
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 14.09.2016г. 

 

Либертас - Прва работна средба на министерот Амети 
со амбасадорот Бејли 

 

 

http://www.libertas.mk/prva-rabotna-sredba-na-ministerot-ameti-so-ambasadorot-bejli/
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Сител - Прва работна средба на министерот Амети со 
амбасадорот Бејли 

Министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети денеска оствари 

прва работна средба со aмбасадорот на САД Џес Бејли. На средбата се разговараше за 

унапредување на соработката на полето на животната средина при што беа разгледани .. 

Lider - Прва работна средба на министерот Амети со 
амбасадорот Бејли 

Министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети денеска оствари 

прва работна средба со aмбасадорот на САД Џес Бејли. На средбата се разговараше за 

унапредување на соработката на полето на животната средина при што беа разгледани ... 
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Aktuale.mk - Ameti realizoi takim me ambasadorin Bejli (FOTO) 

 

 

 

http://www.aktuale.mk/ministri-ameti-realizoi-takim-me-ambasadorin-amerikan-bejlli/
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Almakos - Ministri Ameti takoi Ambasadorin e SHBA-së në 
Shkup, Bejli 

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ameti, sot, e realizoi takimi pune 

me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni E.T. Xhes Bejlli. Në këtë takim 

u diskutua për avancimin e 

Portalb - Ministri Ameti takoi Ambasadorin e SHBA-së në 
Shkup, Bejli 

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ameti, sot, e realizoi takimi pune 

me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni E.T. Xhes Bejlli. Në këtë takim 

u diskutua për avancimin e 

Flaka - Ameti takoi ambasadorin Bejli: Avancim i 
bashkëpunimit në fushën e mjedisit jetësor 

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ameti, sot, e realizoi takimi pune 

me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni E.T. Xhes Bejlli. Në këtë takim 

u diskutua për avancimin e 

Zhurnal - Ministri Ameti sot realizoi takim me Ambasadorin e 
SHBA-së në Shkup, Bejli 

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ameti, sot, e realizoi takimi pune 

me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në R. e Maqedonisë E.T. Xhes Bejlli. Në këtë 

takim 
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OhridNews - Се чистат речните корита, апел во нив да не 
се фрла отпад 

 

 

http://www.ohridnews.com/vesti/99860
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Алсат-М - Работите за поставување филтри во 
„Југохром“ би можеле да стартуваат од петок 

 

http://alsat.mk/News/270719/rabotite-za-postavuvawe-filtri-vo-jugohrom-bi-mozhele-da-startuvaat-od-petok
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Lajm Press - “Jugohrom”, 31 tetori afati i fundit për vendosjen 
e filtrave 

 

 

http://lajmpress.com/jugohrom-31-tetori-afati-i-fundit-per-vendosjen-e-filtrave/
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Alsat M - “Jugohrom”, 31 tetori afati i fundit për vendosjen e 
filtrave 

Ndonëse jozyrtarisht, nga kombinati metalurgjik Jugohrom theksojnë se të deri të premten pritet të 

fillojnë punimet për vendosjen e filtrave. Fabrika tashmë ka përfunduar të gjithë procedurat 

përfshirë kontratat e .. 
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Останати новости од областа животна средина 

Тера - Битола најзагаден град во Европа 

 

 

http://tera.mk/bitola-najzagaden-grad-vo-evropa/
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Скопје инфо - Билборд ќе го прочистува воздухот во 
Скопје 

 

 

 

http://skopjeinfo.mk/bilbord-kje-go-prochistuva-vozduhot-vo-skopje
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+инфо - Србија ќе добие еден милион евра од ЕУ за борба 
против климатските промени 

 

 

 

http://plusinfo.mk/vest/85833/srbija-kje-dobie-eden-milion-evra-od-eu-za-borba-protiv-klimatskite-promeni
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Факултети - Весникот што се претвора во растение 

 

 

http://www.fakulteti.mk/news/16-09-11/vesnikot_shto_se_pretvora_vo_rastenie.aspx
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