овластен проценител за групите сопственици и 
корисници. 

Процена на земјиште и имот 
(од овластен проценител) 
 

Подготовка на План за враќање на условите за 
егзистенција (ПВУЕ) (вклучително и Рамка за правата 
критериумите за подобност). 

 

 
Подготовка на спогоди и договори 

- Поединечни сопственици / агенции 
- Поединечни корисници / групи на корисници 
- Меморандум за разбирање (на пример, со 

Шумското стопанство и сл.) 
 

 

 
 
Подготовка на 
договори/спогодби за 
поединечни сопственици 
 

Преговори со сопствениците/корисниците за 
постигнување спогодба. 
 
 

Директни вклучување / 
преговори со сопствениците 
за постигнување спогодба 

Исплата на надомест (вклучувајќи отворање на банкарски 
сметки, гарантни сметки итн.). 
Обезбедување враќање на условите за егзистенција и 
помош (вклучувајќи овозможување пристап до 
алтернативни места итн.). 
 

Исплата на надомест 
(надоместот се реализира по 
постигнување спогодба; ако 
е на принципот „во натура“, 
се обезбедува земјиште за 
преместување/замена)  
 

Пристап до земјиштето (по исплатата на надоместокот и 
обезбедената помош – преместувањето нема да се случи 
додека не се обезбедат правата за засегнатите лица). 
 
 

 

Следење и вреднување на спроведувањето на ПВУЕ.  
 

 


