
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 04.11.2016г. 

 

МИА – Министерот Амети се сретна со заменик 
амбасадорот на САД, Блум  

 

 

 

А1 On - Министерот Амети се сретна со заменик 
амбасадорот на САД, Блум 

Министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети денеска имаше 

работна средба со заменик амбасадорот на САД во Република Македонија, Микаела Швајцар  

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133416913
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Aktuale.mk - AMETI: Eksperti amerikan do të kyçet në zgjidhjen 
e problemeve me ndotjen e ajrit ambiental 

 

 

 

http://www.aktuale.mk/ahmeti-eksperti-amerikan-do-te-kycet-ne-zgjidhjen-e-problemeve-me-ndotjen-e-ajerit-ambinetal/
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Radio Vala - Ministri Ameti u takua me zëvendësambasadorin e 
SHBA-së, Blum 

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor sot realizoi një takim pune me 

zëvendësambasadorin e SHBA-së në Republikën e Maqedonisë Mikaela Shvajcar Blum. Siç 

informojnë nga Ministria, në ... 

Zhurnal - Ministri Ameti realizoi takim pune me zv/ambasadoren 
e SHBA-së znj. Bllum  

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor sot realizoi një takim pune me 

zv.ambasadorin e SHBA-ve në Republikën e Maqedonisë Mikaella Shvajcar Bllum, transmeton 

Flaka. Në këtë takim u diskutua për 

Flaka - Ameti realizoi takim pune me zv/ambasadoren e SHBA-
së, zonjën Bllum | FOTO  

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor sot realizoi një takim pune me 

zv.ambasadorin e SHBA-ve në Republikën e Maqedonisë Mikaella Shvajcar Bllum, transmeton 

Flaka. Në këtë takim u diskutua për 
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Телма  - Затворањето на Југохром не го намали 
загадувањето 

 

 

 

 

http://www.telma.com.mk/vesti/zatvoranjeto-na-jugohrom-ne-go-namali-zagaduvanjeto
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ТВ21 - „10 Минути“ со Васко Скендеровски – директор на 
„Југохром“ 

 

 

 

Порта 3 - „Југохром“ ги изгаси печките 

Згаснаа печките на „Југохром“. Раководството на комбинатот постапи по одлуката на 

Државниот инспекторат за животна средина, кој донесе решение за исклучување на сите 

печки, поради непочитување на крајниот рок за поставување филтри на оџаците. 

Нова ТВ - Југохром не доби одговор од Владата и ги 
изгаси печките 

 „Југохром“ ги изгаси своите печки и 800 работници остануваат без работа. Одлуката ја 

донел Државниот инспекторат за животна средина. За да може “Југохром” да работи и на 

сите свои вработени да им овозможи приходи, комбинатот мора да постави филтри .. 

МРТ - „Југохром“ ги изгаси печките 

Конечното решение за запирањето на работата на „Југохром“ треба да го донесе Владата. Од 

раководството на „Југохром“ додаваат дека нивни екипи ќе продолжат со изградбата на  

http://tv21.tv/mk/?p=107539
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Albportali - Skenderovski: Nesër do të vendosim për fatin e të 
punësuarëve në Jugohrom (Video) 

 

 

http://albportali.com/skenderovski-neser-do-te-vendosim-per-fatin-e-te-punesuareve-ne-jugohrom-video/
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Tetova Sot - S’del më tym nga oxhaqet e Jugohromit (VIDEO) 

 

 

http://www.tetovasot.com/2016/11/sdel-me-tym-nga-oxhaqet-e-jugohromit-video/
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Almakos - Drejtori i Kombinatit Jugohrom kërkon afat shtesë 
për filtrate 

Pas mbylljes së kombinatit të Jugohromit 700 punëtorët paralajmërojnë protesta për të kërkuar nga 

Qeveria dhe drejtuesit e kompanisë që tu sigurojnë paga gjatë kohës kur ky kombinat nuk do të 

punojë. 

Shenja - S’del më tym nga oxhaqet e Jugohromit (VIDEO) 

Fabrika e Jugohromit ashtu si[ paralajmëroi sot shuajti të gjitha kapacitetet prodhuese. Në hyrjen e 

këtij gjigandi sot dukeshin vetëm të punësuar duke lëshuar objektin si dhe maune që transportonin 

material, ndërsa 

Alsat-M - Drejtori i Kombinatit Jugohrom kërkon afat shtesë për 
filtrat 

Pas mbylljes së kombinatit të Jugohromit 700 punëtorët paralajmërojnë protesta për të kërkuar nga 

Qeveria dhe drejtuesit e kompanisë që tu sigurojnë paga gjatë kohës kur ky kombinat nuk do të 

punojë. “Punëtorët nuk mund 

Albportali - Festim Halili për rastin: Jugohrom: Tetova tanime 
do merr frumë më lirshëm! 

Zëvendëskryeministri Festim Halili duke folur për rastin : Jugohrom ka deklaruar se tashmë një 

problem i kahmotshëm 
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+инфо  - Стапи во сила Парискиот договор за 
климатските промени 

 

 

 

http://plusinfo.mk/vest/91793/stapi-vo-sila-pariskiot-dogovor-za-klimatskite-promeni
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Нова ТВ - ВИДЕО: Осломеј повторно ќе го загадува веќе 
загадениот воздух 

 

 

 

http://novatv.mk/video-oslomej-povtorno-ke-go-zagaduva-veke-zagadeniot-vozduh/
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Мама365 -На светот не му е гајле за нашите деца 

 

 

 

Факултети  - Две милијарди деца во светот се изложени 
на аерозагадување 

Скоро две милијарди деца низ целиот свет живеат во околини кои страдаат од загадување на 

воздухот . Чадот од возилата, масовното користење на гориво, остатоци од прашина и пепел  
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Babin Lek - Зошто се опасни ПМ 10 чeстичките во 
воздухот во Македонија? 

 

 

http://babinlek.com/zoshto-se-opasni-pm-10-chestichkite-vo-vozduhot-vo-makedonija/
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