
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 05.06.2015г. 
 

МИА -  Меѓународниот ден на животната средина 

 

 

 
*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.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/282/132669780
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Вечер - Честит Меѓународен ден на животната 
средина 

 

 

*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/1063e3dffc/
http://www.time.mk/r/c/1063e3dffc/
http://vecer.mk/skopska/chestit-megjunaroden-den-na-zhivotnata-sredina
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Алсат-М - Одбележување на Меѓународниот ден на 
животната средина 

По повод 5 јуни - Меѓународниот ден на животната средина денеска ќе се одржат 
повеќе настани со кои ќе се испратат пораки за зачувување на планетата Земја. 
Фондацијата „Конрад Аденауер“ во соработка со еколошкото здружение „Гоу Грин“ 
организираат ... 

Алфа - Одбележување на Меѓународниот ден на 
животната средина 

По повод 5 јуни - Меѓународниот ден на животната средина денеска ќе се одржат 
повеќе настани со кои ќе се испратат пораки за зачувување на планетата Земја. По 
повод 5 јуни - Меѓународниот ден на животната средина денеска ќе се одржат повеќе 
настани ... 

Репортер - Се одбележува на Меѓународниот ден на 
животната средина 

Меѓународниот ден на животната средина денеска ќе се одржат повеќе настани со кои 
ќе се испратат пораки за зачувување на планетата Земја. Фондацијата „Конрад 
Аденауер“ во соработка со еколошкото здружение „Go Green“ организираат 
конференција на тема ... 

 
*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/alsat
http://www.time.mk/r/c/8ca29adf59/
http://www.time.mk/r/c/8ca29adf59/
http://www.time.mk/s/alfa
http://www.time.mk/r/c/82e93a8f3f/
http://www.time.mk/r/c/82e93a8f3f/
http://www.time.mk/s/reporter
http://www.time.mk/r/c/ee2b11f39a/
http://www.time.mk/r/c/ee2b11f39a/
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24 Вести - Одбележување на Меѓународниот ден на 
животната средина 

По повод 5 јуни - Меѓународниот ден на животната средина денеска ќе се одржат 
повеќе настани со кои ќе се испратат пораки за зачувување на планетата Земја. 
Фондацијата „Конрад Аденауер“ во соработка со еколошкото здружение „Гоу Грин“ 
организираат ... 

Нетпрес  - Денеска е Меѓународен ден на животната 
средина 

По повод 5 јуни – Меѓународниот ден на животната средина денеска ќе се одржат 
повеќе настани со кои ќе се испратат пораки за зачувување на планетата Земја. 
Фондацијата „Конрад Аденауер“ во соработка со еколошкото здружение „Гоу Грин“ 
организираат ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*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. 

 

4 

http://www.time.mk/s/24vesti
http://www.time.mk/r/c/443bdc5a33/
http://www.time.mk/r/c/443bdc5a33/
http://www.time.mk/s/netpress
http://www.time.mk/r/c/a7f9377874/
http://www.time.mk/r/c/a7f9377874/
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МИА – Поддржани 99 проекти од програмата за мали 
грантови на Глобалниот еколошки фонд   

 

 

*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/a7f9377874/
http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132668926
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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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MIA- Umbështetën 99 projekte nga Programi për grante të 
vogla të Fondit  ekologjik global 

 

 

*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.mia.mk/sq/Inside/RenderSingleNews/219/132668949
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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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Lajm  Lagjja e Trimave, edhe 8 familje marrin nga 100 mijë 
denarë 
 

 

 

Tetovasot Qeveria ndanë edhe për 8 familje nga 
Kumanova nga 100 mijë denarë 
Sot qeveria ka ndarë për 8 familje ndihma prej 100 mijë denarë dhe për 26 familje ka 
miratuar vendim për ... 

 
 
 
 
 
 
 

*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/f027fb9927c8b73d0d15dcda95758f44/Lajm_Lagjja-e-Trimave-edhe-8-familje-marrin-nga-100-mije-denare.aspx
http://time.ikub.al/NONE/f027fb9927c8b73d0d15dcda95758f44/Lajm_Lagjja-e-Trimave-edhe-8-familje-marrin-nga-100-mije-denare.aspx
http://www.tetovasot.com/2015/06/qeveria-ndane-edhe-per-8-familje-nga-kumanova-nga-100-mije-denare/
http://www.tetovasot.com/2015/06/qeveria-ndane-edhe-per-8-familje-nga-kumanova-nga-100-mije-denare/
http://lajmpress.com/lajme/maqedoni/59571-lagjja-e-trimave-edhe-8-familje-marrin-nga-100-mije-denare.html
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Утрински весник- Лазарополци разочарани од судот, 
продолжуваат со активностите  

 

 

*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.utrinski.mk/default.asp?ItemID=FD9BDB6355178D458FC3F56AF781B8AF
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=FD9BDB6355178D458FC3F56AF781B8AF
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=FD9BDB6355178D458FC3F56AF781B8AF
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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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