
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 22.05.2015г. 

 

МИА - Одбележување на Меѓународниот ден на 

биолошката разновидност 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132652196
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Алфа - Одбележување на Меѓународниот ден на 

биолошката разновидност 

Учениците и нивните наставници ќе реализираат повеќе едукативни активности како 

што се игри на тема биолошка разновидност, ликовни творби и работилници. 

Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) 

Канцеларија во ... 

Сител - Одбележување на Меѓународниот ден на 

биолошката разновидност 

Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) 

Канцеларија во Македонија денеска ќе го одбележи 22 Мај, Меѓународниот ден на 

биолошката разновидност, преку спроведување на повеќе едукативни активности во 

основните ... 

Канал5 - Одбележување на Меѓународниот ден на 

биолошката разновидност 

Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) 

Канцеларија во Македонија денеска ќе го одбележи 22 Мај, Меѓународниот ден на 

биолошката разновидност, преку спроведување на повеќе едукативни активности во 

основните ... 

Lider - Одбележување на Меѓународниот ден на 

биолошката разновидност 

Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) 

Канцеларија во Македонија денеска ќе го одбележи 22 Мај, Меѓународниот ден на 

биолошката разновидност, преку спроведување на повеќе едукативни активности во  

А1 On - Одбележување на Меѓународниот ден на 

биолошката разновидност 

Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) 

Канцеларија во Македонија денеска ќе го одбележи 22 Мај, Меѓународниот ден на 

биолошката разновидност, преку спроведување на повеќе едукативни активности во  

Курир - Одбележување на Меѓународниот ден на 

биолошката разновидност 

Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) 

Канцеларија во Македонија денеска ќе го одбележи 22 Мај, Меѓународниот ден на 

биолошката разновидност, преку спроведување на повеќе едукативни активности во 

основните ... 

Телеграф - Меѓународен ден на биолошката 

разновидност 

Темата за одбележување на Меѓународниот ден на биолошката разновидност за 2015 

година е „Биолошка разновидност за одржлив развој“ Регионалниот центар за животна 

средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) Канцеларија во Македонија 
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МИА - Мониторинг станица за квалитетот на 

Преспанското Езеро 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132652230
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Вечер - Мониторинг станица за квалитетот на 

Преспанското Езеро 

 

 

http://vecer.mk/makedonija/monitoring-stanica-za-kvalitetot-na-prespanskoto-ezero
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Алфа - Мониторинг станица за квалитетот на 

Преспанското Езеро 

Воедно ќе се организира и посета на единствениот остров во Македонија – Голем Град, 

каде што ќе биде организирана изложба на сликарката Кристина Зимбакова под наслов 

„Микориза“. По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, 

денеска ... 

Сител - Мониторинг станица за квалитетот на 

Преспанското Езеро 

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во 

ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг 

станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро. 

Канал5 -Мониторинг станица за квалитетот на 

Преспанското Езеро 

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во 

ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг 

станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро. 

Точка - Мониторинг станица за следење на 

квалитетот на водите на Преспанското Езеро 

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во 

ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг 

станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро. 

А1 On - Мониторинг станица за квалитетот на 

Преспанското Езеро 

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во 

ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг 

станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро. 

Нетпрес - Мониторинг станица за следење на 

квалитетот на водите на Преспанското Езеро 

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во 

ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг 

станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро. 
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Репортер - Мониторинг станица за квалитетот на 

Преспанското Езеро 

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во 

ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг 

станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро. 

Lider - Мониторинг станица за квалитетот на 

Преспанското Езеро 

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во 

ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг 

станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро. 

Курир - Мониторинг станица за квалитетот на 

водата во Преспанското Езеро 

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во 

ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг 

станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро. 

Lider - Пуштање во употреба на мониторинг 

станицата во Стење 

Денеска во с. Стење, во 11:00 часот, по повод 22 мај – Мeѓународниот ден на 

биолошката разновидност, свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг 

станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро 
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Канал5 -Општина Велес ќе го реши 

водоснабдувањето во селото Новачани 

 

 

 

 

http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=69749
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Lider - Општина Велес ќе го реши водоснабдувањето 

во селото Новачани 

Со два милиона денари поддршка од Министертсвото за животна средина, општина 

Велес ќе го реши водоснабдувањето во селото Новачани. Средствата за проектот 

проценет на се обезбедени преку Програмата за инвестирање во животната средина за 

што договор ... 
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Тера - Договор за колекторски систем 

 

 

 

 

Н.Македонија - Потпишан договор за доизградба на 

колекторскиот систем во НП Пелистер 

Деновиве, градоначалникот на општина Битола д-р Владимир Талески потпиша 

договор со министерот за животна средина Нурхан Изаири за „Изработка на техничка 

документација и доизградба на колекторски систем за локацијата Бегова Чешма во НП 

Пелистер“ . 

 

 

http://www.tera.mk/index.php/vesti/aktuel/89742-dogovor-za-kolektorski-sistem
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Слободен печат – Загадувањето не заврши со 

грејната сезона  

 

 

http://slobodenpecat.mk/Home/Item/7234

