
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 23.04.2015г. 
 

Lider - Проект за воведување на еколошко означени 
туристички услуги 

 

 

 

 
 
*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/lider
http://www.time.mk/r/c/eecafd351e/
http://www.time.mk/r/c/eecafd351e/
http://www.time.mk/r/c/eecafd351e/
http://lider.mk/2015/04/23/proekt-za-voveduvanje-na-ekolosko-oznaceni-turisticki-uslugi/


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Нетпрес  - Промоција на еколошкото означување за 
туристичките сместувања 

Во Стопанската комора на Македонија денеска ќе биде промовирано еколошкото 
означување за туристичките сместувања. Ова е завршен настан од проектот 
„Воведување еколошко означени туристички услуги”, што го спроведува 
Регионалниот центар за животна . 

 

Сител - Одбележување на Светскиот ден на 
планетата земја 

 

 

*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/netpress
http://www.time.mk/r/c/cff6b386e2/
http://www.time.mk/r/c/cff6b386e2/
http://www.time.mk/r/c/cff6b386e2/
http://www.time.mk/s/sitel
http://www.time.mk/r/c/f79a5cec1a/
http://www.time.mk/r/c/f79a5cec1a/
http://sitel.com.mk/odbelezhuvanje-na-svetskiot-den-na-planetata-zemja-0
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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 

 

   

Р.С. Европа  - Недоизграден колекторски систем за 
загадено езеро 

 

 

*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/makdenes
http://www.time.mk/r/c/1b627f902b/
http://www.time.mk/r/c/1b627f902b/
http://www.time.mk/r/c/1b627f902b/
http://www.makdenes.org/content/article/26971791.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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*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 - Германските научници потврдија-Охридското 
Езеро е најстаро во Европа( ВИДЕО) 

Проектот за испитување на староста на Охридското Езеро започна на 31-ви март 2013 
година, со повлекување на платформата за дупчење на централната точка која беше 
лоцирана јужно од полуостровот Лин, на македонска страна, на длабочина од 250 
метри. 

Република - Германските научници потврдија: 
Охридското Езеро е најстаро во Европа (видео) 

Проектот за испитување на староста на Охридското Езеро започна на 31-ви март 2013 
година, со повлекување на платформата за дупчење на централната точка која беше 
лоцирана јужно од полуостровот Лин, на македонска страна, на длабочина од 250 
метри. 

За Се - ВИДЕО: Германските научници потврдија-
Охридското Езеро е најстаро во Европа 

Проектот за испитување на староста на Охридското Езеро започна на 31-ви март 2013 
година, со повлекување на платформата за дупчење на централната точка која беше 
лоцирана јужно од полуостровот Лин, на македонска страна, на длабочина од 250 
метри. 

Falanga - ( ВИДЕО) Научници од Германија потврдија-
Охридското Езеро е најстаро во Европа 

Проектот за испитување на староста на Охридското Езеро започна на 31-ви март 2013 
година, со повлекување на платформата за дупчење на централната точка која беше 
лоцирана јужно од полуостровот Лин, на македонска страна, на длабочина од 250 
метри.. 

Денешен - Научниците потврдија: Охридското Езеро 
е најстаро во Европа (видео) 

Проектот за испитување на староста на Охридското Езеро започна на 31-ви март 2013 
година, со повлекување на платформата за дупчење на централната точка која беше 
лоцирана јужно од полуостровот Лин, на македонска страна, на длабочина од 250 
метри. 

*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/4c56c81d51/
http://www.time.mk/r/c/4c56c81d51/
http://www.time.mk/s/republika
http://www.time.mk/r/c/a42c2206cd/
http://www.time.mk/r/c/a42c2206cd/
http://www.time.mk/r/c/a42c2206cd/
http://www.time.mk/s/zase
http://www.time.mk/r/c/e69a4ee9ff/
http://www.time.mk/r/c/e69a4ee9ff/
http://www.time.mk/s/falanga
http://www.time.mk/r/c/72bc0d25f8/
http://www.time.mk/r/c/72bc0d25f8/
http://www.time.mk/s/denesen
http://www.time.mk/r/c/5e16c4b0bc/
http://www.time.mk/r/c/5e16c4b0bc/
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