
Република Македонија 

Министерство за животна средина 

и просторно планирање 

 

*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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Дневна хемеротека за 29.04.2015г. 

 

МИА – Зајакнување на капацитетите во животната 
средина кај локалната аадминистрација  

 

 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132617904
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Утрински - Зајакнување на капацитетите во 
животната средина кај локалната администрација 

 

 

 

http://www.utrinski.mk/?ItemID=C22049A83A82CF42BE76F290796C01AD
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Вечер - Орав: ЕУ дава висок приоритет кон 
одржливиот развој 

  

 

 

http://vecer.mk/makedonija/orav-eu-dava-visok-prioritet-kon-odrzhliviot-razvoj
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Сител - Зајакнување на капацитетите во животната 
средина кај локалната администрација 

Во Министерството за животна средина и просторно планирање денеска почна 

реализацијата на проектите „Зајакнување на административните капацитети на 

државно и локално ниво за спроведување на европското законодавство во областа на 

животната средина“ и ... 

Нетпрес - Зајакнување на капацитетите во 
животната средина кај локалната администрација 

Во Министерството за животна средина и просторно планирање денеска почна 

реализацијата на проектите „Зајакнување на административните капацитети на 

државно и локално ниво за спроведување на европското законодавство во областа на 

животната средина“ и  

Lider  - Зајакнување на капацитетите во животната 
средина кај локалната администрација 

Во Министерството за животна средина и просторно планирање денеска почна 

реализацијата на проектите „Зајакнување на административните капацитети на 

државно и локално ниво за спроведување на европското законодавство во областа на 

животната средина“ и  
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Portalb - Ministri Izairi paralajmëroi dënime ndaj atyre që 
nuk respektojnë ligjet për ruajtjen e ambientit 

 

http://portalb.mk/166814-ministri-izairi-paralajmeroi-denime-ndaj-atyre-qe-nuk-respektojne-ligjet-per-ruajtjen-e-ambientit/


Република Македонија 

Министерство за животна средина 

и просторно планирање 

 

*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. 

 

9

 



Република Македонија 

Министерство за животна средина 

и просторно планирање 

 

*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. 

 

10

Tetova Sot - Ekspertët me rezultate alarmante: Në Tetovë 
ndodh vrasja e ngadalshme e qenies njerëzore 

 

http://www.tetovasot.com/2015/04/ekspertet-me-rezultate-alarmante-ne-tetove-ndodh-vrasja-e-ngadalshme-e-qenies-njerezore/
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Almakos - Ekspertët ngrenë alarmin, Tetova ballafaqohet 
me një vrasës masiv dhe të heshtur 
Tetova ballafaqohet me një vrasës masiv dhe të heshtur, i cili jo vetëm që dëmton token, ajrin dhe 
ujin por edhe shkakton dëmtime të rënda gjenetike me pasoja të pariparueshme 

 

 


