
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 28.05.2015г. 

 

МИА- Презентирани искуства и визии за регионално 
управување со отпад во Македонија за достигнување 
на европските стандарди 

 

 

*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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ВМТ - Охрид и Струга сеуште без регионална 
депонија   

 

*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- Изаири: Постапката за прогласување на 
Студенчишко блато за споменик на природата е во 
тек 
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Aktuele - Izairi:Gjendja e tanishme nuk kënaq 
standardet/Doci: Vizioni jonë.Shkupi pastër 

 

 
 

*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://www.aktuale.mk/izairi-gjendja-e-tanishme-nuk-kenaq-standardet-doci-vizioni-jone-shkupi-i-paster/
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Дневник - Југохром“ оди во стечај, нема да има застој 
и отпуштања 

 

 
 
 

*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://www.time.mk/s/dnevnik
http://www.time.mk/r/c/8d9981181e/
http://www.time.mk/r/c/8d9981181e/
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Вечер - Одобрено отворање судска процедура за 
стечај на Југохром 

Централниот регистар одобри започнување на судска процедура за стечај за Југохром 
од Јегуновце . Ова стои во решението на Централниот регистар објавено претпладнево, 
пишува Капитал. Во решението се наведува: „Централниот Регистар на Република .. 

+инфо - Југохром“ оди во стечај? 

Централниот регистар денеска објави дека одлучил да одобри започнување на судска 
процедура за стечај за компанијата „Југохром“ од Јегуновце. „Централниот регистар, 
постапувајќи по пријавата за упис на промена-запишување на податок за доделена ... 

Капитал - Југохром оди во стечај ?! 

Централниот регистар одобри започнување на судска процедура за стечај за Југохром 
од Јегуновце . Ова стои во решението на Централниот регистар објавено претпладнево. 
Таму дословно се наведува дека: „Централниот Регистар на Република Македонија 
преку 

*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://www.time.mk/s/vecer
http://www.time.mk/r/c/db4ec47768/
http://www.time.mk/r/c/db4ec47768/
http://www.time.mk/s/plusinfo
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Lajm - Falimentimi, e jo BDI-ja shpëton Tetovën nga 
Jugohromi? 

 

 

 
 

 

 

 
*Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.  
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http://time.ikub.al/452885b0c8/c520da404f619541daf02796dfd46a53/Lajm_Falimentimi-e-jo-BDI-ja-shpeton-Tetoven-nga-Jugohromi-.aspx
http://time.ikub.al/452885b0c8/c520da404f619541daf02796dfd46a53/Lajm_Falimentimi-e-jo-BDI-ja-shpeton-Tetoven-nga-Jugohromi-.aspx
http://time.ikub.al/Lajme/452885b0c8/Jugohromi-shpallet-i-falimentuar.aspx
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Portalb - Jugohromi shpallet i falimentuar  
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http://time.ikub.al/452885b0c8/196a04c7e53079667206a087d037b514/Lajm_Jugohromi-shpallet-i-falimentuar.aspx
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