
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 13.05.2016г. 

 

+инфо - Фронт 24/42: Еколошката дозвола за „Бошков 

мост“ е нелегална 

 

 

http://plusinfo.mk/vest/69696/front-2442-ekoloshkata-dozvola-za-boshkov-most-e-nelegalna
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Телма - Спорна еколошката дозвола за проектот Бошков 

мост 

Легалноста на еколошката дозвола за проектот Бошков Мост издадена од Министерството за 

животна средина во 2012 година под прашање. Управниот суд го поништи решението на 

Државна Комисија за одлучување во управна постапка со кое се одбива жалбата .. 

Локално - Спорна еколошката дозвола за проектот 

Бошков мост 

Легалноста на еколошката дозвола за проектот Бошков Мост издадена од Министерството за 

животна средина во 2012 година под прашање. Управниот суд го поништи решението на 

Државна Комисија за одлучување во управна постапка со кое се одбива жалбата ... 

МКД - Управниот суд ја поништи еколошката дозвола за 

проектот Бошков Мост 

Издадената еколошката дозвола за проектот Бошков Мост издадена од Министерството за 

животна средина во 2012 година се враќа на повторно постапување. Управниот суд го 

поништи решението на државна Комисија за одлучување во управна постапка со кое се ... 
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Нетпрес - Со субвенционирање на греење на пелети 

загаденоста на воздухот може да се намали за 17 пати 

 

 

http://netpress.com.mk/subvencioniranje-na-greenje-na-peleti-zagadenosta-na-vozduhot-moze-da-se-namali-za-17-pati/
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Вечер - Европски искуства за подобра животна средина 

 

 

 

http://vecer.mk/makedonija/evropski-iskustva-za-podobra-zhivotna-sredina
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Вест - Стопанска комора: Македонските компании губат 

милиони евра оти нема правилник за отпад 

 

 

http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=167DA8EAB2DB8E49BBEF67DAA81C006D
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Факултети - Островите исчезнуваат поради 

климатските промени 

 

 

 

 

http://www.fakulteti.mk/news/16-05-13/ostrovite_ischeznuvaat_poradi_klimatskite_promeni.aspx

