
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 17.11.2015г. 

 

МИА - Дебата за еколошките прашања во Струга 

   

     

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132897255
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Сител - Дебата за еколошките прашања во Струга 

Во рамки на проектот Мобилен Парламент, Граѓанската Асоцијација МОСТ денеска во 

Струга организира јавна средба на тема „Пратениците и граѓаните отворено за 

еколошките прашања во Стругa“. Целта на настанот е преку директна комуникација со 

избраните ... 

Канал5 - Дебата за еколошките прашања во Струга 

Во рамки на проектот Мобилен Парламент, Граѓанската Асоцијација МОСТ денеска во 

Струга организира јавна средба на тема „Пратениците и граѓаните отворено за 

еколошките прашања во Стругa“. Целта на настанот е преку директна комуникација со 

избраните . 
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MIA - Debat për ceshtje ekologjike në Strugë 

 

   

http://www.mia.mk/sq/Inside/RenderSingleNews/219/132897599
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МИА - Во Кавадарци и Росоман ќе се сади на 50 
хектари за „Денот на дрвото” 

 

   

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132897889
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Вечер - Во Кавадарци и Росоман ќе се пошумуваат 50 

хектари 

 

 

http://vecer.mk/makedonija/vo-kavadarci-i-rosoman-kje-se-poshumuvaat-50-hektari
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Сител - Во Кавадарци и Росоман ќе се сади на 50 
хектари за „Денот на дрвото” 

Кавадарци и Росоман припремија површина од околу 50 хектари за претстојната 

есенска акција „Ден на дрвото, засади ја својата иднина”, соопшти денеска за МИА 

Петко Ристовски, шеф по заштита на шуми во подружницата на Јавното претпријатие 

„Македонски . 

 

Tetova Sot - Tetova shpallet kampion bote në kategorinë e 
ndotjes 

 

 

http://www.tetovasot.com/2015/11/tetova-shpallet-kampion-bote-ne-kategorine-e-ndotjes/

