
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 30.05.2016г. 

Tetova Sot - Me orë ekologjike shënohet 5 Qershori Dita 
botërore e mjedisit jetësor 

 

 

http://www.tetovasot.com/2016/05/me-ore-ekologjike-shenohet-5-qershori-dita-boterore-e-mjedisit-jetesor/
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Aktuale.mk - Me orë ekologjike shënohet 5 Qershori Dita 
botërore e mjedisit jetësor (foto) 

Me kumtesën e fushatës njëjavore për shënimin e 5 Qershorit Ditës botërore të mjedisit jetësor, 

ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ameti iu drejtua nxënësve të 

shkollës fillore “Ismail Qemali” në komunën e Çairit. 
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Утрински - Тетовци и натаму дишат загаден воздух 

 

http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=165C8C71F5A843458AE4AEC54607AD2A
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Телма - Се таложи отпадот кај претоварната станица 
во Тетово 

 

http://telma.com.mk/vesti/se-talozhi-otpadot-kaj-pretovarnata-stanica-vo-tetovo
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ТВ21 - Нема решение за тетовската депонија 

На влезот на Тетово се уште стои насобраниот отпад во дивата депонија, откако беше 

блокирана регионалната депонија „Русино“ во Гостивар, каде жителите од неколку населби 

не дозволуваат да се фрла отпадот. 
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AlsatM - Deponia “Rusino”, ministri Ameti topin ua hedh 
komunave (VIDEO) 

 

http://alsat-m.tv/News/254355/deponia-rusino-ministri-ameti-topin-ua-hedh-komunave
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Tetova Sot - Deponia “Rusino”, ministri Ameti topin ua hedh 
komunave (VIDEO) 

Problemi me deponinë Rusino duhet të zgjidhet nga vet komunat ndërsa ministria e ekologjisë është 

e gatshme të ndihmojë në këtë çështje, ka deklaruar ministri, Bashkim Ahmeti. 
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Локално - (ВИДЕО) Рудникот за злато кај Иловица ќе се 
гради следната година 

 

 

24 Вести - Рудникот за злато кај Иловица ќе се гради 
следната година 

Канадската Еуромакс ја чека дозволата од министерството за животна средина за да отпочне 

со изградба на рудникот за злато кај Иловица. Од таму тврдат дека компанијата ќе ги 

почитува сите еко стандарди за заштита на животната средина. 

http://lokalno.mk/video-rudnikot-za-zlato-kaj-ilovica-kje-se-gradi-slednata-godina/
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MИА - Проекти за зачувување на природата на 
општините од Брегалничкиот слив 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133191258
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Сител - Проекти за зачувување на природата на 
општините од Брегалничкиот слив 

Преку Програмата за зачувување на природата во Македонија, проект од Швајцарската 

агенција за развој и соработка, во Брегалничкиот слив кој опфаќа 15 општини, за проекти на 

НВО организации и општини се инвестирани 20 милиони денари. 

А1 On - Проекти за зачувување на природата на 
општините од Брегалничкиот слив 

Преку Програмата за зачувување на природата во Македонија, проект од Швајцарската 

агенција за развој и соработка, во Брегалничкиот слив кој опфаќа 15 општини, за проекти на 

НВО организации и општини се инвестирани 20 милиони денари 
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Порта 3 - 5 јуни – Светски ден за заштитата на 
животната средина 

 

 

 

http://www.porta3.mk/5ti-juni-svetski-den-za-zashtitata-na-zhivotnata-sredina/
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ТВМ - Истражувачко новинарство во екологијата 

 

 

             

http://tvm.mk/vesti/ohrid/23623-istrazhuvachko-novinarstvo-vo-ekologijata

