
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 12.06.2017г. 
 

Канал5 - Промовирано спомен обележје за Првата светска 
војна во НП „Пелистер“ 

http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=125764 
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Репортер - Промовирано спомен обележје за Првата 
светска војна во НП „Пелистер“ 

http://reporter.mk/makedonija/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0
%b0%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd-
%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d1%98%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82/ 

Амбасадорот на САД Џес Бејли денеска промовираше меморијално обележје на патеката од 

Првата светска војна во Националниот парк Пелистер. Новото обележје, како што истакна 

амбасадорот Бејли, ја нагласува улогата на Соединетите Американски Држави во ... 
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Алфа - Македонските села имаат голем потенцијал за 
развој на руралниот туризам 

http://www.alfa.mk/News.aspx?ID=121236 

 

Вечер  - Македонските села имаат голем потенцијал за 
развој на руралниот туризам 

http://vecer.mk/makedonija/makedonskite-sela-imaat-golem-potencijal-za-razvoj-na-ruralniot-turizam 

Целта може да се постигне со искористување на богатите природни ресурси како економски 

приход на населението од руралните средини Од канцеларијата на регионалниот центар за 

животна средина во Македонија велат дека спроведување на одржлив туризам во ... 
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Телма -  Жителите на тетовски Деребој повторно на 
протест против депонијата 

http://telma.com.mk/vesti/zhitelite-na-tetovski-dereboj-povtorno-na-protest-protiv-deponijata 
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Telegrafi -Tetovarët protestuan kundër deponisë së egër  

(Video)http://telegrafi.com/tetovaret-protestuan-kunder-deponise-se-eger-video/ 
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Almakos -Tetovarët protestuan kundër deponisë së egër  

http://www.almakos.com/video-tetove-protesta-kunder-deponise-se-eger 
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МИА- Во Кочани јавна расправа за управување со отпад 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133731762 
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Сител -  Во Кочани јавна расправа за управување со отпад 

http://sitel.com.mk/vo-kochani-javna-rasprava-za-upravuvanje-so-otpad 

Во Кочани денеска се одржа Јавна расправа за Студијата за оцена на влијаниeто врз животната 

средина на проектот „Воспоставување систем за интегрирано управување со отпад во Источен и 

Североисточен регион“. 
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ТВ21 -  Богданци се изјасни против изградбата на рудници 

http://tv21.tv/mk/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%b5-
%d0%b8%d0%b7%d1%98%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-
%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0%d1%82/ 

 

Нова ТВ  - Граѓаните на Богданци се изјаснија против 
рудникот Казандол 

http://novatv.mk/graganite-na-bogdantsi-se-izjasnija-protiv-rudnikot-kazandol/ 

Граѓаните на општина Богданци кои излегоа на референдум се изјаснија против продолжување 

со работа на рудникот „Казандол“ и отворање на рудници на територијата на општината, 

потврди Општинската изборна комисија по сумирањето на резултатите. 
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Telegrafi - Qytetarët e Bogdancit i thanë ‘Jo’ vazhdimit me punë 
minierës ‘Kazandol’ 

http://telegrafi.com/qytetaret-e-bogdancit-thane-jo-vazhdimit-pune-minieres-kazandol/ 
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MRT - Liqeni I Dibrës shëndrrohet në deponi të egër nga masat 
plastike 

http://al.mrt.com.mk/node/43973 
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Tv 21- KOJNË DISLOKIMIN E SAJENDE S’KA ZGJIDHJE PËR DEPONINË 
NË HARAÇINË, BANORËT NDIHEN TË RREZIKUAR, KËR 

http://tv21.tv/web/ende-ska-zgjidhje-per-deponine-ne-haracine-banoret-ndihen-te-rrezikuar-kerkojne-
dislokimin-e-saj/ 
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