
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 31.12.2015г. 
Среќна Нова 2016 Година 

Макфакс - Пуштен во употреба дел од водоводниот 
систем во Липково 

 

 

http://makfax.com.mk/makedonija/regioni/pusten-vo-upotreba-del-od-vodovodniot-sistem-vo-lipkovo
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Тetova Sot - Ministri Izairi në inaugurimin e sistemit të 
ujësjellësit në Likovë 

 

 

http://www.tetovasot.com/2015/12/ministri-izari-ne-inaugurimin-e-sistemit-te-ujesjellesit-ne-likove/
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Скопје инфо – Општина Чаир ќе користи електрични 
возила 

 

 

http://skopjeinfo.mk/opshtina-chair-kje-koristi-elektrichni-vozila
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Популарно - ФОТО: Македонија го доби првиот прототип 
на паметни влошки кои произведуваат електрична 
енергија 

 

 

http://www.popularno.mk/2015/12/30/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82/
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еМагазин - Италија: Ограничување на брзината за 20 км 
на час и нови автобуси поради загадувањето 

 

 

 

http://emagazin.mk/vesti/vest/17699
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Reporter - (ВИДЕО) Скопје се гуши со 500 микрограми ПМ 10 
честички, Рим и Милано поради 70 микрограми трет ден 
без автомобили 

 

 

 

http://reporter.mk/2015/12/30/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B8-%D1%81%D0%BE-500-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BC-1/


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 

 



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. 

9



http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132968640

	Blank Page



