
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 17.05.2016г. 

 

А1 On - Обука за намалување на емисиите на CO2 од 

лесните возила 

 

http://a1on.mk/wordpress/archives/613585
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Сител - Обука за намалување на емисиите на CO2 од 

лесните возила 

Регионалниот центар за животна средина за Центална и Источна Европа (РЕЦ) ќе спроведе 

тридневна обука за политиките за економија на горивото во рамки на проектот 

„Стабилизирање на емисиите на стакленички гасови од патниот сообраќај преку двојно ... 

Канал5 - Обука за намалување на емисиите на CO2 од 

лесните возила 

Регионалниот центар за животна средина за Центална и Источна Европа (РЕЦ) ќе спроведе 

тридневна обука за политиките за економија на горивото во рамки на проектот 

„Стабилизирање на емисиите на стакленички гасови од патниот сообраќај преку двојно ... 

Press24 - Обука за намалување на емисиите на CO2 од 

лесните возила 

Регионалниот центар за животна средина за Центална и Источна Европа (РЕЦ) ќе спроведе 

тридневна обука за политиките за економија на горивото во рамки на проектот 

„Стабилизирање на емисиите на стакленички гасови од патниот сообраќај преку двојно ... 

Lider - Обука за намалување на емисиите на CO2 од 

лесните возила 

Регионалниот центар за животна средина за Центална и Источна Европа (РЕЦ) ќе спроведе 

тридневна обука за политиките за економија на горивото во рамки на проектот 

„Стабилизирање на емисиите на стакленички гасови од патниот сообраќај преку двојно ... 

Курир - Обука за намалување на емисиите на CO2 од 

лесните возила 

Регионалниот центар за животна средина за Центална и Источна Европа (РЕЦ) ќе спроведе 

тридневна обука за политиките за економија на горивото во рамки на проектот 

„Стабилизирање на емисиите на стакленички гасови од патниот сообраќај преку двојно  
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MИА - Пехчево ќе добие локалитет со уникатен барски 

екосистем 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133170521
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МКД - 18 годишен микробиолог разви горивни ќелии што 

конвертираат отпад во електрична енергија 

http://www.mkd.mk/makedonija/ekonomija/18-godishen-mikrobiolog-razvi-gorivni-kjelii-shto-konvertiraat-otpad-vo
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