
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 15.12.2015г. 

 

МИА – Во Тирана почетен состанок за Проектот за 
прекугранично управување со Дримскиот басен  

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132944244
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OhridNews - Започнува имплементационата фаза од 
Проектот за прекугранично управување со Дримскиот 
басен 

Во среда на 16 ти Декември, со организирање на Почетниот состанок во Тирана , започнува 

имплементационата фаза на Проектот за прекугранично управување со Дримскиот басен 

,финансиски поддржан од Глобалниот Еколошки Фонд (ГЕФ). 

Спектра ТВ - Започнува имплементација на проектот 
Дримски басен 

Во среда на 16 ти Декември 2015 со организирање на Почетниот состанок во Тирана , 

започнува имплементационата фаза на Проектот за прекугранично управување со Дримскиот 

басен ,финансики поддржан од Глобалниот Еколошки Фонд (ГЕФ) 
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МИА - Тетово, Скопје, Битола и Кавадарци најзагадени 

 

 

 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132944027
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Нетпрес - Тетово, Скопје, Битола и Кавадарци најзагадени 

Загадување на воздухот и денеска е регистрирано во Тетово, Скопје, Битола и 

Кавадарци. Концентрациите на ПМ10 измерени во текот на ноќта на мерните станици во 

овие градови се движат од 264 до 996 микрограми на метар кубен. 

+инфо - Загадувањето и натаму опасно, виновна е 
власта 

И покрај тоа што во котлините ја снема тешката магла што беше присутна особено во 

утринските часови минатата недела, податоците од мерните станици и понатаму покажуваат 

огромно загадување со отровни честички во воздухот 

MRT2 - Kuvend–ndotja, akuza e kundërakuza PDSh-BDI 

Rreth ndotjes së ajrit u debatua edhe në seancën parlamentare sot... 

http://plusinfo.mk/vest/51078/zagaduvanjeto-i-natamu-opasno-vinovna-e-vlasta
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Portalb - Gjendje alarmante me ndotjen në Tetovë, sot 
bojkotohet mësimi (Foto) 

http://portalb.mk/224190-gjendje-alarmante-me-ndotjen-ne-tetove-sot-bojkotohet-mesimi-foto/
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Tetova Sot - ALARM/ Helmi hyn brenda në shtëpitë dhe banesat 
e tetovarëve 
Ndotja e ajrit në Tetovë, sonte ka kapur majat e helmimit, duke vështirësuar frymarrjen dhe duke 

krijuar gjendje alarmi tek qytetarët. Siç raportohet helmi ka nisur të hyjë edhe nëpër shtëpi dhe 

banesa ku rrezikon jetën e qytetarëve. 
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INA - Xhaferi porosi për Izairin: A ke fytyrë o njeri, po na 
helmohen fëmijët !? 

 

 

 

http://ina-online.net/xhaferi-porosi-per-izairin-a-ke-fytyre-o-njeri-po-na-helmohen-femijet/
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А1 On - Жителите на Техеран не треба да излегуваат од 
домовите заради загадување на воздухот 

 

 

 

http://a1on.mk/wordpress/archives/561122
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Факултети - Научниците произведоа рециклирачки 
биополимер 

 

http://www.fakulteti.mk/news/15-12-14/nauchnicite_proizvedoa_reciklirachki_biopolimer.aspx
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