
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. 
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Дневна хемеротека за 11.07.2017г. 

 

МИА - Потпишување Меморандум за спроведување пет 
проекти за животна средина и климатски акции 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133771667 
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Сител - Потпишување Меморандум за спроведување пет 
проекти за животна средина и климатски акции 

http://sitel.com.mk/potpishuvanje-memorandum-za-sproveduvanje-pet-proekti-za-zhivotna-sredina-i-
klimatski-akcii 

Меморандум за спроведување на Рамковната спогодба меѓу македонската Влада и Комисијата 

на Европските заедници за постапките за спроведување на финансиската помош од Унијата за 

Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според ... 

Канал 77  - Потпишување Меморандум за спроведување пет 
проекти за животна средина и климатски акции 

http://kanal77.mk/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b8%d1%88%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a
%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-
%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%b2/ 

Меморандум за спроведување на Рамковната спогодба меѓу македонската Влада и Комисијата 

на Европските заедници за постапките за спроведување на финансиската помош од Унијата за 

Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според ... 

Либертас  - Потпишување Меморандум за спроведување 
пет проекти за животна средина и климатски акции 

http://www.libertas.mk/potpishuvane-memorandum-za-sproveduv/ 

– Меморандум за спроведување на Рамковната спогодба меѓу македонската Влада и Комисијата 

на Европските заедници за постапките за спроведување на финансиската помош од Унијата за 

Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според ... 

А1 On - Потпишување Меморандум за спроведување пет 
проекти за животна средина и климатски акции 

http://a1on.mk/archives/762709 

Меморандум за спроведување на Рамковната спогодба меѓу македонската Влада и Комисијата 

на Европските заедници за постапките за спроведување на финансиската помош од Унијата за 

Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според ... 
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OhridNews - Со изотопни методи ќе се испитува водата во 
Охридското Езеро 

http://www.ohridnews.com/vesti/107447 
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Скопје инфо - Убавината на парк-шумата Гази Баба и 
несовесното однесување на граѓаните 

http://skopjeinfo.mk/ubavinata-na-park-shumata-gazi-baba-i-nesovesnoto-odnesuvanje-na-gragjanite 
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Телма  - Шара се чисти за да се разбуди свеста кај луѓето 

http://telma.com.mk/vesti/shara-se-chisti-za-da-se-razbudi-svesta-kaj-lugjeto 
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Канал 77 - ЕУ ќе финансира договор за транспортна 
заедница помеѓу земјите од Западен Балкан 

http://kanal77.mk/%d0%b5%d1%83-%d1%9c%d0%b5-
%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-
%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-
%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd/ 
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