
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 01.06.2015г. 

 

Телма-Македонија се гуши во отпад 

 

 

*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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http://www.time.mk/r/c/7f39949e68/
http://telma.com.mk/vesti/makedonija-se-gushi-vo-otpad
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*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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OhridNews - Економска зона во „Мауцкер откако ќе се 
исчисти отпадот 

 

 

*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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http://www.time.mk/s/ohridnews
http://www.time.mk/r/c/36711b634e/
http://www.time.mk/r/c/36711b634e/
http://www.ohridnews.com/vesti/84426
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*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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МИА- Fjalim përfundimtar i ministrit Izairi në Konferencën 
ndërkombëtare për menaxhim me mbeturina за  

 

 

*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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http://www.time.mk/s/sitel
http://www.time.mk/r/c/f9ea92ea24/
http://www.time.mk/r/c/f9ea92ea24/
http://www.mia.mk/sq/Inside/RenderSingleNews/219/132660998
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*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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Koha-Fabrikë për riciklim në vend të deponisë 

 

 

*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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http://koha.mk/aktuale/36198-fabrike-per-riciklim-ne-vend-te-deponise.html
http://koha.mk/aktuale/36198-fabrike-per-riciklim-ne-vend-te-deponise.html
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*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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Yllpress-U realizua takim me kryetarin e komunës së ohrit 
Nikolla Bakracevski 

 

 

*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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http://time.ikub.al/NONE/c2aec76009c04306866e1f9c819d1d57/Lajm_U-realizua-takim-me-kryetarin-e-komunes-se-Ohrit-Nikolla-Bakracevski.aspx
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*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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МИА –Промовиран проект за енергетска ефикасност 
во индустријата   

 

 

*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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http://www.tetovasot.com/2015/05/promovohet-projekti-per-efikasitet-energjetik-ne-industri-prej-5-9-milione-dollare/
http://www.tetovasot.com/2015/05/promovohet-projekti-per-efikasitet-energjetik-ne-industri-prej-5-9-milione-dollare/
http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/385/132660320
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*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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*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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Сител - Незири: Енергетската ефикасност во 
индустријата ќе придонесе за раст и конкурентност 
на економијата во земјата 

 

 

*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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http://www.time.mk/s/sitel
http://www.time.mk/r/c/a1588dcf39/
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http://www.time.mk/r/c/a1588dcf39/
http://sitel.com.mk/neziri-energetskata-efikasnost-vo-industrijata-kje-pridonese-za-rast-i-konkurentnost-na-ekonomijata
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*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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*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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TETOVASOT -Promovohet projekti për efikasitet 
energjetik në industri prej 5.9 milionë dollarë 

 

 

*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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http://www.tetovasot.com/2015/05/promovohet-projekti-per-efikasitet-energjetik-ne-industri-prej-5-9-milione-dollare/
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*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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*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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МКД  - Незири: Енергетската ефикасност во 
индустријата ќе придонесе за раст и конкурентност 
на економијата во земјата 

Во присуство на министерот за економија Беким Незири, заменик претседателот на 
Владата Владимир Пешевски, заменик министерот за животна средина и просторно 
планирање Стево Темелковски, претставници на Агенцијата за енергетика, 
Секретаријатот за ... 

 

24 Вести - Проект за енерегетска ефикасност во 
индустријата 

Подобрување на енергетските, економските и еколошките перформанси на 
македонскиот индустриски сектор е целта на проектот „Поттикнување на пазарната 
трансформација за енергетска ефикасност во индустријата и забрзување на 
инвестициите во најдобри ... 

 

Фактор - Енергетската ефикасност ќе се подобрува 
со иновативни проекти 

Подобрување на енергетските, економските и еколошките перформанси на 
македонскиот индустриски сектор е целта на проектот „Поттикнување на пазарната 
трансформација за енергетска ефикасност во индустријата и забрзување на 
инвестициите во најдобри ... 

Канал5 - Стартува проект за зголемена енергетска 
ефикасност во индустријата 

Денеска е стартуван проект преку кој ќе се информираат сите за благодетите од 
енергетската ефикасност во индустријата а ќе се основа и проектен советодавен 
комитет. За реализација на овој проект обезбедени се 1,4 милиони долари и 
национално ... 

МРТ - Енергетската ефикасност во индустријата за 
раст и конкурентност на економијата 

Почнува проектот за пазарна трансформација за енергетска ефикасност во 

*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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индустријата и забрзување на инвестициите во најдобри практики и технологии. 
Обезбедено е кофинансирање и грант од вкупно 7,3 милиони долари... 

Вечер - Подобрување на енергетската ефикасност со 
финасиска помош од 7,3 милиони долари 

Подобрување на енергетските, економските и еколошките перформанси на 
македонскиот индустриски сектор е целта на проектот „Поттикнување на пазарната 
трансформација за енергетска ефикасност во индустријата и забрзување на 
инвестициите во најдобри ... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

*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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