
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 27.05.2015г. 

 

Макфакс - Меѓународна конференција на тема 
“Регионално управување со 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/makfax
http://www.time.mk/r/c/c328165255/
http://www.time.mk/r/c/c328165255/
http://makfax.com.mk/makedonija/megunarodna-konferencija-na-tema-regionalno-upravuvanje-so-otpad
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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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Точка - Меѓународна конференција на тема 
"Регионално управување со отпад" 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, во среда ќе се 
обрати на четвртата по ред меѓународна конференција на тема "Регионално 
управување со отпад" која се одржува во Охрид. 

OhridNews - Охрид домаќин на Меѓународна 
конференција за управување со отпад 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, денеска ќе се 
обрати на четвртата по ред Меѓународна конференција на тема „Регионално 
управување со отпад“ која се одржува во Охрид. 

Денар - Меѓународна конференција на тема 
“Регионално управување со отпад“ 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, денес ќе се 
обрати на четвртата по ред меѓународна конференција на тема “Регионално 
управување со отпад“ која се одржува во Охрид. 

Канал 77 - Меѓународна конференција во Охрид: 
„Регионално управување со отпад“ 

Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири денес ќе се 
обрати на четвртата по ред меѓународна конференција на тема „Регионално 
управување со отпад" која се одржува во Охрид. 

 

 

 

 

 

 

*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/tocka
http://www.time.mk/r/c/75a8f6c088/
http://www.time.mk/r/c/75a8f6c088/
http://www.time.mk/s/ohridnews
http://www.time.mk/r/c/2045435f2b/
http://www.time.mk/r/c/2045435f2b/
http://www.time.mk/s/denar
http://www.time.mk/r/c/fe0e4584ef/
http://www.time.mk/r/c/fe0e4584ef/
http://www.time.mk/s/kanal77
http://www.time.mk/r/c/ed08dba16b/
http://www.time.mk/r/c/ed08dba16b/
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