
 
На 25 август 2016 година се одржа свечената церемонија на 
поставување камен темелник на Рударскиот комплекс 
„Казандол“ Валандово 

 

 

Нашата компанија со гордост соопштува дека по две години вршење геолошки 
истражни работи започнуваме со изградбата на Рударскиот комплекс во Казандол, 
Валандово. По тој повод беше организирана свечена церемонија на поставување камен-
темелник во темелите на фабриката. На свеченоста присуствуваа првите лица на Владата 
на Република Македонија: Премиерот на Република Македонија Емил Димитриев, 
Вицепремиерот за економски прашања Владимир Пешевски, директорот на Дирекцијата 
ТИРЗ Виктор Мизо и Никола Груевски, со когошто започнуваа преговорите за оваа 
инвестиција во времето додека тој беше премиер, како и претставниците на локалната 
самоуправа и партнерските компании. 

 



 
На церемонијата настапија Претседателот на 

Акционерското друштво КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС 
Владимир Скубенко, директорот на Сардич МЦ 
Бошко Сибиновски, претставникот на компанијата 
OUTOTEC Лииса Хааванламми – творци на 
уникатната опрема за идната фабрика, заснована на 
хидрометалуршка метода на добивање метал, со 
минимално влијание врз животната средина. 
Говорниците одбележаа дека низ дадениот проект 
се планира реализација на инвестиција во вредност 
од 35 милиони евра, и му се заблагодарија на 
македонската Влада за позитивниот однос кон 
странските инвеститори и за успешна соработка во 
реализацијата на проектот. Компанијата не планира 
да запира на постигнатото и во иднина се планира 
реализација на уште покрупни проекти во 
Петрошница и Плавуш. Во плановите на 
компанијата е отварање на фабрика за 
производство на финални производи од бакар. 

Од името на Владата, со официјални говори настапија: Премиерот Емил Димитриев, 
Вицепремиерот за економски прашања Владимир Пешевски, директорот на Дирекцијата 
ТИРЗ Виктор Мизо и градоначалникот на општина Валандово Никола Чурлиновски. Секој 
од нив ја истакна посебната важност на овој проект за подобрување на животниот стандард 
и на економскиот развој на Република Македонија и изразија нивна подготвеност за 
поддршка на дадениот проект во сите негови фази.  

     

 

 



 
Оваа инвестиција ќе отвори нови работни места,што ќе доведе до намалување на 

невработеноста. Според планираната динамика на вработувања, 36 луѓе се веќе 
вработени, а вработувањето на другите работници ќе биде извршено во текот на наредните 
12 месеци, што значи дека во рок од една година околу 250 луѓе ќе го поминат процесот на 
обука и ќе бидат вработени во рудникот Казандол. Освен тоа, проектот ќе биде од корист 
на градежниот сектор, будејќи градежните работи ќе бидат реализирани од македонските 
градежни компании. 

На крајот од церемонијата се изврши поставување на симболичниот камен-
темелник на новата фабрика, во кое што земаа учество раководителите на компаниите 
КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС и САРДИЧ МЦ, членовите на Владата, клучните проектанти, 
набавувачите на опрема и градежните изведувачи.  

 



 
Се планира изградбата на фабриката да биде завршена за 12 месеци.  

 

За овој настан може да се прочита и во следниве написи: 
 

Стартува изградба на рударскиот комплекс во Казандол (mia.mk) 
Почна изградбата на рударскиот комплекс во Казандол... (mrt.com.mk) 
Поставен темелникот на рударскиот комплекс во Казандол... (lider.mk) 
Нова инвестиција која носи 250 вработувања... (press24.mk)  
Поставен темелникот на рударскиот комплекс во Казандол... (republika.mk) 
Сардич МЦ стави темел на рударскиот комплекс во Казандол (vecer.mk) 

 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/385/133313805
http://www.mrt.com.mk/node/34048
http://lider.mk/2016/08/25/postaven-temelnikot-na-rudarskiot-kompleks-vo-kazandol-novi-250-vrabotuvanja/
http://www.press24.mk/nova-investicija-koja-nosi-250-vrabotuvanja-postaveni-temelite-na-rudnikot-vo-kazandol
http://republika.mk/644974
http://vecer.mk/ekonomija/sardich-mc-stavi-temel-na-rudarskiot-kompleks-vo-kazandol-novi-250-vrabotuvanja

