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Гостивар, 3 октомври 2015 (МИА) - Министерот за животна средина и просторно 
планирање, Нурхан Изаири, придружуван од градоначалникот на општина Гостивар, 
Невзат Бејта, во рамки на проектот „Македонија без отпад" денеска во Гостивар, 
присутвуваа на чистењето на дивата депонија во близина на „сушички мост" и повикаа 
на зголемена свест во зачувување на природата и поодговорно депонирање на 
комуналниот смет. 

Кампањата, Министерството за животна средина и просторно планирање ја спроведува 

*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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четврта година по ред. 

- Оваа акција има за цел да развива свест кај граѓаните за правилно управување со 
отпадот и да развивава механизми за подршка на граѓаните, општините и другите 
засегнати групи за подобро да се справат бесправно и неорганизирано фрлање на отпад 
во нивните заедници. За трајно расчистување на дивите депонии не се доволни само 
активностите на централната и на локалната власт туку е потребна и високо развиена 
свест дека секој од нас треба одговорно да се однесува и со животната околина и со 
отпадот кој што самиот го произведува, рече министерот Изаири. 

Градоначалникот Бејта, напомена дека и покрај напорите на локалната самоуправа овој 
дел од општината да се заштити е расчистуван во повеќе наврати, сепак, како што 
рече, неоговорни лица и натаму го загадуваат просторот. 

- Особен проблем е што некои компании несовесно се однесуваат кон природата и не 
адкеватен начин депонираат градежен шут и отпад, каде што не му е местото. На тој 
начин тие освен на природата, му наштетуваат и на своите поколенија и на 
општеството во целост, рече градоначалникот Бејта. 

Во врска со решенијата за поорганизрано и побезбедно депонирање на смет, 
министерот Нурхан Изаири нагласи дека во министерството се разгледуваат 
можностите за користење на ИПА фондовите за изградба на регионални депонии и на 
тој начин да се обезбеди поуспешно справуавње со сметот и дивите депонии низ 
земјава. 

Во кампањата „Македонија без отпад" се вклучени локалните самоуправи од целата 
територија на државата, низа институции, организации, ученици, граѓански здруженија 
и медиуми. згм/сст/14:44 

 

 

    
Почетна |  Импресум  |  Маркетинг  |  Претплата  |   Контакт  |  Архивасабота, 03 

октомври 2015, 15:40 

Изаири: За справување со отпадот потребна е 
свест за зачувување на животната средина 
Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири, 
придружуван од градоначалникот на општина Гостивар, Невзат Бејта, во рамки 
на проектот „Македонија без отпад" денеска во Гостивар, присутвуваа на 
чистењето на дивата депонија во близина на „сушички мост" и повикаа на 
зголемена свест во зачувување на природата и поодговорно депонирање на 

*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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комуналниот смет 

 

Кампањата, Министерството за животна средина и просторно планирање ја спроведува 
четврта година по ред. 

- Оваа акција има за цел да развива свест кај граѓаните за правилно управување со 
отпадот и да развивава механизми за подршка на граѓаните, општините и другите 
засегнати групи за подобро да се справат бесправно и неорганизирано фрлање на отпад 
во нивните заедници. За трајно расчистување на дивите депонии не се доволни само 
активностите на централната и на локалната власт туку е потребна и високо развиена 
свест дека секој од нас треба одговорно да се однесува и со животната околина и со 
отпадот кој што самиот го произведува, рече министерот Изаири. 

Градоначалникот Бејта, напомена дека и покрај напорите на локалната самоуправа овој 
дел од општината да се заштити е расчистуван во повеќе наврати, сепак, како што 
рече, неоговорни лица и натаму го загадуваат просторот. 

- Особен проблем е што некои компании несовесно се однесуваат кон природата и не 
адкеватен начин депонираат градежен шут и отпад, каде што не му е местото. На тој 
начин тие освен на природата, му наштетуваат и на своите поколенија и на 
општеството во целост, рече градоначалникот Бејта. 

Во врска со решенијата за поорганизрано и побезбедно депонирање на смет, 
министерот Нурхан Изаири нагласи дека во министерството се разгледуваат 
можностите за користење на ИПА фондовите за изградба на регионални депонии и на 
тој начин да се обезбеди поуспешно справуавње со сметот и дивите депонии низ 
земјава. 

Во кампањата „Македонија без отпад" се вклучени локалните самоуправи од целата 
територија на државата, низа институции, организации, ученици, граѓански здруженија 
и медиуми. 

*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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Изаири: За справување со отпадот 
потребна е свест за зачувување на 
животната средина 
Oct 03, 2015Македонија 

Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири, 
придружуван од градоначалникот на општина Гостивар, Невзат Бејта, во рамки на 
проектот „Македонија без отпад” денеска во Гостивар, присутвуваа на чистењето на 
дивата депонија во близина на „сушички мост” и повикаа на зголемена свест во 
зачувување на природата и поодговорно депонирање на комуналниот смет. 

Кампањата, Министерството за животна средина и просторно планирање ја спроведува 
четврта година по ред. 

*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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– Оваа акција има за цел да развива свест кај граѓаните за правилно управување со 
отпадот и да развивава механизми за подршка на граѓаните, општините и другите 
засегнати групи за подобро да се справат бесправно и неорганизирано фрлање на отпад 
во нивните заедници. За трајно расчистување на дивите депонии не се доволни само 
активностите на централната и на локалната власт туку е потребна и високо развиена 
свест дека секој од нас треба одговорно да се однесува и со животната околина и со 
отпадот кој што самиот го произведува, рече министерот Изаири. 

Градоначалникот Бејта, напомена дека и покрај напорите на локалната самоуправа овој 
дел од општината да се заштити е расчистуван во повеќе наврати, сепак, како што 
рече, неоговорни лица и натаму го загадуваат просторот. 

– Особен проблем е што некои компании несовесно се однесуваат кон природата и не 
адкеватен начин депонираат градежен шут и отпад, каде што не му е местото. На тој 
начин тие освен на природата, му наштетуваат и на своите поколенија и на 
општеството во целост, рече градоначалникот Бејта. 

Во врска со решенијата за поорганизрано и побезбедно депонирање на смет, 
министерот Нурхан Изаири нагласи дека во министерството се разгледуваат 
можностите за користење на ИПА фондовите за изградба на регионални депонии и на 
тој начин да се обезбеди поуспешно справуавње со сметот и дивите депонии низ 
земјава. 

Во кампањата „Македонија без отпад” се вклучени локалните самоуправи од целата 
територија на државата, низа институции, организации, ученици, граѓански здруженија 
и медиуми. 

 
сабота, 3 октомври 2015  

 
03.10.2015 | 14:50  

Изаири: За справување со отпадот 
потребна е свест за зачувување на 
животната 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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Теми 

отпад 

Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири, 
придружуван од градоначалникот на општина Гостивар, Невзат Бејта, во рамки на 
проектот „Македонија без отпад” денеска во Гостивар, присутвуваа на чистењето на 
дивата депонија во близина на „сушички мост” и повикаа на зголемена свест во 
зачувување на природата и поодговорно депонирање на комуналниот смет. 
Кампањата, Министерството за животна средина и просторно планирање ја спроведува 
четврта година по ред. 
– Оваа акција има за цел да развива свест кај граѓаните за правилно управување со 
отпадот и да развивава механизми за подршка на граѓаните, општините и другите 
засегнати групи за подобро да се справат бесправно и неорганизирано фрлање на отпад 
во нивните заедници. За трајно расчистување на дивите депонии не се доволни само 
активностите на централната и на локалната власт туку е потребна и високо развиена 
свест дека секој од нас треба одговорно да се однесува и со животната околина и со 
отпадот кој што самиот го произведува, рече министерот Изаири. 
Градоначалникот Бејта, напомена дека и покрај напорите на локалната самоуправа овој 
дел од општината да се заштити е расчистуван во повеќе наврати, сепак, како што 
рече, неоговорни лица и натаму го загадуваат просторот. 
– Особен проблем е што некои компании несовесно се однесуваат кон природата и не 
адкеватен начин депонираат градежен шут и отпад, каде што не му е местото. На тој 
начин тие освен на природата, му наштетуваат и на своите поколенија и на 
општеството во целост, рече градоначалникот Бејта. 

*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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Во врска со решенијата за поорганизрано и побезбедно депонирање на смет, 
министерот Нурхан Изаири нагласи дека во министерството се разгледуваат 
можностите за користење на ИПА фондовите за изградба на регионални депонии и на 
тој начин да се обезбеди поуспешно справуавње со сметот и дивите депонии низ 
земјава. 
Во кампањата „Македонија без отпад” се вклучени локалните самоуправи од целата 
територија на државата, низа институции, организации, ученици, граѓански здруженија 
и медиуми.  

 
E hënë,  05 Tetor 2015, 11:02:36  

 
Izairi: Për t'u ballafaquar me mbeturinat nevojitet 
vetëdije për ruajtjen e mjedisit jetësor  

 

Gostivar, 3 tetor 2015 (MIA) - Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, 
Nurhan Izairi, i mbështetur nga kryetari i komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, në kuadër të 
projektit "Maqedonia pa mbeturina" sot në Gostivar, morën pjesë në pastrimin e deponisë së 
egër në afërsi të "urës Sushicë" dhe bënë thirrje për vetëdije më të lartë për ruajtjen e natyrës 
dhe deponimin më përgjegjës të mbeturinave komunale. 

Fushatën, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor e zbaton për të katërtin vit 
me radhë. 

"Ky aksion ka për qëllim të zhvillojë vetëdije te qytetarët për menaxhimin e drejtë të 
mbeturinave dhe të zhvillojë mekanizma për mbështetjen e qytetarëve, komunave dhe 

*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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grupeve të përfshira që më mirë të ballafqohen me hedhjen e paorganizuar të mbeturinave në 
bashkësitë e tyre. Për pastrimin e përhershëm të depove të egra nuk janë të mjaftueshme 
vetëm aktivitetet e pushtetit qendror dhe lokal por nevojitet edhe vetëdije e lartë se secili prej 
nesh duhet me përgjegjësi të sillet edhe me mjedisin jetësor dhe me mbeturinat të cilat i 
prodhon vetë", tha ministri Izairi. 

Kryetari i komunës Bejta, përmendi se edhe krahas angazhimeve të vetëqeverisjes lokale  për 
t'u mbrojturkjo pjesë e komunës, është pastruar disa herë, megjithatë, siç tha, disa persona të 
papërgjegjshëm edhe më tej e ndotin hapësirën. 

"Problem është edhe se disa kompani pa vetëdije sillen me natyrën dhe në mënyrë joadekuate 
deponojnë mbeturina ndërtimore dhe mbeturina të tjera, aty ku nuk duhet. Në këtë mënyrë 
ata përveç që e dëmtojnë natyrën i dëmtojnë edhe brezat e tyre dhe shoqërinë në tërësi", tha 
kryetari i komunës Bejta. 

Lidhur me vendimet për deponimin më të organizuar dhe të sigurt të mbeturinave, ministri 
Nurhan Izairi theksoi se në ministri janë duke u shqyrtuar mundësitë për shfrytëzimin e 
fondeve IPA për ndërtimin e deponive rajonale dhe në këtë mënyrë të sigurohet ballafaqim 
më i suksesshëm me mbeturinat dhe deponitë e egra në vend. 

Në fushatën "Maqedonia pa mbeturina" janë përfshirë vetëqeverisjet lokale nga i mbarë 
territori i vendit, një sërë institucionesh, organizatash, nxënës, shoqata të qytetarëve dhe 
medie. shk/15:29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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E hënë,  05 Tetor 2015,   

 
Aksionit nacional "Maqedonia pa mbeturina", iu bashkua 
edhe Komuna e Gostivarit  

 

Gostivar, 3 tetor 2015 (MIA) - Aksionit nacional "Maqedonia pa mbeturina", ashtu sikurse 
edhe viteve të kaluara iu bashkëngjit edhe Komuna e Gostivarit. 

Në prani të ministrit të  Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Nuran Izairi, ministri kjo 
që organizon aksionin në nivel nacional, akti simbolik i aksionit u realizua në vendin e 
ashtuquajtur “Ura e Shushicës”, edhe pse aksioni u zhvillua në më tepër lokalitete dhe disa 
shkolla të Komunës së Gostivarit.  
 
Me këtë rast, kryetari i Komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta vuri në dukje se komuna që 
drejton për çdo vit dhe me të gjitha institucionet që janë në kompetencë të saj, i bashkëngjitet 
këtij aksioni që ka për synim pastrimin e  mjediseve publike nga mbeturinat e hedhura në 
lokalitete të pa lejuara, duke shfrytëzuar rastin që të apeloi deri tek qytetarët që të tregojnë 
kujdes me të madh në hedhjen e mbeturinave, duke i porositur ato që mbeturinat ti dërgojnë 
në deponinë e Rusinos.  
 
"Komuna e Gostivarit për çdo vit i është bashkëngjitur aksionit nacional 'Maqedonia pa 
mbeturina', aksion që ka për qëllim pastrimin e  mjediseve publike nga mbeturinat e hedhura 
jashtë lokaliteteve të lejuara me ligj. Ne si komunë vazhdimisht ndërmarrim aksione të tilla 
në çdo periudhë të vit, dhe vetëm këtë vit kemi realizuar mbi 10 aktivitete. Aksioni mbahet 
me qëllim që të zhvillohet vetëdija e qytetarëve për menaxhim të drejtë me mbetjet dhe të 
zhvillohet mekanizëm për mbështetje të qytetarëve, komunat dhe grupet e përfshira që më 
mirë të  ballafaqohen me hedhjen e mbeturinave në vende të banuara. Ne të gjithë 
*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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angazhohemi që të kemi një qytet më të pastër dhe prandaj unë i ftoj të gjithë qytetarët që të 
tregohen të kujdesshëm me gjendjen e pastërtisë", tha kryetari Bejta, duke shtuar se "Ne 
vazhdimisht kemi bërë pastrimin e qytetit, por nëse në këtë aksion kyçen të gjithë qytetarët, 
do të jemi një shembull i mirë edhe për qytetet tjera se si duhet të mirëmbahet ambienti ku 
jetojmë dhe veprojmë". 
 
Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Nuran Izairi fillimisht falënderoi 
kryetarin Nevzat Bejta për realizimin e aksionit në Komunën e Gostivarit ,duke deklaruar se 
edhe mediat luajnë rol të rëndësishëm në drejtim të ngritjes së vetëdijes shoqërore për një 
mjedis sa më të pastër, me ç’rast edhe i falënderuar për praninë e tyre në këtë aktivitet. 
 
Në këtë aksion Komuna e Gostivarit mes tjerash mori pjesë me pastrimin e rrugës nga 
Shushica drejt Simnicës, dhe përveç Ndërmarrjes Publike Komunale, në realizimin e aksionit 
ndihmuan edhe firmat private, Magnum Trans, Reka Projekt dhe Garden Bua Celi, për çka, 
kryetari Bejta i  falënderoi  për kontributin e tyre në mirëmbajtjen e mjedisit jetësor. 
ab/14:04 

 

http://www.idividi.com.mk/shqip/maqedoni/1025527/index.html 

http://time.ikub.al/dcb3c47c-a02a-48af-bc34-0f758a7c80bf.aspx 

http://time.ikub.al/dcb3c47c-a02a-48af-bc34-0f758a7c80bf.aspx 

http://time.ikub.al/2fccfa9e-bee7-463c-b3b5-0ba4daa2d174.aspx 
 
Телеграф.мк 
04/10/2015 - 16:38 

МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД 2015: 200 
локации почисти, 19.500 лица вклучени 
во акцијата 
Отпадот е одговорност на секој граѓанин и секој од 
нас мора да придонесе за почиста и здрава животна 
средина. Ефектите на оваа акција ги надминаа 
очекувањата  

*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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(Фото: МИА)  

Е-регистар на диви депонии, едукативни предавања и дебати, акции за собирање 
на отпад и вклучување на 19.500 учесници во 67 општини, 235 основни и средни 
училишта, 40 невладини организации, се придружија 62 средни и 225 основни 
училишта, а се исчитија над 200 локации низ државата е резултатот од шест 
месечните активност на проектот „Македонија без отпад“, „Ајде Македонија“ во 
соработка со Британската Амбасада во Скопје и Медиа Принт Македонија. 

- Резултатите се позитивни и не радува фактот што потикнавме активизам кај 
невладините, компаниите, националните и локални власти за самоорганизирање и 
масовно вклучување на училиштата и граѓаните во оваа акција на 3 – ти 
октомври – велат организаторите на проектот „Македонија без отпад 2015“. 

*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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(Фото: МИА) 

Отпадот е одговорност на секој граѓанин и секој од нас мора да придонесе за 
почиста и здрава животна средина. Ефектите на оваа акција ги надминаа 
очекувањата на нас како иницијатори. 

*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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(Фото: МИА) 

Оваа акција е значајна најмалку од три причини: прво исчистивме голем дел од 
Македонија, второ се вклучивме во светската акција за чистење на светот , трето за 
темата на отпадот ја издигнавме на највисоко ниво. Ова укажува дека треба да се 
продолжи со активности за подобрување на управувањето со отпадот уште 
пошироко и уште потемелно, со посебен акцент кон селекција на секундарни 
суровини и нивно насочување во рециклажа. Отпадот е многу скап ресурс и и 
нивото на искористеност може да достигне над 95% што зборува за големата вредност 
која се добива од истиот – велат организаторите. 

(Телеграф.мк) 

 

 
Македонија без отпад Бунтот против отпадот 
успешен! 19,500 граѓани за почиста Македонија 
*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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ПО ВЧЕРАШНАТА НАЦИОНАЛНА АКЦИЈА  

„Ајде Македонија“: Бунтот против отпадот 
успешен, 19.500 граѓани за почиста Македонија 
Граѓанската платформа „Ајде Македонија“, иницијатор на вчерашната акција 

*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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„Македонија без отпад“, потенцираат дека ефектите од оваа акција ги надминале и 
нивните очекувања. Според нив, оваа акција е значајна најмалку од три причини: прво 
беше исчистен голем дел од Македонија, второ се вклучивме во светската акција за 
чистење на светот, а трето - темата на отпадот ја издигнаа на највисоко ниво. 

 

„Ова укажува дека треба да се продолжи со активности за подобрување на 
управувањето со отпадот уште пошироко и уште потемелно, со посебен акцент кон 
селекција на секундарни суровини и нивно насочување во рециклажа. Отпадот е многу 
скап ресурс и и нивото на искористеност може да достигне над 95 отсто што зборува за 
големата вредност која се добива од истиот“, соопштуваат од „Ајде Македонија“ по 
вчерашната реализирана акција. 

Од таму потенцираат дека во шест месечните активност на проектот „Македонија без 
отпад“, беше создаден прв е-регистар на диви депонии во Македонија. Беа направени 
едукативни предавања и дебати низ повеќе градови низ државата, се организираше 
акција за собирање на стара хартија, а сето тоа финишираше со вчерашната 
национална акција, која се одвиваше под мотото „Бунт против отпадот“. Во неа се 
вклучија 19.500 учесници во 67 општини, 235 основни и средни училишта, 40 
невладини организации, се придружија 62 средни и 225 основни училишта, а се 
исчитија над 200 локации низ државата. 

„Резултатите се позитивни и не радува фактот што потикнавме активизам кај 
невладините, компаниите, националните и локални власти за самоорганизирање и 
масовно вклучување на училиштата и граѓаните во оваа акција на 3 - ти октомври. 
Отпадот е одговорност на секој граѓанин и секој од нас мора да придонесе за почиста и 
здрава животна средина“, стои во соопштението на „Ајде Македонија“.  

*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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E hënë,  05 Tetor 2015, 11:50:33  

 

 
U mbajt aksioni i katërt "Maqedonia pa mbeturina 2015"  
E shtunë, 03  Tetor  2015  14:33  

 

Shkup, 3 tetor 2015 (MIA) - Me aksione për pastrimin e deponive në disa lokalcion urbane 
nëpër tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, sot Ministria e Mjedisit Jetësor dhe 
Planifikimit Hapësinor, në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit dhe komunat në Republikën e 
Maqedonisë m ndërmarrjet e tyre publike dhe asociacioni qytetar "Hajde Maqedoni" për të 
katërtin vit me radhë zbatoi fushatën "Maqedonia pa mbeturina". 

Zëvendësminsitri i Mjedisit Jetësor, Stevo Temellkovski dhe kryetari i Qytetit të Shkupit, 
Koce Trajanovski dhe kryetari i komunës Gjorçe Petrov, Sokol Mitrevski iu bashkangjitën 
ngjarjes qendrore të fushatës nacionale, që u mbajt në komunën Gjorçe Petrov, në rrugicën 
përskaj lumit Vardar, afër urës për kalimtarë në afërsi të "Spitalit evropian të syve". 

Në shenjë mbështetjeje, aksionit iu bashkangjitën edhe ambasadori slloven, Branko Rakovec 
dhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar të britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore në 
Republikën e Maqedonisë, Çarlls Edmund Garet, si dhe deputetë nga Kuvendi i Republikës 

*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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së Maqedonisë. 

Gjatë mbajtjes së Fushatës së sivjetme, aktivisht morën pjesë rreth 50 komuna, 20 organizta 
joqeveritare, vullnetarë me mbështetje të ndërmarrjeve publike komunale dhe mekanizimi i 
tyre, aradha vëzhguese, aktivistë të Kryqit të Kuq dhe Korpusit të paqes, shoqata zhytëse, 
ndërsa nxënësit mblodhën letër të vjetër dhe plastikë në pikat e shkollave të tyre. 

Në fushatë u kyçën edhe institucionet të cilat janë pjesë e trupit koordinativ: Qendra për 
menaxhim m kriza, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Shtatmadhoria e ARM-së, Minsitria e 
Arsimit dhe Shkencës, BNJVL, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe EKonomisë së Ujërave, 
Minsitria e Shëndetësisë, si dhe Agjencia për të rinj dhe sport, ndërsa kompnia ndërtimore 
"Bauer BG" në disa lokacione organizoi pastrimin e materialit të rrezikshëm ndërtimor. 

Me këtë fushatë, qytetarët e Republikës së Maqedonisë i bashkangjitn aksionit global - Let's 
do it! World, që zartarisht mbështetet nga Parlamenti evropian dhe këtë vit mbahet në 112 
vende të botës. ab/14:32 

 

http://www.idividi.com.mk/shqip/maqedoni/1025520/index.html 
 

Спроведена четвртата акција „Македонија без отпад 2015“ 

Цела Македонија вклучена во акцијата ,,Македонија без отпад 2015‘‘ 

Акција низ цела Македонија - се чистеше отпадот 

Есенското чистење на депониите дел од акцијата „Македонија без 
отпад“ 

Есенско чистење на депониите во Битола 

Гази Баба се вклучи во акцијата „Македонија без отпад 2015“ 
Акцијата „Македонија без отпад 2015“ и во општина Гази Баба 

Општина Штип беше дел од акцијата „Македонија без отпад“ 

Во Прилеп се спроведе акција како дел од проектот „Македонија без отпад“ 

Фото: Спроведена акција „Македонија без отпад“ во Прилеп 

 
*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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понеделник, 05 октомври 2015,   

 
Презентирани проекти за зачувување на природните 
вредности на Јабланица  

сабота, 03 октомври 2015  13:30  

 

Струга, 3 октомври 2015 (МИА) – Претставници од еколошките здруженија од 
Дримколскиот регион денеска во Струга ги презентираа проектите за зачувување на 
природните вредности на планината Јабланица и нејзино прогласување за национален 
парк, со што се затвора и вториот повик за мали грантови на Јабланица. 

Настанот е во организација на Македонско еколошко друштво во соработка со 
Еуронатур од Германија и е дел од програмата за закрепнување на балканскиот рис – 
компонента „заштита на подрачја“, финансирана од Швајцарската фондација МАВА. 

Оваа програма, според Ѓорѓе Иванов од Македонско еколошко друштво, седум години 
активно се спроведува во Дримколксиот регион, односно општините покриени со 
планината Јабланица.  Првиот повик го оцени како успешен, со надеж дека и овој пат 
ќе бидат задоволни од ентузијазмот и љубовта што ја вложуваат локалните невладини 
органзиации. Во проектот, посочи тој, учествуваа и ученици од основното училиште 
„Браќа Миладиновци“ со тема  „За посреќно детство да ја чуваме планината 
Јабланица“. 

-Наша најголема заложба е еколошката едукација и очекуваме резултатите да дојдат 
малку покасно. Децата се едуцираат од најмала возраст, а истовремено ја подигаат и 
еколошката свест кај своите родители. Ќе имаме една младина која свесно ќе 
*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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размислува за вредностите кои не опкружуваат со цел тие вредности да бидат 
заштитени и за идните генерации, рече Иванов. 

Општина Вевчани учетвуваше со проект „Зајакнување на капацитетите на општина 
Вевчани за организирана, систематска и  усогласена заштита на природните вредности 
на планината Јабланица“, еколошкото друштво „Закамен“ од Струга го претстави 
проектот „Младите во движење, додека фармацевтот Петар Мојсоски ја презентираше 
својата тема „Планината Јабланица извор на природни ресурси“. сс/сст/13:25 

 

 
Еколошките организации ќе прават општински 
стратегии за намалување на климатските промени  

петок, 02 октомври 2015  19:01  

 

Струга, 2 октомври 2015 (МИА) – Подигање на свеста кај здруженијата кои работат 
на полето на животната средина и одржливиот развој е целта на 12. годишна средба на 
граѓански еколошки организации што од денеска до недела ќе се одржува во Струга во 
рамките на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, а во 
организација на Македонскиот зелен центар. 

Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, што трета година 
го спроведува Милиоконтакт Македонија, според директорот на проектот и на 
здружението Милиоконтакт Македонија Игор Славкоски, насочен е кон изработка на 

*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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стратегии за климатски промени по уникатна методологија наречена „Зелена агенда“. 

- Климатските промени се феномен кој ни се случува на сите, но многу ретко го 
поврзуваме со она што се случува во секојдневниот живот. Сите ние на локално ниво 
може многу да придонесеме кон справување со тие климатски промени без разлика 
што се глобална појава, истакна Славкоски. 

На состанокот во наредните два дена, информира дека ќе разговараат како областа во 
која делуваат еколошките организации е поврзана со климатските промени и како би 
се намалило делувањето на климатските промени во секоја од тие специфични области 
на животната средина. 

Претседателот на Македонскиот зелен центар Методија Саздов појасни дека на 
годишната средба македонските граѓански организации кои работат на полето на 
екологија, природа и одржлив развој генерално ги планираат активностите за идната 
година. Стратешки се планира се она што државата и еколошките организации треба 
да го спроведат во следниот период, но и генералано за имплементација на ЕУ 
легислативата. 

- Темите што ќе ги обработуваме се поврзани со климатските промени, нивното 
влијание врз сиромаштијата, земјоделието, природата... Направивме спој на сите теми 
поврзани со животната средина и климатските промени и ќе работиме да развиеме 
еден план како граѓанските организации, во следните два месеци да ја подобрат 
состојбата и Извештајот на ЕУ во делот за животната средина, но и да ги запознаат 
луѓето што се случува во однос на климатските промени на локално ниво, изјави 
Саздов. 

Со ваквите средби, посочи тој, сакаат локалните еколошки организации да ги направат 
посилни да можат да делуваат локално и национално. 

Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени е финансиран од 
американската агенција за меѓународен развој УСАИД и трета година се спроведува во 
Македонија. сс/сст/19:00 

 

 

*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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