
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 21.12.2015г. 

 

МИА – Македонија и Грција ќе ги заштитуваат речните 
сливови 

     

   

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132950940
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Вечер - Македонија и Грција ќе ги заштитуваат речните 
сливови 

 

 

 

http://vecer.mk/ekonomija/makedonija-i-grcija-kje-gi-zashtituvaat-rechnite-slivovi
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Канал5 - Македонија и Грција ќе соработуваат во 
заштитата на речните сливови 

Одржани трети експертски консултации меѓу Македонија и Грција во Специјалниот 

секретаријат за води во рамките на Министерството за животна средина, енергетика и 

климатски промени. На денешната средба во Атина македонската страна беше претставена 

од ... 

Локално - Македонија и Грција ќе соработуваат во 
заштитата на речните сливови 

Одржани трети експертски консултации меѓу Македонија и Грција во Специјалниот 

секретаријат за води во рамките на Министерството за животна средина, енергетика и 

климатски промени. На денешната средба во Атина македонската страна беше претставена 

од . 

+инфо - Македонија и Грција ќе соработуваат во 
заштитата на речните сливови 

Грција и Македонија изразија волја за меѓусебна соработка во областа на заштитата на 

животната средина во меѓуграничните подрачја, како и подрачјата за управување со речни 

сливови кои ги зафаќаат териториите на двете земји, било заклучено на  
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Утрински - ФОТО: Скопјани бараат воздух, веднаш! 

 

http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=C488289241DE7A4A80EAC094A5C506E9
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Утрински - СДСМ бара конкретни мерки за намалување на 
загаденоста 

 

 

http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E2689A53A530494588EAAC60CFA2B4CB
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24 Вести - Скопјани на протест против 
аерозагадувањето 

Неколку стотини граѓани се собраа пред седиштето на Град Скопје да го изразат револтот од 

високото количество на штетни материи во воздухот.Граѓаните пристигнуваа со заштитни 

маски кои најчесто ги користат во вечерните часови кога загадувањето е ... 

Телма - Протест против загадениот воздух- стоп на 
сечењето дрвја 

Ние обичните луѓе не сакаме да се замараме кој ни го загадил воздухот повеке,туку кој ке не 

спаси. Прашањето не е кој не труе, туку кој е тој што што треба да ги спречи трујачите. Ве 

молиме спасете не од загадување денес и за навек. 

Позитив.мк - Скопјани на протест побараа чист воздух 

Стотина граѓани денес одржаа мирен протест за превземање на итни мерки за загадувањето 

на воздухот кое подолго време е неколку пати над дозволеното, но нема реална акција за 

подобрување на состојбата ниту идеја како да се реши овој огромен проблем ... 

Бриф - Протест против загадувањето – Скопје стана 
како Пекинг 

Неколку стотини граѓани, во организација на неколку невладини организации за екологија, 

денеска на пладне излегоа на протест против загадувањето на воздухот пред бараките на 

Град Скопје во Градскиот Парк. 

Р.С.Европа - Протест против загадувањето - Скопје 
стана како Пекинг 

Неколку стотини граѓани, во организација на неколку невладини организации за екологија, 

денеска на пладне излегоа на протест против загадувањето на воздухот пред бараките на 

Град Скопје во Градскиот Парк 
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Almakos - Nuk merret frymë” – protestë e shkupjanëve për 
shkak të ajrit të ndotur 

 

 

 

http://www.almakos.com/nuk-merret-fryme-proteste-e-shkupjaneve-per-shkak-te-ajrit-te-ndotur/
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Tetova Sot - Gjendja alarmante e helmimit të ajrit në Pollog 

 

 

 

http://www.tetovasot.com/2015/12/gjendja-alarmante-e-helmimit-te-ajrit-ne-pollog/


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. 

 

12 

Tetova Sot - Izairi mbështetë protestat, premton zgjidhje të 
problemit 

 

 

http://www.tetovasot.com/2015/12/izairi-mbeshtete-protestat-premton-zgjidhje-te-problemit/
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Вечер - Новогодишни честитки за чист воздух во 2016 

 

http://vecer.mk/makedonija/novogodishni-chestitki-za-chist-vozduh-vo-2016
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Оn.net - Втор црвен аларм за Пекинг 

 

 

http://on.net.mk/on-info/14747/vtor-crven-alarm-za-peking

