
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 27.11.2015г. 

МИА – Претставен проектот за управување со сливот на 
реката Брегалница 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132914606
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Сител – Претставен проектот за управување со сливот 
на реката Брегалница 

Проектот за управување со сливот на реката Брегалница денеска беше презентиран во Кочани. 

Проектот е финасиран од Швајцарската влада, а имплементиран од Министерството за животна 

средина и просторно планирање во соработка со Министерството за . 



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. 

 

3 

Вечер - Првршува изградбата на кејот на Брегалница 

 

http://vecer.mk/makedonija/prvrshuva-izgradbata-na-kejot-na-bregalnica
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Kanal 77 - Повторно се искачува концентрацијата на ПМ10 
честички 

 

 

 

http://kanal77.mk/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82/
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Idividi - Osmani dhe Skënderovski biseduan për gjetjen e 
zgjidhjeve për uljen e ndotjes së ajrit nga Jugohromi 

 

 

http://www.idividi.com.mk/shqip/maqedoni/1037056/index.html
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Бизнис Инфо - Србија можеби ќе добие електрана на 
отпад што ќе произведува струја за 50.000 семејства 

 

 
 

http://bi.mk/srbija-mozhebi-ke-dobie-elektrana-na-otpad-shto-ke-proizveduva-struja-za-50-000-semejstva/

