
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 23.02.2015г. 
МИА-  Во Кичево наскоро станица за собирање и 
третман на отпадните води“      
 

 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                       
     * Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 11 часот.                                                                                
       Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека. 
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Утрински весник -  Закана за последните диви води во 
Европа“      
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Инбох 7  - Во токсичкото кралство на Југохром 
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http://www.time.mk/s/emagazin
http://www.time.mk/r/c/4161ae4636/
http://inbox7.mk/archives/3955
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Skооp - Во токсичното кралство на Југохром 

Кога во 2005-та година се донесе новиот Закон за животна средина, се веруваше дека во 
Македонија конечно ќе се почне со решавање на енормното загадување. Земјата, која се 
соочува со лоши економски показатели и голема невработеност и после 10 години ... 
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http://www.time.mk/r/c/0c84f6e215/
http://lokalno.mk/skoopvo-toksichnoto-kralstvo-na-jugohrom/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=skoopvo-toksichnoto-kralstvo-na-jugohrom

	МИА-  Во Кичево наскоро станица за собирање и третман на отпадните води“
	Утрински весник -  Закана за последните диви води во Европа“
	Инбох 7  - Во токсичкото кралство на Југохром
	Skооp - Во токсичното кралство на Југохром

