
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 11.01.2016г. 

 

МИА - Изаири: Општина Желино дава големо значење на 
заштитата на водите 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132977616
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Денар - Изаири: Желино е пример за ефикасно 
спроведување на еколошките проекти 

Желино е добар пример на доследно и навремено спроведување на сите предвидени 

еколошки проекти, изјави во петокот министерот за животна средина и просторно планирање 

Нурхан Изаири, во рамки на активностите за продлабочување на соработката со ... 

Макфакс - Изаири: Желино е пример за ефикасно 
спроведување на еколошките проекти 

Желино е добар пример на доследно и навремено спроведување на сите предвидени 

еколошки проекти, изјави во петокот министерот за животна средина и просторно планирање 

Нурхан Изаири, во рамки на активностите за продлабочување на соработката со  
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Tetova Sot - Izairi: Komuna e Zhelinës i jep rëndësi të madhe 
mbrojtjes së ujërave 

 

 

http://www.tetovasot.com/2016/01/izairi-komuna-e-zhelines-i-jep-rendesi-te-madhe-mbrojtjes-se-ujerave/
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MIA - Izairi: Komuna e Zhelinës i jep rëndësi të madhe 
mbrojtjes së ujërave 

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi në kuadër të vizitave të tij në 

shumë vetëqeverisje lokale në shtet, sot e vizitoi komunën e Zhelinës 
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+инфо – Филтри што ќе покажат кој загадува поставени 
во Тетово и во Скопје 

 

 

24 Вести - Поставени филтри преку кои ќе се утврдуваат 
загадувачите во Тетово 

Филтри преку кои точно ќе се утврди кој колку го загадува воздухот се поставени на повеќе 

локации во Тетово и во Скопје. Ова е проект на Министерството за животна средина во 

соработка со владите на Финска и Австрија 

еМагазин - На пролет ќе се знае кои се најголемите 
загадувачи на воздухот 

Министерството за животна средина во соработка со владите на Финска и на Австрија почна 

проект со чија реализација ќе се дознаат факторите што придонесуваат за аерозагадувањето и 

колкаво е нивното учество во загадувањето на амбиенталниот воздух,  

http://plusinfo.mk/vest/53759/filtri-shto-kje-pokazat-koj-zagaduva-postaveni-vo-tetovo-i-vo-skopje
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Алсат-М - Тетовчани бараат итно расчистување на 
депониите 

 

 

http://alsat.mk/News/230962/tetovchani-baraat-itno-raschistuvawe-na-deponiite
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Алсат-М - Tearcë, banorët kërkojnë pastrimin e deponive 

 

http://alsat-m.tv/News/230913/tearce-banoret-kerkojne-pastrimin-e-deponive
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Бизнис Инфо - Потрошени 6,6 милијарди денари за 
заштита на животната средина во 2014 

 

 

 

http://bi.mk/potrosheni-6-6-milijardi-denari-za-zashtita-na-zhivotnata-sredina-vo-2014/
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Кумановски м. - Наскоро можна законска забрана за 
правење скара на јаглен 

 

 

http://kumanovskimuabeti.mk/naskoro-mozhna-zakonska-zabrana-za-pravenje-skara-na-jaglen/
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Макфакс - ЛДП бара Изаири да преземе мерки за 
аерозагадувањето во сите грдови 

 

 

  

http://makfax.com.mk/makedonija/politika/ldp-bara-izairi-da-prezeme-merki-za-aerozagaduvanjeto-vo-site-grdovi
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Либертас - Франција субвенционира автомобили кои не 
загадуваат 

 

 

http://www.libertas.mk/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA/
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Lider - Пекинг затвора 2.500 фирми заради загадување на 
животната средина 

 

 

http://lider.mk/2016/01/09/peking-zatvori-2500-firmi/
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