
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 09.06.2015г. 
 

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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OhridNews - Конференција за климатските промени 
во Охрид: Само загрижени граѓани можат да 
иницираат промени за спас на животната ... 

 

 

*Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.  
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МРТ- 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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Порта 3 - Меѓународна конференција за климатски 
промени во Охрид 

Решавање на проблемите предизвикани од климатските промени и размена на 
најдобрите практики меѓу претставници на граѓански организации и општини од 
Југоисточна Европа. Тоа е целта на втората меѓународна конференција за климатски 
промени што од ... 

Точка - Меѓународна соработка за справување со 
последиците од климатските промени 

На Втората меѓународна конференција за климатски промени во Охрид, во следните 
два дена ќе се разговара за за размена на искуства и знаења со меѓународни активисти, 
експерти и практичари од областа на адаптацијата и митигацијата кон климатските ... 

Макфакс - Меѓународна соработка за справување со 
последиците од климатските промени 

На Втората меѓународна конференција за климатски промени во Охрид, во следните 
два дена ќе се разговара за за размена на искуства и знаења со меѓународни активисти, 
експерти и практичари од областа на адаптацијата и митигацијата кон климатските ... 

 
*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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Глас на Америка - Конференција за климатски 
промени на УСАИД во Охрид 

Предизвикот е глобален, но чекорите на локалните заедниците ги прават решенијата, 
вели амбасадорот на САД во Македонија Џес Бејли Охрид е домаќин на Втората 
Меѓународна конференција за климатски промени, во организација на Проектот на 
УСАИД за ... 

Репортер - (ГАЛЕРИЈА) Охрид домаќин на втората 
меѓународна конференција за климатски промени 

Климатските промени се најзначајниот предизвик со кој се соочува човештвото во 21 –
от век, затоа на национално и локално ниво мора да бидеме подготвени и да се 
прилагодуваме на промените, ова беше истакнато на втората по ред меѓународна 
конференција ... 

МКД - Граѓаните бараат од лидерите грижа за 
животната средина 

Наместо обвинувања, потребна е итна акција за спас на земјата од климатските 
промени, согласни се учесниците на средбата во Охрид, на која над сто експерти и 
претставници на граѓанскиот сектор, како и претставници од Југоисточна Европа, САД 
и ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.  
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MIA- Konferenca e dytë ndërkombëtare për ndryshime 
klimatike 

 

 

*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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Idividi -  Konferenca e dytë ndërkombëtare për ndryshime 
klimatike  
 

 

 

*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 -  Maqedonia dhe rajoni ende përballen me 
pasoja ekologjike, sociale e ekonomike si pasojë e motit të 
keq  
 
Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi hapi Konferencën e dytë ndërkomëtare për ndryshimet 
klimatike në Ohër. Kjo konferencë sipas tij organizohet në kohë të duhur pasi ... 
 

 
 
 

Almakos - Maqedonia dhe rajoni ende përballen me pasoja 
ekologjike, sociale e ekonomike si pasojë e motit të keq  
 
Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi hapi Konferencën e dytë ndërkomëtare për ndryshimet 
klimatike në Ohër. Kjo konferencë sipas tij organizohet në kohë të duhur pasi ... 
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Макфакс -Австралија финансира еколошки проект во 
општина Маврово – Ростуше 

 

 

 

*Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.  
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Започна реализацијата на еколошкиот проект во општина Маврово – Ростуше за 
заштита на животната средина. Проектот на невладината еколошка организација ЗОК 
од Ростуше со поддршка на Австралиската амбасада и општина Маврово Ростуше, со 
овој проект ќе ... 

 

 

Точка - Австралија финансира еколошки проект во 
општина Маврово – Ростуше 

Започна реализацијата на еколошкиот проект во општина Маврово – Ростуше за 
заштита на животната средина. Проектот на невладината еколошка организација ЗОК 
од Ростуше со поддршка на Австралиската амбасада и општина Маврово Ростуше, со 
овој проект ќе ... 

 

Fox.mk - Австралија финансира еколошки проект во 
општина Маврово – Ростуше 

Започна реализацијата на еколошкиот проект во општина Маврово – Ростуше за 
заштита на животната средина. Проектот на невладината еколошка организација ЗОК 
од Ростуше со поддршка на Австралиската амбасада и општина Маврово Ростуше , со 
овој проект ќе ... 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
*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.  
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