
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 18.03.2016г. 

 

МИА - Промотивни видеа за Програмата за зачувување на 
природата во Македонија 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133084337
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Вечер - Програма за зачувување на природата во 

Македонија 

Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат 

презентирани денеска во кино „Фросина". Целта на програмата е да се помогне Македонија 

да ја зачува билошката разновидносот и природните екосистеми преку нивно одржливо ... 

Канал5 - Промотивни видеа за Програмата за зачувување 
на природата во Македонија 

Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат 

презентирани денеска во кино „Фросина“. Целта на програмата е да се помогне Македонија 

да ја зачува билошката разновидносот и природните екосистеми преку нивно одржливо ... 

Сител - Промотивни видеа за Програмата за зачувување 
на природата во Македонија 

Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат 

презентирани денеска во кино „Фросина“. Целта на програмата е да се помогне Македонија 

да ја зачува билошката разновидносот и природните екосистеми преку нивно одржливо ... 
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Радио МОФ - Промотивни видеа за зачувување на 
природата во Македонија во кино Фросина 

Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат 

презентирани денеска во кино Фросина. Целта на програмата е да се помогне Македонија да 

ја зачува билошката разновидносот и природните екосистеми преку нивно одржливо ... 

Денешен - Промотивни видеа за Програмата за 
зачувување на природата 

Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат 

презентирани денеска во кино „Фросина“. Целта на програмата е да се помогне Македонија 

да ја зачува билошката разновидносот и природните екосистеми преку нивно одржливо ... 

Фактор - Со промотивни видеа до зачувување на 
природата 

Во кино „Фросина“ денеска ќе бидат презентирани промотивни видеа, кои ќе испратат 

порака за зачувување на природата во Македонија. Целта е преку овие видеа да се помогне 

нашата земја, да ја зачува билошката разновидносот и природните екосистеми ... 

Телеграф - ПРОГРАМА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА: 

Денеска во „Фросина“ ќе се прикажуваат промотивни 

видеа 

Изработката на програмата ѝ помага на Република Македонија во остварување на барањата 

на „Натура 2000“, еден од предусловите за членство во ЕУ Промотивни видеа од Програмата 

за зачувување на природата во Македонија ќе бидат презентирани денеска во ... 

Press24 - Промотивни видеа за Програмата за зачувување 
на природата во Македонија 

Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат 

презентирани денеска во кино „Фросина“. Целта на програмата е да се помогне Македонија 

да ја зачува билошката разновидносот и природните екосистеми преку нивно одржливо ... 

Курир - Промотивни видеа за Програмата за зачувување 
на природата во Македонија 

Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат 

презентирани денеска во кино „Фросина“. Целта на програмата е да се помогне Македонија 

да ја зачува билошката разновидносот и природните екосистеми преку нивно одржливо . 
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OhridNews - Вредноста на Биосферниот резерват Охрид-

Преспа пред стручните лица во Перу 

http://www.ohridnews.com/vesti/94453
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МИА - Со декларација и Акциски план од Лима ќе се 
управува со регионот Охрид-Преспа 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133084002


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. 

 

7

 



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. 

 

8 

Вест - Гулаби го мерат квалитетот на воздухот во 

Лондон 

 

 

http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=CF903EE7C6E5F84FB581924C958A8BF0

