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Министерство за животна средина 

и просторно планирање 

 

*Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.  
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Дневна хемеротека за 22.01.2016г. 

 

Телма - Здружената иницијатива „Излези за воздух“: 

Надлежните го игнорираат загадувањето на воздухот 

 

http://telma.com.mk/vesti/zdruzhenata-inicijativa-izlezi-za-vozduh-nadlezhnite-go-ignoriraat-zagaduvanjeto-na-vozduhot
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Локално - „Излези за воздух“: Надлежните не презедоа 

мерки, ќе следува граѓански одговор 

Според здружените иницијативи „Излези за воздух“, Владата, Министерството за животна 

средина и просторно планирање и општините не презеле ниту една од краткорочните мерки 

за намалување на концентрациите на канцерогените честички ПМ10 и ПМ2,5, кои ... 

Фокус - Излези за воздух: Властите не презедоа ниту 

една мерка за почист воздух 

За да ги спречиме институциите и понатаму да си поигруваат со нашето здравје и за да се 

избориме за уставното право за чист воздух и здрава животна средина, наскоро ќе започнеме  

Репортер - Здружените иницијативи „Излези за воздух“: 

Вие молчите, ние се задушивме 

 „Ние, здружените иницијативи „ Излези за воздух “ констатираме дека Владата на РМ, 

Министерството за животна средина и просторно планирање и општините во РМ не презедоа 

ниту една од краткорочните мерки за намалување на канцерогените ПМ10 и ПМ2.5 ... 

А1 On - Здружените иницијативи „Излези за воздух“: Вие 

молчите, ние се задушивме 

 „Ние, здружените иницијативи „ Излези за воздух “ констатираме дека Владата на РМ, 

Министерството за животна средина и просторно планирање и општините во РМ не презедоа 

ниту една од краткорочните мерки за намалување на канцерогените ПМ10 и ПМ2.5 ... 

+инфо - Граѓаните најавуваат акции против владиниот 

молк за загаденоста 

Здружените иницијативи „Излези за воздух“ денеска известија дека Владата на РМ, 

Министерството за животна средина и просторно планирање и општините во РМ не презеле 

ниту една од краткорочните мерки за намалување на канцерогените ПМ10 и ПМ2.5  
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МИА – Изаири во работна посета на Прилеп 

 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132994525
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Порта 3 - Работилница за промоција на енергетската 

ефикасност на општините 

 

 

http://www.porta3.mk/rabotilnica-za-promocija-na-energetskata-efikasnost-na-opshtinite/
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Сител - Работилница за промоција на енергетската 

ефикасност на општините 

Примената на енергетската ефикасност на објектите во надлежност на локалните самоуправи 

директно ќе придонесе кон намалување на нивните трошоци, ќе обезбеди одржлив развој и 

ќе го намали негативното влијание врз животната средина. 
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Fox.mk - Дикаприо донира 15 милиони долари за заштита 

на животната средина 

 

 

http://fox.mk/zabava/dzetset/dikaprio-donira-15-milioni-dolari-za-zashtita-na-zhivotnata-sredina/
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Пулс24 - Повеќе пластика отколку риба во океаните до 

2050 година! 

 

http://puls24.mk/svet/vesti/poveke-plastika-otkolku-riba-vo-okeanite-do-2050-godina
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