
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 01.03.2016г. 

 

ТВМ - Управувањето со отпадот на општината-
најдискутирана тема од советниците на денешната 
седница 

 

http://tvm.mk/vesti/ohrid/22924-upravuvanjeto-so-otpadot-na-opshtinata-najdiskutirana-tema-od-sovetnicite-na-deneshnata-sednica
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Вест - Ниту централната ниту локалната власт доволно 
се грижи за ѓубрето 

Нема соодветен третман на цврстиот комунален отпад во целата земја, 

затајуваат и контролните функции на државата за да се намали количеството 

создаден отпад... 
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Репортер - Новиот каменолом отвори жестока расправа 
во битолскиот општински Совет 

 

 

 

http://reporter.mk/2016/02/29/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF/
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Lajm - Po kthehn retë e zeza të kancerit, Tetova mobilizohet tu 
“thyejë hundët” fajtorëve 
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Tetova Sot - Lëvizja “Nëna dhe Fëmija” reagon pas 
paralajmërimeve për hapjen e “Jugohrom”-it 

 

 

http://www.tetovasot.com/2016/02/levizja-nena-dhe-femija-reagon-pas-paralajmerimeve-per-hapjen-e-jugohrom-it/
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Almakos - (VIDEO) PRITET RIHAPJA E “JUGOHROM”-IT, 
REVOLTOHEN TETOVARËT 

 

http://www.almakos.com/video-pritet-rihapja-e-jugohrom-it-revoltohen-tetovaret/
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