
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 19.05.2015г. 

 

МИА - Потпишани договори за заштита и 
подобрување на квалитетот на водите со 
четири општини 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132646669
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Сител - Потпишани договори за заштита и 
подобрување на квалитетот на водите со 
четири општини 

Согласно Програмата за инвестирање во животната средина и Конкурсот за 

распределба на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други 

активности од областа животна средина за 2015 година, министерот Нурхан Изаири 

денеска потпиша ... 

Fox.mk - Во четири општини ќе се подобрува 
квалитетот на водата 

Заштита и подобрување на квалитетот на водите останува еден од главните приоритети 

на Министерството за животна средина и просторно планирање кои ги реализираме и 

преку активна финансиска поддршка на единиците на локална самоуправа со 

инвестиции во ... 

Здравство24 - Во четири општини ќе се 
подобрува квалитетот на водата 

Согласно Програмата за инвестирање во животната средина и Конкурсот за 

распределба на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други 

активности од областа животна средина за 2015 година, министерот Нурхан Изаири 

денеска потпиша . 
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Yll Press - Marrëveshje nga sfera e mjedisit jetësor 
për vitin 2015 

 

http://www.yllpress.com/119928/marreveshje-nga-sfera-e-mjedisit-jetesor-per-vitin-2015.html
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Idividi - Nënshkruhen marrëveshje për mbrojtjen 
dhe përmirësimin e cilësisë së ujërave me katër 
komuna   

Në pajtim me Programin për investim në mjedisin jetësor dhe Konkursi për shpërndarjen e 

mjeteve për financim dhe realizimin e programeve, projekteve dhe aktiviteteve të 

 

 

 

 


