
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. 

 

1

Дневна хемеротека за 29.02.2016г. 

 

МИА - Намалено загадувањето во Тетово по 
затворањето на Југохром 

  

    

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133051461
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Сител - Намалено загадувањето во Тетово по 
затворањето на Југохром 

Загаденоста на воздухот во Тетово по затворање на фабриката „Југохром“ според 

невладината Еко герила е намалено и сметаат дека не е оправдано нејзино повторно 

отворање без да ги без да ги исполнува еколошките стандарди и да постави филтри. 

Lider - Намалено загадувањето во Тетово по 
затворањето на Југохром 

Загаденоста на воздухот во Тетово по затворање на фабриката „Југохром“ според 

невладината Еко герила е намалено и сметаат дека не е оправдано нејзино повторно 

отворање без да ги без да ги исполнува еколошките стандарди и да постави филтри. 

Телеграф - ПО ЗАТВОРАЊЕТО НА „ЈУГОХРОМ“: Намалено 
загадувањето во Тетово 

Според направените мерења, нивото на загаденост во февруари 2016 во однос на февруари 

лани има намалување од 41 процент Загаденоста на воздухот во Тетово по затворање на 

фабриката „Југохром“ според невладината Еко герила е намалено и сметаат дека не ... 

Локално - Еко герила: Загадувањето во Тетово се намали 
откако е затворена Југохром 

Загаденоста на воздухот во Тетово по затворање на фабриката „Југохром“ според 

невладината Еко герила е намалено и сметаат дека не е оправдано нејзино повторно 

отворање без да ги без да ги исполнува еколошките стандарди и да постави филтри.Според ... 

+инфо - „Еко герила“: Во Тетово загаденоста е пониска за 
41 отсто откако се затвори „Југохром“ 

Откако се затвори фабриката „Југохром“, нивото на загаденост во Тетово е видно опаднато. 

Според мерењата на Министерството за животна средина и просторно планирање, нивото на 

загаденост во февруари годинава, во споредба со ланскиот февруари, е 41 
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Koha - Me mbylljen e Jugohromit tetovarët frymojnë më 
lirshëm 

 

 

http://koha.mk/aktuale/41251-me-mbylljen-e-jugohromit-tetovaret-frymojne-me-lirshem.html
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Алсат-М - Општините со мнозинсто Албанци не ги 
искористуваат ИПА фондовите 

 

 

http://alsat.mk/News/239986/opshtinite-so-mnozinsto-albanci-ne-gi-iskoristuvaat-ipa-fondovite
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Tetova Sot - Komunat shqiptare nuk i shfrytëzojnë IPA fondet 

 

 

http://www.tetovasot.com/2016/02/komunat-shqiptare-nuk-i-shfrytezojne-ipa-fondet/


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. 

 

7

Almakos - Në Maqedoni ndahen miliona për pastrim, por uji 
mbetet jo i pijshëm! (Foto/Video) 

 

http://www.almakos.com/ne-maqedoni-ndahen-miliona-per-pastrim-por-uji-mbetet-jo-i-pijshem-fotovideo/
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