
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 12.05.2016г. 
 
МИА - Во Гевгелија работилница од областа на 
животната средина  и заштита од поплави 

 

 
 

*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 

 

Вечер - Европски искуства за подобра животна 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/s/vecer
http://www.time.mk/r/c/a4f96145ae/


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 

Tetova sot -  Promovohen tri stacionet mobile për matjen e 
parametrave klimatike në qytetin e Tetovës 

 

 

 

*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 

 

 

RTM 2  - Ndotja e ajrit, Ahmeti: shumë shpejt do të kemi 
rezultate nga stacionet mobile 

 

 
*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://al.mrt.com.mk/node/29874
http://al.mrt.com.mk/node/29874


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 

 

Zhurnal - Ministri Ameti realizoi takim pune me rektorin e 
UEJL-së ... – Zamir Dika 

 

 
*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.zhurnal.mk/content/?id=1651115363653
http://www.zhurnal.mk/content/?id=1651115363653


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 

Утрински - Стопанска комора - Милиони евра штета од 
недонесениот правилник за 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/utrinski
http://www.time.mk/r/c/d4c8447b2e/
http://www.time.mk/r/c/d4c8447b2e/


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Вест -  Стопанска комора: Македонските компании губат 
милиони евра оти нема правилник за отпад 

Во милиони евра се бројат загубите што ги трпат компаниите поради се уште недонесениот 
правилник за извоз, увоз и транзит на отпад. Како што соопшти Стопанската комора на 
Македонија, постапката за донесување на правилникот е почната пред речиси една ... 

Бизнис Инфо - Стопанска комора: Недонесениот 
правилник за отпад причина за загуби од милиони евра 

Сè уште недонесениот правилник за извоз, увоз и транзит на отпад е причина за загубите од 
милиони евра што ги трпат компаниите, јавува Миа. Од стопанската комора на Македонија 
изјавуваат дека постапката за донесување на правилникот е почната пред ... 

Телеграф  - СТОПАНСКА КОМОРА: Милиони евра загуби 
поради сè уште недонесениот правилник за отпад 

Постапката за донесување на правилникот е почната пред речиси една година, но сè уште не 
е завршена што практично значи неусогласеност на домашната со европската регулатива Во 
милиони евра се бројат загубите што ги трпат компаниите поради сè уште ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/vest
http://www.time.mk/r/c/5463e5cd93/
http://www.time.mk/r/c/5463e5cd93/
http://www.time.mk/s/biznisinfo
http://www.time.mk/r/c/83ff11dcb2/
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GRID.MK - Милионер создаде еколошки “град на сонцето” 

 

 

 
 

 

*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://grid.mk/read/news/512432303/11415424/milioner-sozdade-ekoloshki-grad-na-sonceto
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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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