
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 07.03.2016г. 

 

МИА - Во Поградец состанок на Прекуграничната 
платформа за заштита на регионот на Охридското 
Езеро 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133064010
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Сител - Состанок на Прекуграничната платформа за 
заштита на регионот на Охридското Езеро 

Прекуграничната платформа за заштита на регионот на Охридското Езеро, чија цел е да ја 

интензивира соработката меѓу централните и локалните власти на Македонија и Албанија, 

како и во секторите за туризам, урбано планирање, култура и животна средина, ... 

Канал5 - Состанок на Прекуграничната платформа за 
заштита на регионот на Охридското Езеро 

Прекуграничната платформа за заштита на регионот на Охридското Езеро, чија цел е да ја 

интензивира соработката меѓу централните и локалните власти на Македонија и Албанија, 

како и во секторите за туризам, урбано планирање, култура и животна средина, ... 

А1 On - Состанок за заштита на регионот на 
Охридското Езеро 

Прекуграничната платформа за заштита на регионот на Охридското Езеро, чија цел е да ја 

интензивира соработката меѓу централните и локалните власти на Македонија и Албанија, 

како и во секторите за туризам, урбано планирање, култура и животна средина, ... 

Денешен - Состанок за заштита на регионот на 
Охридското Езеро 

Прекуграничната платформа за заштита на регионот на Охридското Езеро, чија цел е да ја 

интензивира соработката меѓу централните и локалните власти на Македонија и Албанија, 

како и во секторите за туризам, урбано планирање, култура и животна средина 
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Almakos - Zyrtarët e BDI-së nuk e mbajtën premtimin për 
kanalin në Saraj 

 

 

http://www.almakos.com/zyrtaret-e-bdi-se-nuk-e-mbajten-premtimin-per-kanalin-ne-saraj/
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МИА - Еколошката училница на тркала на УСАИД меѓу 
основците во Кривогаштани 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133061448
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 Вечер - Жизел Бундхен ги штити дивите видови 

    

               

http://vecer.mk/zabavna/zhizel-bundhen-gi-shtiti-divite-vidovi

