
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 16.04.2015г. 
 

Sky- Дримски басен – енергетско-еколошки предизвик 
на регионот 

 

 

 

*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/sky
http://www.time.mk/r/c/543e5247a2/
http://www.time.mk/r/c/543e5247a2/
http://sky.mk/republika/434619-drimski-basen-energetsko-ekoloshki-predizvik-na-regionot
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24 Вести - Се најавуваат протести против 
загадувањето на воздухот 

 
 

 

*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/24vesti
http://www.time.mk/r/c/b17f78ed7a/
http://www.time.mk/r/c/b17f78ed7a/
http://www.time.mk/r/c/b17f78ed7a/
http://24vesti.mk/se-najavuvaat-protesti-protiv-zagaduvanjeto-na-vozduhot
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Телма - Протест пред институтот за јавно здравје 

Кеса со лекови за респираторни болести за директорот на Институтот за јавно здравје, 
Шабан Мемети. На овој начин граѓанската иницијатива „Ќе дишиме или ќе издишиме“ 
се обиде да го вклучи алармот кај надлежните за последиците од загадувањето на ... 

Нетпрес - Во најава нови протести за загадувањето 
на воздухот 

Повеќе од 800.000 граѓани боледуваат од респираторни болести, алармираат од 
граѓанската иницијатива „Ќе дишеме или ќе издишеме“. Нивните активисти денеска 
пред Институтот за јавно здравје им порачаа на надлежните да ги објават 
официјалните бројки на ... 

Нова ТВ - Половина нација се гуши, активистите 
најавуваат протести 

Речиси половина од граѓаните на Македонија изминатата година заболеле од 
респираторни болести на горните и долните дишни патишта. Состојбата со 
загадувањето е алармантна. Од Граѓанската иницијатива „Ќе дишиме или Ќе 
издишиме“ бараат од Институтот за  

 
*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/telma
http://www.time.mk/r/c/cc0c83f6c4/
http://www.time.mk/s/netpress
http://www.time.mk/r/c/53a8a65f27/
http://www.time.mk/r/c/53a8a65f27/
http://www.time.mk/r/c/53a8a65f27/
http://www.time.mk/s/novatv
http://www.time.mk/r/c/477fce8a88/
http://www.time.mk/r/c/477fce8a88/
http://www.time.mk/r/c/477fce8a88/
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Almakos -Iniciativa e re qytetare: Gjendja e ajrit në 
Maqedoni është alaramuese! 

 

 

 
 

*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/lider
http://almakos.com/permalink/76179.html
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