
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 25.03.2016г. 

МИА - Штипскиот универзитет ќе го мери загадувањето 
на воздухот во Скопје и Тетово 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133095009
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Утрински - Штипскиот универзитет ќе го мери 
загадувањето на воздухот во Скопје и Тетово 

 

http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=B5B72EC1F501134A80CCEDC3B0D7D160
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Вест - Штипскиот универзитет ќе го мери загадувањето 
на амбиенталниот воздух во Скопје и Тетово 

 

http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=23DE626346504F4A9023744F87370706
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Сител - Штипскиот универзитет ќе го мери 
загадувањето на амбиенталниот воздух во Скопје и 
Тетово 

Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири и ректорот на 

универзитетот „Гоце Делчев“ (УГД)-Штип, Блажо Боев денеска го потпишаа договорот за 

финансирање на проектот „Персонална експозиција на респирабилни честички на урбаната ... 

ТВ21 - Штипскиот универзитет ќе го мери загадувањето 
на амбиенталниот воздух во Скопје и Тетово 

Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири и ректорот на 

универзитетот „Гоце Делчев“ (УГД)-Штип, Блажо Боев денеска го потпишаа договорот за 

финансирање на проектот „Персонална експозиција на респирабилни честички на урбаната ... 
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Денар - Потпишани договори за решавање на проблемите 
со загаденоста на воздухот и бучавата 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и ректорот на 

Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип, проф. д-р Блажо Боев, денеска во Штип, потпишаа 

договори за финансирање на проектите: „Персонална експозиција на респирабилни цврсти ... 

Макфакс - Потпишани договори за решавање на 
проблемите со загаденоста на воздухот и бучавата 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и ректорот на 

Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип, проф. д-р Блажо Боев, во четврток во Штип, потпишаа 

договори за финансирање на проектите: „Персонална експозиција на респирабилни ... 

Точка - Штипскиот универзитет ќе го мери 
загадувањето на амбиенталниот воздух во Скопје и 
Тетово 

Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири и ректорот на 

универзитетот "Гоце Делчев" (УГД)-Штип, Блажо Боев денеска го потпишаа договорот за 

финансирање на проектот "Персонална експозиција на респирабилни честички на урбаната ... 

Нетпрес - Штипскиот универзитет ќе го мери 
загадувањето на амбиенталниот воздух во Скопје и 
Тетово 

Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири и ректорот на 

универзитетот „Гоце Делчев“ (УГД)-Штип, Блажо Боев денеска го потпишаа договорот за 

финансирање на проектот „Персонална експозиција на респирабилни честички на урбаната . 

еМагазин - Два државни универзитета ќе го мерат 
загадувањето во Скопје и во Тетово 

Најдоцна за една година ќе се знае што точно содржи амбиенталниот воздух во Скопје и во 

Тетово, вклучувајќи ја и загаденоста со ПМ-честичките. Државните универзитети од Штип и 

од Тетово од Министерството за заштита на животната средина добија пари  



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. 

 

8 

MIA - Në Shtip u nënshkruan marrëveshje për zgjidhjen e 
problemeve me ndotjen e ajrit dhe zhurmën në mjediset urbane 

 

http://www.mia.mk/sq/Inside/RenderSingleNews/219/133095384
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KohaNews - Ministri Izairi e vizitoi laboratorinë hulumtuese 
pranë Universitetit “Goce Dellçev” në Shtip 

 

 

http://www.kohanews.com/?p=33555
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МИА - Проекти за подобро водоснабдување во селата 
Турско Рударе и Кундино 

 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133095336
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Сител - Проекти за подобро водоснабдување во селата 
Турско Рударе и Кундино 

Договор за финансирање на проектите: „Водоснабдување на село Турско Рударе“ и 

„Доизградба на систем за водоснабдување на село Кундино“ денеска потпишаа министерот 

за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот на општина  

Lider - Проекти за подобро водоснабдување во селата 
Турско Рударе и Кундино 

Договор за финансирање на проектите: „Водоснабдување на село Турско Рударе“ и 

„Доизградба на систем за водоснабдување на село Кундино“ денеска потпишаа министерот 

за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот на општина ... 
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Tetova Sot - Nënshkruhet marrëveshja për furnizimin me ujë në 
rajonin e Probishtipit 

 

 

 

http://www.tetovasot.com/2016/03/nnenshkruhet-marreveshja-per-furnizimin-me-uje-ne-rajonin-e-probishtipit/
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МЕТА - Изаири: „Југохром“ требаше да ги врати на 
работа сите отпуштени работници 

 

 

 

http://meta.mk/izairi-jugohrom-trebashe-da-gi-vrati-na-rabota-site-otpushteni-rabotnitsi/
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Репортер - Изаири: „Југохром“ требаше да ги врати на 
работа сите отпуштени работници 

Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири, смета дека 

комбинатот „Југохром“ не ја запазува социјалната димензија. Тој изјави дека на работа 

требаше да се вратат сите 1.100 работници, што беше еден од условите Владата да го ... 

Локално - Изаири: „Југохром“ требаше да ги врати на 
работа сите отпуштени работници 

Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири, смета дека 

комбинатот „Југохром“ не ја запазува социјалната димензија. Тој изјави дека на работа 

требаше да се вратат сите 1.100 работници, што беше еден од условите Владата да го ... 
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Lajm - Nurhan Izairi: ”Jugohrom” nuk e ka respektuar 
marrëveshjen për kthimin në punë të të gjithë të punësuarve 

 

 

 

 

http://lajmpress.com/nurhan-izairi-jugohrom-nuk-e-ka-respektuar-marreveshjen-per-kthimin-ne-pune-te-te-gjithe-te-punesuarve/

