
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 15.02.2016г. 

 

OhridNews - Невладиниот сектор со бројни забелешки за 
предвидените инфраструктурни проекти на Галичица 

http://www.ohridnews.com/vesti/93278
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Сител - Велес ќе се ослободи од најголемиот загадувач - 

Црниот рид зад топилницата ќе се дислоцира 

 

http://sitel.com.mk/veles-kje-se-oslobodi-od-najgolemiot-zagaduvach-crniot-rid-zad-topilnicata-kje-se-dislocira
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МИА - Делчевската осмолетка „Ванчо Прке“ доби Зелена 
полиса 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133027600
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Денешен - Загадувањето на воздухот убива по 5,5 

милиони луѓе годишно 

 

http://denesen.mk/web/?p=401731
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