
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 02.06.2015г. 

 

МИА -Потпишани договори за попттикнување 
образовни, истражувачки и развојни студии за 
заштита на животната средина 

 

 

*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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*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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Сител - Потпишани договори за поттикнување 
образовни, истражувачки и развојни студии за 
заштита на животната средина 

 

 

*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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Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека. 
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Точка - Потпишани договори за истражувачки и 
развојни студии за заштита на животната средина 
Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска 
потпиша договори за реализација на Програмата за инвестирање во животната средина 
за 2015 година во делот за поттикнување на образовни, истражувачки и развојни 
студии, ... 

 

Нетпрес - Потпишани договори за истражувачки и 
развојни студии за заштита на животната средина 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска 
потпиша договори за реализација на Програмата за инвестирање во животната средина 
за 2015 година во делот за поттикнување на образовни, истражувачки и развојни 
студии, ... 

Репортер - Потпишани договори за поттикнување 
студии за заштита на животната средина 

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска 
потпиша договори за реализација на Програмата за инвестирање во животната средина 
за 2015 година во делот за поттикнување на образовни, истражувачки и развојни 
студии, ... 

 

 

 

 

 

 

 
*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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Дневник- Ќе се истражува влијанието на климатските 
промени врз природното и културното наследство во 
Охрид 

 
 

 

 

*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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OhridNews - По повод Денот на животната средина 
во Охрид ќе се собира стара хартија 

 
 

 

 

 
*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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Макфакс -Eco Guerilla: Југохром продолжува да 
загадува, Владата молчи 

 

*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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*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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А1 On - Eco Guerilla: Југохром продолжува да загадува, 
Владата молчи 

Движењето Eco Guerilla бара од Владата на РМ во најкраток можен рок да излезе со 
одлука со која на Југохром ќе му се наложи да постави филтри. „Дека оваа Влада се 
грижи само за личната корист на олигарсите, а не за интересите на мнозинство на ... 

Либертас - Еко Герила: Помина третиот рок за 
Југохром да постави филтри, а Владата молчи 
Дека оваа Влада се грижи само за личната корист на олигарсите, а не за интересите на 
мнозинство на граѓани го докажува уште еднаш во случајот на Југохром. Помина еден 
месец од крајот на третиот проодлжен рок за овој канцероген загадувач да го ... 

Точка - "Eco Guerilla": Југохром продолжува да 
загадува, Владата молчи 

Движењето Eco Guerilla бара од Владата на РМ во најкраток можен рок да излезе со 
одлука со која на Југохром ќе му се наложи да постави филтри. „Дека оваа Влада се 
грижи само за личната корист на олигарсите, а не за интересите на мнозинство на ... 

Локално - Eco Guerila: До кога Владата ќе молчи за 
загадувањето на Југохром од Јегуновци 
Дека оваа Влада се грижи само за личната корист на олигарсите, а не за интересите на 
мнозинство на граѓани го докажува уште еднаш во случајот на Југохром. Помина еден 
месец од крајот на третиот проодлжен рок за овој канцероген загадувач да го ... 

+инфо  - Еко Герила: Владата се грижи само за 
олигарсите кои ги трујат граѓаните 

Дека оваа Влада се грижи само за личната корист на олигарсите, а не за интересите на 
мнозинство на граѓани го докажува уште еднаш во случајот на Југохром. Помина еден 
месец од крајот на третиот проодлжен рок за овој канцероген загадувач да го ... 

Нетпрес - ТМРО: Затворањето на „Југохром“ е 
смислено етничко чистење 

Eвентуалното затварање на фабриката „Југохром“ во тетовско Јегуновце, ќе значи 
1.100 вработени, или исто толку македонски семејства на улица, сметаат од партијата 
ТМРО . – Барањата на малцинските наводни здруженија на граѓани за заштита на 
околината ... 

 
*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. 

 

10 

http://www.time.mk/s/a1on
http://www.time.mk/r/c/9eeeb1df7d/
http://www.time.mk/r/c/9eeeb1df7d/
http://www.time.mk/s/libertas
http://www.time.mk/r/c/2cc95bb66f/
http://www.time.mk/r/c/2cc95bb66f/
http://www.time.mk/s/tocka
http://www.time.mk/r/c/47679d47d6/
http://www.time.mk/r/c/47679d47d6/
http://www.time.mk/s/lokalno
http://www.time.mk/r/c/1724b47564/
http://www.time.mk/r/c/1724b47564/
http://www.time.mk/s/plusinfo
http://www.time.mk/r/c/664c1d77a5/
http://www.time.mk/r/c/664c1d77a5/
http://www.time.mk/s/netpress
http://www.time.mk/r/c/65a42fe984/
http://www.time.mk/r/c/65a42fe984/


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

МКД - „Еко герила“: Владата во најкраток рок да 
излезе со конечна одлука за загадувачот „Југохром“ 
Граѓанското движење „Еко герила“ вели дека поминал еден месец од третиот, 
продолжен рок за комбинатот „Југохром“ за да започне со процесот за поставување на 
филтри за задржување на прашината. 

Кирилица - Еко Герила: До кога Владата ќе молчи за 
загадувањето од Југохром 

Движењето Еко Герила бара од владата во најкраток можен рок да и наложи на 
фабриката за производство феролегури „Југохром“ од тетовското село Јегуновце да 
постави филтри за да се намали енормното загадување на околината. 

Радио МОФ - Еко Герила: Југохром сè уште без 
филтри, Владата молчи 

Од еколошкото движење „Еко Герила“ реагираат што помина еден месец од крајот на 
третиот продолжен рок за Југохром да стави филтри, но тоа сè уште не е спроведено. 
Тие бараат од Владата во најкраток можен рок да излезе со одлука за ова прашање. 

Нова ТВ - Eco Guerilla: Помина третиот продолжен 
рок, Југохром се уште без филтри 

Помина еден месец од крајот на третиот продолжен рок за Југохром да го започне 
процесот за поставување филтри, а владата продолжува да молчи, реагира движењето 
Eco Guerilla. Според нив, ова е потврда дека власта се грижи само за личната корист на 
... 

 

  

*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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Yll Press -  Ministri Izairi nënshkruan marrëveshje për 
nxitjen e studimeve arsimore me USHT-në dhe UEJL-në  
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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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*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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*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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*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. 

 

15 



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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Idividi - Janë nënshkruar marrëveshje për nxitje të 
studimeve arsimore, hulumtuese dhe zhvillimore për 
mbrojtje të mjedisit jetësor 

 

 
 

*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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Almakos - Qeveria kujdeset vetëm për oligarkët që po 
helmojnë qytetarët 

 

 

*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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INA- EcoGuerilla: Qeveri në afat sa më  të shkurtë të 
sjellë vendimin për Jugohromin   
  

*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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*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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*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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Lajm - EcoGuerilla: Qeveria kujdeset vetëm për oligarkët 
që po helmojnë qytetarët 

 

 

 

*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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Lajm -  “Granatohet” Tetova 

 

 
 
*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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http://almakos.com/permalink/79742.html
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