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МИА - Работилница за регистарот на загадувачи во 

Македонија 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132615035


Вечер - Како да се направи регистарот на загадувачи 

 

http://vecer.mk/ekonomija/kako-da-se-napravi-registarot-na-zagaduvachi


Канал5 - Работилница за регистарот на загадувачи 
во Македонија 

 

 

 

http://www.time.mk/s/kanal5
http://www.time.mk/r/c/df7fdb4d6e/
http://www.time.mk/r/c/df7fdb4d6e/
http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=67702


Точка - Работилница за регистарот на загадувачи во 
Македонија 

Во Штип денеска ќе се одржи првата од трите работилници што ги организира 

Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Центарот 

за еколошка демократија "Флорозон" за регистарот на загадувачи во Република 

Македонија. 

Пулс24 - Работилница за регистер на загадувачи во 
Штип 

Денес Министертвото за животна средина и просторно планирање на Република 

Македонија и Центарот за еколошка демократија ФЛОРОЗОН, ќе ја одржат првата од 

планираните три работилници на тема „Регистар на загадувачи во Република 

Македонија. 

Нетпрес - Работилница за регистарот на загадувачи 
во Македонија 

Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Центарот 

за еколошка демократија „Флорозон“ за регистарот на загадувачи во Република 

Македонија, денес ќе ја одржи првата работилница. 

Курир - Работилница за регистарот на загадувачи во 
Македонија 

Првата од трите работилници што ги организира Министерството за животна средина 

и просторно планирање во соработка со Центарот за еколошка демократија 

„Флорозон“ за регистарот на загадувачи во Република Македонија, ќе се одржи 

денеска во Штип. 

Lider - Работилница за регистарот на загадувачи во 
Македонија 

Во Штип денеска ќе се одржи првата од трите работилници што ги организира 

Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Центарот 

за еколошка демократија „Флорозон“ за регистарот на загадувачи во Република 

Македонија 

 

http://www.time.mk/s/tocka
http://www.time.mk/r/c/39901404da/
http://www.time.mk/r/c/39901404da/
http://www.time.mk/s/puls24
http://www.time.mk/r/c/3fc1664280/
http://www.time.mk/r/c/3fc1664280/
http://www.time.mk/s/netpress
http://www.time.mk/r/c/e02762e789/
http://www.time.mk/r/c/e02762e789/
http://www.time.mk/s/kurir
http://www.time.mk/r/c/a810d94234/
http://www.time.mk/r/c/a810d94234/
http://www.time.mk/s/lider
http://www.time.mk/r/c/14b44529b5/
http://www.time.mk/r/c/14b44529b5/


Idividi - Punëtori për regjistrin e ndotësve në Maqedoni 

 

Tetova Sot - Punëtori për regjistrin e ndotësve në 
Maqedoni 

Në Shtip sot do të mbahet punëtoria e parë nga tre punëtoritë, që i organizon Ministria e 

Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në bashkëpunim me Qendrën për demokraci 

ekologjike “Florozon” për ... 

http://www.idividi.com.mk/shqip/maqedoni/994350/index.html


Lajm -‘Eco Guerilla’ paralajmëron Qeverinë se 
“Jugohromi” as që ka filluar t'i vendosë filtrat 

 

http://lajmpress.com/lajme/maqedoni/55340-%E2%80%98eco-guerilla%E2%80%99-paralajm%C3%ABron-qeverin%C3%AB-se-%E2%80%9Cjugohromi%E2%80%9D-as-q%C3%AB-ka-filluar-t-i-vendos%C3%AB-filtrat.html


 

 

 

 

Botasot -‘Eco Guerilla’ paralajmëron Qeverinë se 
“Jugohromi” as që ka filluar t'i vendosë filtrat 

Ndotësi kryesor i ajrit në Pollog, Jugohromi nuk ka ndërmarrë as edhe një hap për të 

vendosur filtrat në afatin të cilin e kishte caktuar Qeveria. Kështu akuzojnë nga lëvizja 

qytetare ‘Eco Guerilla’ 

Tetova Sot -‘Eco Guerilla’ paralajmëron Qeverinë se 
“Jugohromi” as që ka filluar t'i vendosë filtrat 

Ndotësi kryesor i ajrit në Pollog, Jugohromi nuk ka ndërmarrë as edhe një hap për të 

vendosur filtrat në afatin të cilin e kishte caktuar Qeveria. Kështu akuzojnë nga lëvizja 

qytetare ‘Eco Guerilla’ 

 


