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МИА – Македонија и Косово ќе работат на 
заштита на Лепенец и прогласување на 
Шар Планина за национален парк  
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Утрински - Македонија и Косово ќе работат 
на заштита на Лепенец 
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Сител - Македонија и Косово ќе работат за 
проглсување на Шар Планина за национален 
парк 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан 
Изаири, денеска во Приштина оствари работна средба со министерот 
за животна средина и просторно планирање на Република Косово, 
Ферид Агани на која се дискутираше за унапредување на ... 

Канал5 - Македонија и Косово ќе работат на 
прогласување на Шар Планина за 
национален парк 
Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан 
Изаири, денеска во Приштина оствари работна средба со министерот 
за животна средина и просторно планирање на Република Косово, 
Ферид Агани на која се дискутираше за унапредување на . 

24 Вести - Македонија и Косово ќе работат 
на заштита на Лепенец и прогласување на 
Шар Планина за национален парк 
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Ферид Агани на која се дискутираше за унапредување на ... 

А1 On - Македонија и Косово ќе работат на 
заштита на Лепенец и проглсување на Шар 
Планина за национален парк 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан 
Изаири, денеска во Приштина оствари работна средба со министерот 
за животна средина и просторно планирање на Република Косово, 
Ферид Агани на која се дискутираше за унапредување на ... 
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Макфакс - Македонија и Косово заеднички ќе 
работат на заштитата на реката Лепенец 

Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан 
Изаири, во среда во Приштина оствари работна средба со министерот 
за животна средина и просторно планирање на Република Косово, 
Ферид Агани на која се дискутираше за унапредување на ... 

Телеграф - Шар Планина ќе стане 
национален парк 

Министерот Изаири информираше дека во наредниот период, 
приоритетна активност ќе биде подготовка на целокупната законска 
документација за прогласување на Шар Планина за национален парк, 
со што ќе се овозможат услови и за формирање прекугранично ... 

Lider - Македонија и Косово ќе работат на 
заштита на Лепенец и прогласување на 
Шар Планина за национален парк 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан 
Изаири, денеска во Приштина оствари работна средба со министерот 
за животна средина и просторно планирање на Република Косово, 
Ферид Агани на која се дискутираше за унапредување на ... 

Нетпрес - Македонија и Косово ќе работат 
за заштита на Лепенец и прогласување на 
Попова Шапка за национален парк 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан 
Изаири, денеска во Приштина оствари работна средба со министерот 
за животна средина и просторно планирање на Република Косово, 
Ферид Агани на која се дискутираше за унапредување на ... 
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Idividi  - Maqedonia dhe Kosova do të punojnë 
për mbrojtjen e lumit Lepenc dhe shpalljen e 
Malit Sharr si park nacional  
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Albeu.com  - Maqedoni-Kosovë, bashkëpunim 
në fushën e ekologjisë (VIDEO)  
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Yll Press -  Maqedonia dhe Kosova 
intensifikojnë aktivitetet për mbrojtjen e lumit 
Lepenc dhe shpalljen e Malit Sharr park 
nacional  
 
Gjatë takimit u arrit marrëveshje të formohet një grupi i punës i 
përbërë nga përfaqësues të të dy ministrive për koordinimin e 
aktiviteteve të përbashkëta. 
 

  

Botasot - Kosova dhe Maqedonia zgjerojnë 
bashkëpunimin në fushën e mjedisit  
 
Kosova dhe Maqedonia synojnë të zgjerojnë bashkëpunimin në 
fushën e mjedisit dhe të planifikimit hapësinor. Një memorandum i ri 
bashkëpunimi do të nënshkruhet ndërmjet dy qeverive, në mbledhjen 
e ... 
 

Zhurnal  - Kosova dhe Maqedonia zgjerojnë 
bashkëpunimin në fushën e mjedisit  
  
Kosova dhe Maqedonia synojnë të zgjerojnë bashkëpunimin në 
fushën e mjedisit dhe të planifikimit hapësinor. Një memorandum i ri 
bashkëpunimi do të nënshkruhet ndërmjet dy qeverive, në mbledhjen 
e ... 
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А1 On - Вечерва трибина „Просторно 
планирање и урбанизамот – создавање на 
квалитетна животна средина или начин за 
брзо ... 
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