
Република Македонија 
Министерство за животна средина 

и просторно планирање 

 

 
                                                                                                                                                                                                                       
     * Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 11 часот.                                                                                
       Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека. 

 

1

Дневна хемеротека за 13.03.2015г. 
 

МИА -  За изградба на пречистетлни станици не се 
доволни средствата од ИПА 
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MIA -  Izairi: Për ndërtimin e stacioneve filtruese  nuk janë të 
nevojshme mjetet e IPA-s  
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Утрински - Изаири: За изградба на пречистетлни 
станици не се доволни средствата од ИПА 
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Yllpress - Mbahet takimi i parë i Grupit punues sektorial për 
mjedisin jetësor dhe aksionet klimatike 

 

http://www.yllpress.com/115614/mbahet-takimi-i-pare-i-grupit-punues-sektorial-per-mjedisin-jetesor-dhe-aksionet-klimatike.html


Република Македонија 
Министерство за животна средина 

и просторно планирање 

 

 
                                                                                                                                                                                                                       
     * Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 11 часот.                                                                                
       Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека. 

 

6

 



Република Македонија 
Министерство за животна средина 

и просторно планирање 

 

 
                                                                                                                                                                                                                       
     * Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 11 часот.                                                                                
       Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека. 

 

7

 

Press24 - Изаири: За изградба на пречистетлни 
станици не се доволни средствата од ИПА 

Средствата од претпристапните ИПА фондови не се доволни за изградба на потребните 

пречистителни станици во Македонија, поради што се бараат и други донатори, рече 

денеска министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири. 

Телеграф - ИЗАИРИ: Потребни се дополнителни 
средства за изградба на пречистителни станици 

Донациите од ЕУ преку ИПА не се доволни поради што ги разгледуваме сите можности 

за изнаоѓање и на други партнери. Тоа е неопходно за што поскоро реализирање на 

нашите цели, нагласи министерот Средствата од претпристапните ИПА-фондови не се 

доволни ... 

Idividi - Izairi: Për ndërtimin e stacioneve filtruese nuk janë 
të nevojshme mjetet e IPA-s 

Mjetet e Fondeve parainkuadruese IPA nuk janë të mjaftueshme për ndërtimin e stacioneve të 

nevojshme për filtrim në Maqedoni, pasi që kërkohen edhe donatorë të tjerë, tha sot ministri i 

Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Nurhan Izairi. 
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Утрински – Француски експерти ќе и помагаат на 
Македонија во унапредување на животната средина  

 

 

http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=BC4EC7CB04FF624DBE45E0A72BC5ABB4
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Канал 5 - Француски експерти ќе и помагаат на 
Македонија во унапредување на животната средина  

 

 

 

http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=63842
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Tetova Sot - Nurani mban seminare për ajër të pastër, 
tetovarët vdesin nga ajri i ndotur 

 

 

http://www.tetovasot.com/2015/03/nurani-mban-seminare-per-ajer-te-paster-tetovaret-vdesin-nga-ajri-i-ndotur/
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Fox.mk - Македонија и Франција ќе соработуваат во 
делот на управување со води 

Семинар за управување со води се одржа во Скопје, како резултат на соработката меѓу 

Министерството за екологија, одржлив развој и енергетика на Република Франција и 

Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија. 

Макфакс -  Македонија и Франција ќе соработуваат во 
делот на управување со води 

Семинар за управување со води се одржа во четврток во Скопје, како резултат на 

соработката меѓу Министерството за екологија, одржлив развој и енергетика на 

Република Франција и Министерството за животна средина и просторно планирање на 

Република ... 

Порта 3 - Француски експерти ќе помагаат во 
унапредувањето на животната средина 

Македонија како земја кандидат на Европската унија се соочува со голем број 

предизвици во доменот на животната средина. Приоритет е подигнувањето на свеста кај 

граѓаните и компаниите и зајакнувањето на администрацијата која работи во овој домен, 

... 

Шеталиште - Франција ќе ни помага во подигнувањето 
на јавната свест во доменот на животната средина 

Македонија како земја кандидат на Европската унија се соочува со голем број 

предизвици во доменот на животната средина. Приоритет е подигнувањето на свеста кај 

граѓаните и компаниите и зајакнувањето на администрацијата која работи во овој домен, 

... 

Точка - Со француска помош ќе се унапредува 
животната средина во Македонија 

Македонија како земја кандидат на Европската унија се соочува со голем број 

предизвици во доменот на животната средина. Приоритет е подигнувањето на свеста кај 

граѓаните и компаниите и зајакнувањето на администрацијата која работи во овој домен,  
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Lajm - Gazetarja nga Shqipëria: Qeveria e Maqedonisë po 
helmon shqiptarët 

 

http://lajmpress.com/lajme/maqedoni/50424-gazetarja-nga-shqiperia-qeveria-e-maqedonise-po-helmon-shqiptaret.html
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Канал 5 – 70% 0д медицинскиот отпад не се третира 
на соодветно   
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