
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 14.04.2016г. 

 

МИА -  Договор за изградба на дел на фекалната 
канализација во село Слупчане   

 

 

 

 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133126336
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Zhurnal - Marrëveshje për ndërtimin e një pjese të kanalizimit 
të ujërave të zeza në fshatin Sllupçan 

 

 

 

http://zhurnal.mk/content/?id=164131713128
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IliriaNews - U nënshkrua marrëveshja për ndërtimin e rrjetit të 
kanalizimit në f.Sllupçan 

 

 

http://www.ilirianews.mk/?p=60646
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Aktuale.mk - Ameti-Duraku: Marrëveshje për rrjetin e 
kanalizimit në Sllupçan 

 

 

http://www.aktuale.mk/ameti-duraku-marreveshje-per-rrjetin-e-kanalizimit-ne-sllupcan-foto/
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МИА -  Договор со УНДП за извештај за климатски 
промени  

 

 

 

 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133126336
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Сител - Договор со УНДП за извештај за климатски 
промени 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sitel.com.mk/dogovor-so-undp-za-izveshtaj-za-klimatski-promeni
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Канал5 - Договор со УНДП за извештај за климатски 
промени 

Договор за изработка на Втор ревидиран извештај за климатски промени ќе потпишат 

денеска министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети и постојниот 

претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон. 

Курир - Договор со УНДП за извештај за климатски 
промени 

Договор за изработка на Втор ревидиран извештај за климатски промени ќе потпишат 

денеска министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети и постојниот 

претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон. 

ТВ21 - Договор со УНДП за извештај за климатски 
промени 

Договор за изработка на Втор ревидиран извештај за климатски промени ќе потпишат 

денеска министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети и постојниот 

претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон. 

А1 On - Договор со УНДП за извештај за климатски 
промени 

Договор за изработка на Втор ревидиран извештај за климатски промени ќе потпишат 

денеска министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети и постојниот 

претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон. 
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MIA - Marrëveshje me UNDP-në për raportin për ndryshimet 
klimatike  

 

 

 

http://mia.mk/sq/Inside/RenderSingleNews/219/133126932

