
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 18.06.2015г. 

МИА – Прекуграничен проект со Бугарија за 
искористување на ОИЕ  

 

 

*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/7a9db0feef/
http://www.time.mk/r/c/7a9db0feef/
http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132686927
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24Струмица - Успешно имплементиран проектот за 
искористување на обновливи извори на енергија „Кон 
иднината“ 

Со завршна конференција во Струмица, Центарот за развој на Југоисточниот плански 
регион успешно го имплементираше проектот „КОН ИДНИНАТА“ – Студија за 
потенцијалот и искористување на обновливите извори на енергија во прекуграничниот 
регион, ... 

 
А1 On - (ВИДЕО) Дебата: Животна средина и одржлив 
развој 

 

 

 
 

*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/24strumica
http://www.time.mk/r/c/1c186dd896/
http://www.time.mk/r/c/1c186dd896/
http://www.time.mk/r/c/1c186dd896/
http://www.time.mk/s/a1on
http://www.time.mk/r/c/fa3b46357d/
http://www.time.mk/r/c/fa3b46357d/
http://a1on.mk/wordpress/archives/502486
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Локално - Камп на слободата дебата :„Животна 
средина и одржлив развој“ 

Дискусија на тема „Животна средина и одржлив развој – каков концепт за одржлив 
развој има Македонија и колку е тој во согласност со меѓународно преземените 
обврски?“ Погледнете го видето од Кампот на слободата ... 

Кирилица - (ВИДЕО) Мирчески: Животната средина во 
Македонија загадена со нерешени проблеми 

Во Кампот на слободата пред Владата на РМ се одржа дискусија на тема „Животна 
средина и одржлив развој – каков концепт за одржлив развој има Македонија и колку е 
тој во согласност со меѓународно преземените обврски?“, во која учествуваше и Пеце 
... 

+инфо - Мирчески: Немаме депонии, но имаме 
споменици 

Како држава се повеќе ќе ни биде битна животната средина, како што ќе се 
доближуваме кон Европската унија, рече на денешната дебата на тема „Животна 
средина и одржлив развој - каков концепт за одржлив развој има Македонија и колку е 
тој во ... 

Репортер - (ВИДЕО) Во Кампот на слободата – 
дискусија на тема: „Животна средина и одржлив 
развој – каков концепт за одржлив развој ... 

Во Кампот на слободата,се одржи дискусија на тема „Животна средина и одржлив 
развој – каков концепт за одржлив развој има Македонија и колку е тој во согласност 
со меѓународно преземените обврски?” во којашто учествуваа: – Андреја Стојковски, 
... 

А1 On - (ВИДЕО) Мирчески: Животната средина во 
Македонија загадена со нерешени проблеми 

Во Кампот на слободата пред Владата на РМ се одржа дискусија на тема „Животна 
средина и одржлив развој – каков концепт за одржлив развој има Македонија и колку е 
тој во согласност со меѓународно преземените обврски?“, во која учествуваше и Пеце 
... 

 

 

*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/lokalno
http://www.time.mk/r/c/fd87d0e766/
http://www.time.mk/r/c/fd87d0e766/
http://www.time.mk/s/kirilica
http://www.time.mk/r/c/6f3b274857/
http://www.time.mk/r/c/6f3b274857/
http://www.time.mk/s/plusinfo
http://www.time.mk/r/c/6b8aad1de7/
http://www.time.mk/r/c/6b8aad1de7/
http://www.time.mk/s/reporter
http://www.time.mk/r/c/077b67d7b3/
http://www.time.mk/r/c/077b67d7b3/
http://www.time.mk/r/c/077b67d7b3/
http://www.time.mk/s/a1on
http://www.time.mk/r/c/4dc1c54c17/
http://www.time.mk/r/c/4dc1c54c17/
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Скопје инфо - Заврши изградбата на филтер 
станицата во скопската железарница 

 

 

*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/skopjeinfo
http://www.time.mk/r/c/71b695e149/
http://www.time.mk/r/c/71b695e149/
http://www.skopjeinfo.mk/gradot/876286869/zavrsi-izgradbata-na-filter-stanicata-vo-skopskata-zelezarnica
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Fox.mk - Заврши изградбата на филтер станицата 
во скопската железарница 

Макстил ги заврши активностите за добивање на еколошката дозвола. Целиот процес 
ја чини компанијата 22 милиони евра. Менаџерскиот тим тврди- мерната станица за 
амбиентален воздух е набавена, но се уште не е поставена. 

Build - Заврши изградбата на филтер станицата во 
скопската железарница 

„Макстил“ ги исполни сите обврски утврдени во рамките на еколошката дозвола 
добиена од Министерството за животна средина и просторно планирање. Целиот план 
на активности за приспособување кон законските одредби ја чинеше компанијата 22 
милиони евра, ... 

*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/foxmk
http://www.time.mk/r/c/822e843a4c/
http://www.time.mk/r/c/822e843a4c/
http://www.time.mk/s/build
http://www.time.mk/r/c/1669ace32f/
http://www.time.mk/r/c/1669ace32f/
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