
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 03.06.2015г. 
 

МИА – Промовиран проектот ,Вода за живот‘ во 
Виница  

 

 

*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/9d9d3e0579/
http://www.time.mk/r/c/9d9d3e0579/
http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132667260
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Сител - Промовиран проектот „Вода за живот“ во 
Виница 

Проектот Управување со речниот слив на река Брегалница „Вода за живот“ 
финансиран од Швајцарската влада, а имплементиран од Министерството за животна 
средина и просторно планирање во соработка со МЗШВ во Виница организираше 
завршна активност за .. 
Курир- Промовиран проектот „Вода за живот“ во 
Виница 

Проектот Управување со речниот слив на река Брегалница „Вода за живот“ 
финансиран од Швајцарската влада, а имплементиран од Министерството за животна 
средина и просторно планирање во соработка со МЗШВ во Виница организираше 
завршна активност 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/5f154927c2/
http://www.time.mk/r/c/5f154927c2/
http://www.time.mk/s/kurir
http://www.time.mk/r/c/8933f7b900/
http://www.time.mk/r/c/8933f7b900/
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ТВМ- Еколозите во државава се погласни 

 

 
 

*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/a00ea08b8d/
http://tvm.mk/vesti/ohrid/20899-ekolozi-galichica-blato
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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 - Загадување: Пасивни институции, краткорочни 
мерки, токсичен воздух и нови заболувања! 

Влажната зима и сончевата пролет, заедно со нестабилната политичка клима, како да ја 
оддалечија јавноста од незаинтересираноста на надлежните структури за третманот 
кон аерозагадувањето. Загадениот токсичен воздух и понатаму е горлив и здравствен .. 

 

 

*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/mkd
http://www.time.mk/r/c/ece0f6f02d/
http://www.time.mk/r/c/ece0f6f02d/
http://www.mkd.mk/makedonija/zagaduvanje-pasivni-institucii-kratkorochni-merki-toksichen-vozduh-i-novi-zaboluvanja
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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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*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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*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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*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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Дневник - Kазна од 2.000 евра за тетовска фирма што 
палела 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/s/dnevnik
http://www.time.mk/r/c/a9bc7108ae/
http://www.time.mk/r/c/a9bc7108ae/
http://dnevnik.mk/?ItemID=EFC9E88B3210C6428A0FC2B53F667F64
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ТВМ - Еколошката свест стагнира, проблемите се 
поголеми 

 

 

*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/tvm
http://www.time.mk/r/c/c6ee31148d/
http://www.time.mk/r/c/c6ee31148d/
http://tvm.mk/vesti/ohrid/20898-ekoloshkata-svest-stagnira-problemite-se-pogolemi
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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 - Masakër ekologjike në Komunën e Zhelinës! 
(FOTO) 

 

 

*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/2015/06/masaker-ekologjike-ne-komunen-e-zhelines-foto/
http://www.tetovasot.com/2015/06/masaker-ekologjike-ne-komunen-e-zhelines-foto/
http://www.tetovasot.com/2015/06/masaker-ekologjike-ne-komunen-e-zhelines-foto/
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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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*Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.  
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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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