
Република Македонија 

Министерство за животна средина 

и просторно планирање 

 

*Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.  

Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека. 
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Дневна хемеротека за 04.02.2016г. 

 

Утрински - Протест за рестартирање на „Југохром“ 

 

http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=5076D36EDEAB9646BC911C38FA1968B2
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Дневник - Работниците бараат рестартирање на 
„Југохром“ 

 

 

http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=EFF1DFC305C18E428EFD81CD0687B43D
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Сител - Скендеровски: Југохром е непоколеблив во 
одлуката да стартува со работа на 1 март 

 

 

 

http://sitel.com.mk/skenderovski-jugohrom-e-nepokolebliv-vo-odlukata-da-startuva-so-rabota-na-1-mart
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Сител - Вработените на Југохром бараат рестартирање 
на фабриката 

Фабриката да продолжи со работа, причините за загадувањето на воздухот да се бараат на 

друго место, а Југохром да постави соодветни филтри. Ова се трите барања на околу илјада 

вработени кои денес протестираа пред комбинатот. 

Алсат-М - Со протести се бара отворање на Југохром 

Протести пред Југохром, но овој пат не за негово затворање, туку за негово отворање. 

Вработените на овој комбинат од раководството барат да го одржи ветувањето и на 1 март 

повторно да ја отвори фабриката 

ТВ21 - Вработените во Југохром на протест, бараат да 
се вратат на работа 

Работниците на Југохром го изразија незадоволство пред комбинатат, барајќи да биде 

повторно отворен. Преку протест побараа да се вратат на работа. Работниците неколку дена 

претходно се согласиле за денес во 11 часот да ги изнесат своите барања. 

24 Вести - Протест на вработените во Југохром 

Изминатиов месец мерните станици покажаа исти параметри на загаденост на воздухот во 

Тетово иако Југохром е затворен повеќе од еден месец. Со ова се докажа дека фабриката не е 

најголем загадувач во Тетово – оваа порака ја испратија вработените во ... 

Алфа - Вработените во Југохром бараат да се вратат на 
работа 

Штетните ПМ 10 честички и еден месец по привременото затворање на Југохром, се уште се 

високи. Вредностите секојдневно се искачуваат и до десетпати над дозволената граница 

Штетните ПМ 10 честички и еден месец по привременото затворање на Југохром, ... 

Нова ТВ - Вработените во Југохром на протест, бараат 
комбинатот да ги рестартира печките 

Околу илјада вработени во комбинатот „Југохром“ во тетовско Јегуновце денеска на мирен 

протест побараа сите вработени да се вратат на работа на 1. март годинава. Според нив, 

Министерството за животна средина треба да ги најде вистинските загадувачи, ... 
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Телма - Вработените во Југохром на протест: "Тетово 
загадено, работниците без работа" 

И без Југохром Тетово е најзагаден град во Европа”, “Тетово загадено работниците без 

работа”. Ова се само дел од пораките кои вработените на Југохром, ги упатија на денешниот 

протест, кој се одржа пред комбинатот. 

Локално - Протест на вработените од „Југохром“, се 
закануваат со блокади на улици 

Министерството за животна средина да престане да врши притисок врз комбинатот 

„Југохром“ за негово затворање, сите вработени да се вратат на работа на 1 март годинава, а 

раководството да го имплементира процесот на поставување филтри на фабриката. 

Канал 77 - Синдикатот на Југохром денеска протестира: 
„Да почне производствениот процес“ (Фото) 

Министерството за животна средина и еколошките друштва да прекинат да вршат притисок 

врз Југохром, од 01 март да стратува процесот на производство со сите над 1000 вработени – 

се дел од барањата кои од денешниот протест пред фабриката ги упатија  

Либертас - (ВИДЕО) Протест на вработените во 
Југохром: И по затворањето Тетово е загадено 

Изминатиов месец мерните станици покажаа исти параметри на загаденост на воздухот во 

Тетово иако Југохром е затворен повеќе од еден месец. Со ова се докажа дека фабриката не е 

најголем загадувач во Тетово – оваа порака ја испратија вработените во ... 

Фокус - Вработените во Југохром бараат да продолжат 
со работа 

Вработените во комбинатот Југохром во тетовско Јегуновце денеска излегоа на мирен 

протест со барање да се вратат на работа од први март годинава. Вработените во комбинатот 

Југохром во тетовско Јегуновце денеска излегоа на мирен протест со барање да ... 
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Almakos - Protestojnë punëtorët e kombinatit ‘’Jugohrom’’ 

 

http://www.almakos.com/protestojne-punetoret-e-kombinatit-jugohrom/
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Телма - "Еко Герила": По затворањето на "Југохром" 
тетовци дишат 40% почист воздух 

http://telma.com.mk/vesti/eko-gerila-po-zatvoranjeto-na-jugohrom-tetovci-dishat-40-pochist-vozduh
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ТВ21 - Еко Герила: По затворањето на Југохром, 
воздухот во Тетово почист за 40% 

По затворањето на Југохром, невладината организација Еко Герила направила анализа за 

загаденоста на воздухот за месец јануари оваа година и за месец јануари, минатата година. 

Според оваа анализа, по затворањето на Фабриката за метали Југохром, ... 
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Р.С.Европа - Продолжуваат и загадувањето и 
ветувањата 

 

http://www.makdenes.org/content/article/27530339.html
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Утрински - Гласот на народот 

 

http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=8972CF2723F5564DAD735C7447FF2FFD
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Порта 3 - 650 милиони евра од ЕУ за заштита на 
животната средина во Хрватска 

 

http://www.porta3.mk/hrvatska-ima-na-raspolaganje-650-milioni-evra-od-eu-za-zashtita-na-zhivotnata-sredina/

