
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 07.05.2015г. 

 

МИА - Изаири: Потребна е посилна кампања за 
имплементација на Законот за електрична и 
електронска опрема 

 

 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132628223


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. 

 

2 

Yllpress - Izairi: Nevojitet fushatë më e fuqishme për 
implementimin e Ligjit për pajisje elektrike dhe elektronike 
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Lider - Изаири: Потребна е посилна кампања за 
имплементација на Законот за електрична и 
електронска опрема 
Претставници на Министерството за животна средина и просторно планирање, јавниот сектор 
и невладините организации денеска имаа можност да ги кажат своите ставови за Законот за 
управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и  

Idividi - Izairi: Nevojitet fushatë më e fuqishme për 
implementimin e Ligjit për pajisje elektrike dhe elektronike 
Përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, sektorit publik dhe 
organizatave joqeveritare sot patën mundësi t'i tregojnë qëndrimet e tyre për ... 
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МИА - Изаири: Ќе формираме став за работата на 
„Југохром“ 

 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132628272


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. 

 

7

Утрински - Изаири: Ќе формираме став за работата 
на „Југохром“ 

 

 

 

 

http://www.utrinski.mk/?ItemID=48ACF37C7F67EF4590D07E34E65359E0
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Алсат-М - Изаири: Ќе формираме став за работата на 
Југохром 

 

 

http://alsat.mk/News/192500/naskoro-nova-vladina-odluka-za-jugohrom
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Канал5 - Изаири: Ќе формираме став за работата на 
„Југохром“ 

Треба да се одржи седница на која ќе изградиме став за натамошната работа на 

комбинатот „Југохром“ од Јегуновце, кој во продолжениот рок од шест месеци не 

реализира многу од оперативниот план за добивање А интегрирана дозвола, изјави 

денеска ... 

МРТ - Наскоро нова владина одлука за Југохром 
Се очекува да се одржи седница на Владата по ова прашање и да се завземе став за 

понатаму. Фабриката треба да изгради филтер станици за прочистување на издувните 

гасови од производството. 

Алфа - Изаири: Ќе формираме став за работата на 
„Југохром“ 
Треба да се одржи седница на која ќе изградиме став за натамошната работа на 

комбинатот „Југохром“ од Јегуновце, кој во продолжениот рок од шест месеци не 

реализира многу од оперативниот план за добивање А интегрирана дозвола, изјави 

денеска ... 

Lider  - Изаири: Ќе формираме став за работата на 
„Југохром“ 

Треба да се одржи седница на која ќе изградиме став за натамошната работа на 

комбинатот „Југохром“ од Јегуновце, кој во продолжениот рок од шест месеци не 

реализира многу од оперативниот план за добивање А интегрирана дозвола, изјави 

денеска ... 

Р.С.Европа - Изаири најави седница за работата нa 
Југохром 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири изјави 

денеска дека треба да се одржи седница на која ќе изградат став за натамошната работа 

на комбинатот „Југохром“ од Јегуновце. 
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Lajm -  Izairi pa përgjigje nëse Jugohromi do të mbyllet ose 
jo 

 

http://lajmpress.com/lajme/maqedoni/56264-izairi-pa-pergjigje-nese-jugohromi-do-te-mbyllet-ose-jo.html
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Koha – Izairi pret mbledhje qeveritare për ndotjn  
Jugohromit 
Duhet të mbahet mbledhje në të cilën do të ndërtojmë qëndrim për punën e mëtutjeshme të 
kombinatit “Jugohrom” nga Jegunovci, i cili në afatin e vazhduar prej gjashtë muajve nuk realizoi 
shumë nga 

Tetova Sot – Jugohromi vazhdon të helmojë tetovarët, Izairi 
i pafuqishëm 
Duhet të mbahet mbledhje në të cilën do të ndërtojmë qëndrim për punën e mëtutjeshme të 
kombinatit “Jugohrom” nga Jegunovci, i cili në afatin e vazhduar prej gjashtë muajve nuk realizoi 
shumë nga ... 

Shqipmedia - Izairi pa përgjigje nëse Jugohromi do të 
mbyllet ose jo 
Ministri i Ekologjisë Nurhan Izairi nuk e di nëse Jugohromi do të mbyllet, pavarësisht se ka kaluar një 
javë nga skadimit të afatit të tretë, të dhënë nga autoritetet për këtë metalurgjik, për 

Republika – Izairi: Do të formojmë qëndrim për punën e 
“Jugohrom”-it 
Duhet të mbahet mbledhje në të cilën do të ndërtojmë qëndrim për punën e mëtutjeshme të 
kombinatit “Jugohrom” nga Jegunovci, i cili në afatin e vazhduar prej gjashtë muajve nuk realizoi 
shumë nga ... 

Yll Press - Izairi: Do të formojmë qëndrim për punën e 
“Jugohrom”-it 

Pas hapjes së konferencës "Ligji për pajisje elektrike dhe elektronike dhe pajisje mbetëse elektrike 
dhe elektornike - si deri te zbatimi i uksesshëm praktik", duke u përgjigjur në pyetjen e . 
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Lider - Изградба на фекална канализација во село 
Добридол 

 

 

 

Курир - Изградба на фекална канализација во село 
Добридол 
Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и 

градоначалникот на општина Врапчиште Бајрам Кадрија денеска ќе го промовираат 

завршувањето на проектот „Изградба на фекална канализација на главна улица бр. 101 

во селото Добридол“. 

http://lider.mk/2015/05/07/izgradba-na-fekalna-kanalizacija-vo-selo-dobridol/

