
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 03.06.2015г. 
 

Правдико - Предложени се измени во Законот за 
водите 

 

 

*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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http://www.time.mk/r/c/9d9d3e0579/
http://www.time.mk/r/c/9d9d3e0579/
http://www.pravdiko.mk/predlozheni-se-izmeni-vo-zakonot-za-vodite/
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Локално - Прифатени забелешките на еколозите за 
заштита на Студенчишко блато 

 

 

*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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http://www.time.mk/r/c/183b0e3042/
http://www.time.mk/r/c/183b0e3042/
http://lokalno.mk/prifateni-zabeleshkite-na-ekolozite-za-zashtita-na-studenchishko-blato/
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Вечер - За загадување на воздухот во Тетово , казна 
од 2400 евра! 

 

 

 

 

 

*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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http://www.time.mk/s/vecer
http://www.time.mk/r/c/4a82ea978a/
http://www.time.mk/r/c/4a82ea978a/
http://vecer.mk/makedonija/za-zagaduvanje-na-vozduhot-vo-tetovo-kazna-od-2400-evra
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Н.Македонија -Откриено загадување на воздух поради 
палење отпад 

Викендот што измина до општинскиот инспекторат на општина Тетово, имаше голем 
број пријави од загрижени граѓани што се однесуваат за неовластено горење и 
загадување на воздухот на патот Тетово-Скопје,информираа денес од канцеларијата за 
односи со  

Sky - Казни за аерозагадувачите во Тетово 

Парична казна од 2.400 евра заработи приватна фирма во Тетово поради незаконско 
палење отпадни материи на отворено, а во согласност со Законот за справување со 
отпад. Општинскиот инспекторат ја изрече казната откако инспекторите утврдиле 
прекршување ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

*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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http://www.time.mk/s/nova_mk
http://www.time.mk/r/c/0a90535b91/
http://www.time.mk/r/c/0a90535b91/
http://www.time.mk/s/sky
http://www.time.mk/r/c/c5e9998b2b/
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+инфо  - Еко-марш „Да ги сочуваме шумите на 
планината Јабланица“ 

 
 
Радио МОФ - Еко-марш во Струга против 
уништувањето на планината Јабланица 

Со цел подигнување на свеста за уништувањето на шумскиот фонд на планината 
Јабланица во петок (5-ти јуни), на Светскиот ден за заштита на животната средина ќе 
биде одржан еко-марш организиран од планинарското еколошко друштво „Закамен“ 
Струга. 

 

*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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http://www.time.mk/s/plusinfo
http://www.time.mk/r/c/de9e37c526/
http://www.time.mk/r/c/de9e37c526/
http://www.time.mk/s/radiomof
http://www.time.mk/r/c/7eb55abb8e/
http://www.time.mk/r/c/7eb55abb8e/
http://plusinfo.mk/vest/29007/eko-marsh-da-gi-socuvame-shumite-na-planinata-jablanica
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