
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 10.06.2016г. 

 

МИА - Потпишан договор за изработка на Просторен 
план за НП „Пелистер“ 

  

   

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133209021
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Утрински - Потпишан договор за изработка на Просторен 
план за НП „Пелистер“ 

 

 

http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=DAFF292864810445BD930EF06E078FF5
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Канал5 - Потпишан договор за изработка на Просторен 
план за НП Пелистер 

Договор за изработка на Просторен план за Националниот Парк Пелистер денеска потпишаа 

министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети, директорот на 

Националниот Парк Пелистер, Амет Аџиу и директорот на Агенцијата за планирање на ... 

Lider - Договор за изработка на Просторен план за 
Националниот Парк Пелистер 

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети, директорот на 

Националниот Парк Пелистер, Амет Аџиу, како и директорот на Агенцијата за планирање на 

просторот, Љупчо Георгиевски, ќе потпишат договор за изработка на Просторен план .. 
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Aktuale.mk - Vjen marrëveshja për hartimin e Planit hapësinor 
për Parkun kombëtar Pelister (FOTO) 

 

 

 

http://www.aktuale.mk/vjen-marreveshja-per-hartimin-e-planit-hapesinor-per-parkun-kombetar-pelister-foto/
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Tetova Sot - Nënshkruhet marrëveshja për hartimin e Planit 
hapësinor për Parkun kombëtar Pelister 

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ameti, drejtori i Parkut Kombëtar 

Pelister Amet Axhiu si dhe drejtori i Agjencisë për planifikim të hapësirës Ljupco Georgievski… 

Lajm Press - Nënshkruhet marrëveshja për hartimin e Planit 
hapësinor për Parkun kombëtar Pelister 

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ameti, drejtori i Parkut Kombëtar 

Pelister Amet Axhiu si dhe drejtori i Agjencisë për planifikim të hapësirës Ljupco Georgievski… 

Zhurnal - Nënshkruhet marrëveshja për përpunimin e Planit 
hapësinor për PK Pelister 

Marrëveshje për përpunimin e Planit hapësinor për Parkun nacional Pelister sot nënshkruan ministri 

i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Bashkim Ameti, drejtori i Parkut nacional Pelister, 

Amet Axhiu dhe drejtori i Agjencisë për Planifikimin e Hapësinor, Lupço Georgievski. 

Yll Press - Nënshkruhet marrëveshja për përpunimin e Planit 
hapësinor për PK Pelister 

Mjetet e tjera për realizimin e projektit të përgjithshëm do të parashihen në Programin për 

përpunimin e planeve hapësinore për vitin 2017. 
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Вечер - Проект за заштита на Преспанското Езеро 

  

    

 

http://vecer.mk/makedonija/proekt-za-zashtita-na-prespanskoto-ezero
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Локално - Првиот шампионат во спортско собирање 
ѓубре во Русија собра над 1 тон отпад 

 

 

http://lokalno.mk/prviot-shampionat-vo-sportsko-sobiranje-gjubre-vo-rusija-sobra-nad-1-ton-otpad/

