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Дневна хемеротека за 08.06.2015г. 
 

МИА - Втора меѓународна конференција за климатски 
промени 

 

 

*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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А1 On - Втора меѓународна конференција за 
климатски промени 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати 
на Втората меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржува од 
денеска до 10 јуни во Охрид. Конференцијата е во организација на Милиеуконтакт 
Македонија, ... 

Press24 - Втора меѓународна конференција за 
климатски промени 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати 
на Втората меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржува од 
денеска до 10 јуни во Охрид. Конференцијата е во организација на Милиеуконтакт 
Македонија, ... 

Репортер -Меѓународна конференција за климатски 
промени 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати 
на Втората меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржува од 
денеска до 10 јуни во Охрид. Конференцијата е во организација на Милиеуконтакт 
Македонија, ... 

МРТ - Втора меѓународна конференција за климатски 
промени 

Се одржува од денеска до 10 јуни во Охрид... Министерот за животна средина и 
просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати на Втората меѓународна 
конференција за климатски промени, која ќе се одржува од денеска до 10 јуни во 
Охрид. 

Сител -Втора меѓународна конференција за 
климатски промени 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати 
на Втората меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржува од 
денеска до 10 јуни во Охрид. Конференцијата е во организација на Милиеуконтакт 
Македонија, ... 

Канал5  - Втора меѓународна конференција за 
климатски промени 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати 
на Втората меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржува од 

*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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денеска до 10 јуни во Охрид. Конференцијата е во организација на Милиеуконтакт 
Македонија, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*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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Tetovasot - Konferenca e dytë ndërkombëtare për 
ndryshimet klimatike 

 

 
 
Idividi  - Konferenca e dytë ndërkombëtare për ndryshimet 
klimatike  
  
Shkup, 8 qershor 2015 (MIA) - Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor 
Nurhan Izairi do të mbajë fjalim në Konferencën e dytë ndërkomëtare për ndryshimet 
klimatike, e cila do të mbahet ... 

 

*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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МИА - „Охрид СОС” со барање до Бакрачески да се 
спречи урбанизацијата на Студенчишкото блато 

 

 

*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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*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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Сител - „Охрид СОС“ со барање до Бакрачески да се 
спречи урбанизацијата на Студенчишкото блато 

 

 

*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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*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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Sky  -Се бара мораториум на активностите во 
охридското Студенчишко блато 

Граѓанската иницијатива „Охрид СОС“, по повод 5 јуни, Светскиот ден на животната 
средина, денеска на градоначалникот на Охрид, Никола Бакрачески, му врачи барање 
за мораториум на спроведувањето на сите активности и проекти во врска со 
биорезерватот ... 

Репортер  - „Охрид СОС” со барање до Бакрачески да 
се спречи урбанизацијата на Студенчишкото блато 

Граѓанската инцијатива „Охрид СОС“ денеска по повод 5 јуни – Светскиот ден на 
животната средина, до градоначникот на Охрид, Никола Бакрачевски, достави 
„барање“ за прогласување Мораториум на спроведувањето на активностите/проектите 
кои подразбираат ... 

OhridNews - „Охрид СОС“ со барање за мораториум на 
активностите околу урбанизацијата на 
Студенчишко блато 

По повод 5 Јуни- Светскиот ден на животната средина, граѓанската иницијатива 
ОхридСОС на градоначникот на Охрид, Никола Бакрачевски, му врачи Барање за 
Мораториум на спроведувањето на активностите/проектите кои подразбираат 
намалување односно 

Build -  Охрид СОС“ со барање за мораториум околу 
урбанизацијата на Студенчишко блато 

По повод Светскиот ден на животната средина, охридската граѓанска иницијатива 
„Охрид СОС“ на градоначалникот Никола Бакрачески денеска му врачи барање за 
мораториум на спроведување на активностите за урбанизација на Студенчишкото 
блато. 

 

 

 

 

*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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МИА - Струшките екологисти побараа да се спречи 
неконтролираната сеча на планината Јабланица 

 

*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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*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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+инфо - Струшките екологисти побараа да се спречи 
неконтролираната сеча на планината Јабланица 

Планинарско-еколошкото друштво „Закамен“ од Струга денеска организира еко-марш 
со цел да се подигне свеста за уништувањето на шумскиот фонд на планината 
Јабланица, а по повод 5-ти јуни - Денот на екологијата, јави МИА. 

Алфа - Планината Јабланица да се прогласи за 
национален парк 

Планината Јабланица да се прогласи за национален парк, бидејќи само на тој начин 
државата ќе може да ги заштити нејзините ретки природни богатства кои масовно се 
екплоатираат и да стави крај на неконтолираното искористување на планинските 
ресурсите. 

Репортер - Струшките екологисти бараат да се 
спречи неконтролираната сеча Јабланица 

Планинарско-еколошкото друштво „Закамен“ од Струга денеска организира еко-марш 
со цел да се подигне свеста за уништувањето на шумскиот фонд на планината 
Јабланица, а по повод 5-ти јуни – Денот на екологијата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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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Botasot -  Saraj, Promovohet projekti për ndërtimin e 
Sheshit dhe vendosjen e përmendores së Isa Boletinit  
 

 

 

*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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*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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*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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Yll Press - Në Saraj promovohet projekti për ndërtimin e 
Sheshit dhe vendosjen e përmendores së Isa Boletinit  
 
Në promovimin e projektit në formë vizuale, ishte i pranishëm zëvendëskryeministri 
Musa Xhaferi, ministri i Ambinetit të Jetesës, Nurhan Izairi, ish-ministri I Drejtësisë 
Blerim Bexheti dhe zyrtarë ... 
 
 

 Portalb  Saraj, Promovohet projekti për ndërtimin e Sheshit 
dhe vendosjen e përmendores së Isa Boletinit  
 
Lajme lidhur me temën Komuna e Sarajit ndanë bursa për 12 nxënës dhe student 
Këshilltarët e BDI-së dhe PDSH përkrahën buxhetin e komunës së Sarajit 
Projektohet në 383 milion denarë buxheti i komunës ... 
 
 

Tetova Sot - Xhaferi dhe Murati në Saraj promovuan 
projektin për Sheshin Flamuri dhe Përmendoren e Isa 
Boletinit  
 
Komuna e Sarajit sot bëri promovimin e projektit për ndërtimin e sheshit të Flamurit dhe 
vendosjen e përmendores së Isa Boletinit. Punimet për këtë projekt do të fillojnë mujain e 
ardhshëm. 
 

Shprehja  - Në Saraj të Shkupit do të vendoset 
përmendorja e Isa Boletinit  
 
Në komunën e Sarajit sot është prezantuar projekti ideor “Sheshi i Flamurit dhe 
vendosja e përmendores së Isa Boletinit”. Sipas këtij projekti, komuna Saraj do të 
bëhet komuna me një ndër sheshet më ... 
 

Lajm - Në Saraj të Shkupit do të vendoset përmendorja e 
Isa Boletinit  
 
Në komunën e Sarajit sot është prezantuar projekti ideor “Sheshi i Flamurit dhe vendosja e 
përmendores së Isa Boletinit”. Sipas këtij projekti, komuna Saraj do të bëhet komuna me një 
ndër sheshet më ... 
 
 

*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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Tetova Sot  Në Saraj do të promovohet rikonstruimi i 
sheshit dhe vendosja e përmendores së Isa Buletinit  
 
Në komunën e Sarajit, sot do të bëhet promovimi i projektit për rikonstruimin e 
Sheshit të Sarajit që është emërtuar si Sheshi I Flamurit dhe vendosja e 
përmendores së heroit kombëtar Isa Boletini 
 
 

Republika - Në Saraj do të promovohet rikonstruimi i 
sheshit dhe vendosja e përmendores së Isa  Boletinit  
 
Në komunën e Sarajit, sot do të bëhet promovimi i projektit për rikonstruimin e 
Sheshit të Sarajit që është emërtuar si Sheshi I Flamurit dhe vendosja e 
përmendores së heroit kombëtar Isa Boletini. 
 

 
 

 

 
  

*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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