
Република Македонија 

Министерство за животна средина 

и просторно планирање 

 

 1

Дневна хемеротека за 30.03.2015г. 

 

 

МИА – Конференција за пристапување кон ЕУ за 
секторот животна средина  

 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132576000
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Сител - Конференција за пристапување кон ЕУ за 
секторот животна средина 

Во Скопје денеска ќе се одржи завршната конференција на проектот: „Управување со 

процесот на пристапување кон ЕУ за секторот животна средина“, на која ќе се обратат 

министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и британскиот ... 

Канал5 - Конференција за пристапување кон ЕУ за 
секторот животна средина 

Во Скопје денеска ќе се одржи завршната конференција на проектот: „Управување со 

процесот на пристапување кон ЕУ за секторот животна средина“, на која ќе се обратат 

министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и британскиот ... 

Курир - Конференција за пристапување кон ЕУ за 
секторот животна средина 

Завршната конференција на проектот: „Управување со процесот на пристапување кон ЕУ за 

секторот животна средина“, ќе се одржи денеска во Скопје. На конференцијата ќе се обратат 

министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и ... 

Lider - Конференција за пристапување кон ЕУ за 
секторот животна средина 

Во Скопје денеска ќе се одржи завршната конференција на проектот: „Управување со 

процесот на пристапување кон ЕУ за секторот животна средина“, на која ќе се обратат 

министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и британскиот ... 
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Дневник – Со сметка за вода веќе нема да ги покриваме 
загубите на претпријатијата   

 

 

 

 

http://www.dnevnik.mk/?ItemID=516D74F289114B4EB76E1DB6F44BCD73
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МИА – Билатерални средби на Изаири на конференцијата 
за климатски промени     

 

 

 

 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132574174
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Нова Mакедонија – Исклучи светилка – вклучи свест    

 

http://novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=327151523546&id=14&prilog=0&setIzdanie=23431
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Нова Mакедонија  – „Часот на планетата Земја„ се 
одбележа и во Скопје     

 

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=330151051387&id=14&setIzdanie=23432
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Канал 5 – Часот на планетата Земја     

 

 

 

http://www.kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=65264
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Сител - Моќно ВИДЕО: Кога во Македонија ќе се исклучат 
светлата 

 

 

http://sitel.com.mk/mokjno-video-koga-vo-makedonija-kje-se-iskluchat-svetlata
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Канал5 - Видео инсерти низ светот од исклучувањето 
на осветлувањето во Македонија 

 

 

 

http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=65317
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Вистина.мк - Моќно видео: Кога во Македонија ќе се 
исклучат светлата 

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерт од 

исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Видео инсерти од 

исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго, таканаречено „видео на ... 

Lider - ВИДЕО/ Исклучување на осветлувањето во 
Македонија 

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерт од 

исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Видео инсерти од 

исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго, таканаречено „видео на ... 

+инфо - ВИДЕО Македонија дел од „Часот на планетата 
Земја“ 

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерт од 

исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Видео инсерти од 

исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго, таканаречено „видео на ... 

Курир - Моќно видео: Кога во Македонија ќе се исклучат 
светлата 

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерт од 

исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Видео инсерти од 

исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго, таканаречено „видео на ... 

Скопје инфо - Моќно видео: Кога Скопје ќе потоне во мрак 

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерт од 

исклучувањето на осветлувањето на неколку локации во Скопје, погледнете: ... 

Fox.mk - Македонија успешно се вклучи во акцијата 
„Часот на планетата Земја“ 

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео во кое е 

објавен видео инсерт од исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во 

Скопје. Исто така, поради успешната кампања, видео инсерти од исклучувањето во ... 
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Денар - Големото одбележување на Часот на планетата 
Земја во Македонија хит низ целиот свет! 

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео во кое е 

објавен видео инсерт од исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во 

Скопје. Исто така, поради успешната кампања, видео инсерти од исклучувањето во ... 

А1 On - Видео инсерти низ светот од исклучувањето на 
осветлувањето во Македонија 

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерт од 

исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Видео инсерти од 

исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго, таканаречено „видео на ... 

Република - Македонија во мрак за Часот на планетата 
Земја (видео) 

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерт од 

исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Видео инсерти од 

исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго, таканаречено „видео на ... 

Пулс24 - Во мрак парковите во општина Аеродром 

Со исклучување на светлата во парковите „Јане Сандански“ и „Аеродром“ во времетраење 

од еден час Општина Аеродром и оваа година ја поддржа глобалната акција „Часот на 

планетата Земја 2015“. 

Сител - ФОТО: Мрак низ парковите во Аеродром 

Со исклучување на светлата во парковите „Јане Сандански“ и „Аеродром“ во времетраење 

од еден час, oпштина Аеродром и оваа година ја поддржа глобалната акција „Часот на 

планетата Земја 2015“. 

Курир - ФОТО: Во мрак парковите во општина Аеродром 

Со исклучување на светлата во парковите „Јане Сандански“ и „Аеродром“ во времетраење 

од еден час, oпштина Аеродром и оваа година ја поддржа глобалната акција „Часот на 

планетата Земја 2015“. 

Press24 - ФОТО: Светилките „згаснаа" - парковите во 
Аеродром во мрак 

Со исклучување на светлата во парковите „Јане Сандански“ и „Аеродром“ и oпштина 

Аеродром годинава беше дел од глобалната акција „Часот на планетата Земја 2015“, со што 

се покажа солидарноста во борбата против климатските ... 
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Курир - Ноќно читање со ЕВН Македонија 

 

 

http://www.kurir.mk/makedonija/vesti/194843-Nokno-citanje-so-EVN-Makedonija
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Press24 - Ноќно читање со ЕВН Македонија 

ЕВН Македонија по втор пат го организираше ноќното читање како дел од подршката на 

светската волонтерска акција „Часот на планетата Земја“. Стотици граѓани, почитувачи на 

литературата во пријатна атмосфера под свеќи и електронски светилки во кафе .. 

Локално - Ноќно читање со ЕВН Македонија 

ЕВН Македонија ја поддржа акцијата „Часот на планетата Земја“ ЕВН Македонија по втор 

пат го организираше ноќното читање како дел од подршката на светската волонтерска 

акција „Часот на планетата Земја“. 



Република Македонија 

Министерство за животна средина 

и просторно планирање 

 

 19

10без10 - Прилеп дел од акцијата „Часот на планетата 
Земја“ 

Градот под Марковите кули, петта година по ред се вклучи во одбележување на најголемата 

светска волонтерска акција „Часот на планетата Земја“, во која годинава учествува над 154 

држави низ целиот свет. 

Курир - ФОТО: Велес помеѓу 7.000 градови во светот каде 
еден час се исклучи освелувањето 

Во рамките на светската волонтерска кација „Час за спас на планетата Земја", во саботата во 

Велес се затемни и Малото мовче и споменикот на Гемиџиите. Во овие 60 минути околу 

седум илјади градови од 163 земји меѓу кои и Велес, затемнија дел од ... 

Пулс24 - Велес помеѓу 7.000 градови во светот каде 1 час 
се исклучи осветлувањето 

Во рамките на светската волонтерска кација ,,Час за спас на планетата Земја” вчеравечер во 

Велес се затемни и Малото мовче и споменикот на Гемиџиите. Во овие 60 минути околу 

седум илјади градови од 163 земји меѓу кои и Велес, затемнија дел од ... 

Cooltura - Град Скопје испрати порака за штедење на 
енергетските ресурси 

Со исклучување на светилките, Град Скопје се вклучи во одбележувањето на светски 

познатото движење „Час на планетата Земја“ испраќајќи порака за штедење на енергетските 

ресурси... Со исклучување на уличното осветлување на улицата Македонија, ... 

еМагазин - „Час на планетата земја“: Порака за штедење 
на енергетските ресурси 

Со исклучување на уличното осветлување на улицата Македонија, плоштадот „Македонија“ 

и плоштадот „Филип Втори“, како и на илуминациите на палатата „Пелистер“, Ристиќевата 

палата, Камениот мост, Скопската тврдина, мостот „Око“, Мостот на  

Тера - Часот на планетата Земја 20:30 – 21:30 

Климатските промени се повеќе влијаат на нашата планета. По тој повод, во 2007 година е 

покрената акција Earth Hour – Час за планетата земја, која има за цел подигање на свеста кај 

луѓето за овој проблем. 

1.мк - Да потсетиме – Часот на планетата Земја 20:30 – 
21:30 ! 

Климатските промени се повеќе влијаат на нашата планета.По тој повод, во 2007 година е 

покрената акција Earth Hour – Час за планетата земја, која има за цел подигање на свеста кај 

луѓето за овој проблем. 
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Дневник - Загадувањето од „Југохром“ ќе се намали за 
99,5 проценти 

 

 

http://www.dnevnik.mk/?ItemID=0969E0306837E849917B77037C86F391
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Телма - Југохром ќе поставува филтер станици 

Половина од филтер станици ќе бидат изградени до крајот на годинава а целосниот систем 

за отпрашување ќе го пуштиме во функција за две години, уверуваат од Комбинатот 

Југохром. За да нема големи загуби фабриката ќе работи, независно од  

 


