
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 22.04.2015г. 
 
Вечер – Се гради со најмногу 5%повеќе пари, па се 
штеди до 40%за струја и вода  

 

 

 

 
*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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http://www.time.mk/r/c/1917f073e5/
http://www.time.mk/r/c/1917f073e5/
http://www.time.mk/r/c/1917f073e5/
http://vecer.mk/ekonomija/se-gradi-so-najmnogu-5-povekje-pari-pa-se-shtedi-do-40-za-struja-i-voda
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и просторно планирање 

 

Дневник - Зелена градба за заштеда на енергија и за 
заштита на природата 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

*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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http://www.time.mk/s/dnevnik
http://www.time.mk/r/c/1917f073e5/
http://www.time.mk/r/c/1917f073e5/
http://www.time.mk/r/c/1917f073e5/
http://dnevnik.mk/?ItemID=8FDE21971A3875499F36A8FB15A113DF
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Сител - Зелена градба, светски тренд за заштеда на 
струја и вода 

Во градбите во Македонија се вградуваат енергетски ефикасни материјали, но земјава 
е на самиот почеток на практикување на зелената градба, светски тренд со чие 
практикување се добива до 30-процентна заштеда на електрична енергија и вода. 

МРТ - Пониски трошоци со зелена градба! 

Првичниот ефект се гледа во сериозното намалување на годишните сметки за струја и 
за вода. Почетната инвестиција ја зголемува цената за најмногу 1 до 5%, а вложеното 
експресно се враќа... Домашните градежници користат енергетски високо ефикасни ... 

Канал5 - Зелена градба, светски тренд за заштеда на 
струја и вода 

Со употреба на енергетско ефикасни материјали при градба на објектите, се заштедува 
до 30 % струја и 40 % вода на годишно ниво. Ова го покажува светскиот тренд на 
практикување на таканаречена “зелена градба“ беше посочено на денешниот настан на 
тема ... 

Алсат-М - Зелена градба, светски тренд за заштеда 
на струја и вода 

Во градбите во Македонија се вградуваат енергетски ефикасни материјали, но земјава 
е на самиот почеток на практикување на зелената градба, светски тренд со чие 
практикување се добива до 30-процентна заштеда на електрична енергија и вода. 

Lider - Зелена градба, светски тренд за заштеда на 
струја и вода 

Во градбите во Македонија се вградуваат енергетски ефикасни материјали, но земјава 
е на самиот почеток на практикување на зелената градба, светски тренд со чие 
практикување се добива до 30-процентна заштеда на електрична енергија и вода. 

Порта 3 - Зелена градба, светски тренд за заштеда на 
струја и вода 

Во градбите во Македонија се вградуваат енергетски ефикасни материјали, но земјава 
е на самиот почеток на практикување на зелената градба, светски тренд со чие 
практикување се добива до 30-процентна заштеда на електрична енергија и вода. 

*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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http://www.time.mk/s/sitel
http://www.time.mk/r/c/6594bbc616/
http://www.time.mk/r/c/6594bbc616/
http://www.time.mk/s/mtv
http://www.time.mk/r/c/0b1470480b/
http://www.time.mk/s/kanal5
http://www.time.mk/r/c/18f06f23c7/
http://www.time.mk/r/c/18f06f23c7/
http://www.time.mk/r/c/18f06f23c7/
http://www.time.mk/s/alsat
http://www.time.mk/r/c/df083568e7/
http://www.time.mk/r/c/df083568e7/
http://www.time.mk/r/c/df083568e7/
http://www.time.mk/s/lider
http://www.time.mk/r/c/0bf89fd202/
http://www.time.mk/r/c/0bf89fd202/
http://www.time.mk/r/c/0bf89fd202/
http://www.time.mk/s/porta3
http://www.time.mk/r/c/439f3d3bc9/
http://www.time.mk/r/c/439f3d3bc9/
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Fox.mk - Трошоците при зелена градба се враќаат во 
првата година 

Трошоците при зелена градба се само од 1 до 5 % повисоки и корисникот на 
станбениот или деловниот простор преку заштедите кои ќе ги оствари, ги враќа овие 
средства во првата година, рече Митко Алексов, извршен директор на Сојузот на 
стопански комори ... 

Курир - Зелена градба-светски тренд за заштеда на 
струја и вода 

Во градбите во Македонија се вградуваат енергетски ефикасни материјали, но земјава 
е на самиот почеток на практикување на зелената градба, светски тренд со чие 
практикување се добива до 30-процентна заштеда на електрична енергија и вода. 

Телеграф - ЗЕЛЕНА ГРАДБА: Македонија на самиот 
почеток на следење на овој тренд 

Иницијалната инвестиција за граѓаните е незначителна и се движи од 1 до 5 проценти, 
така што според светските статистики се враќа уште во првата година од 
функционирањето на објектот, а понатаму користа е значителна и изнесува околу 30 
проценти кај ... 

Нетпрес - Одржан информативен настан за 
„Енергетска ефикасност во градежништвото – 
Зелена градба“ 

Денес, во организација на Бизнис Центарот на Скопски Плански Регион и Сојузот на 
Стопански Комори на Македонија, а со поддршка на Министерството за локална 
самоуправа и Програмата за развој на Обeдинети нации (UNDP) се одржа 
информативен настан на ... 

Точка - Трошоците при зелена градба се враќаат во 
првата година 

Трошоците при зелена градба се само од 1 до 5 % повисоки и корисникот на 
станбениот или деловниот простор преку заштедите кои ќе ги оствари, ги враќа овие 
средства во првата година, рече Митко Алексов, извршен директор на Сојузот на 
стопански комори ... 

Денар - Трошоците при зелена градба се враќаат во 
првата година 

Трошоците при зелена градба се само од 1 до 5 % повисоки и корисникот на 
станбениот или деловниот простор преку заштедите кои ќе ги оствари, ги враќа овие 

*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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http://www.time.mk/s/foxmk
http://www.time.mk/r/c/5310c35635/
http://www.time.mk/r/c/5310c35635/
http://www.time.mk/r/c/5310c35635/
http://www.time.mk/s/kurir
http://www.time.mk/r/c/fa2ea3b6cc/
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http://www.time.mk/r/c/b46c8457b8/
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http://www.time.mk/r/c/5cbd2bc0ad/
http://www.time.mk/r/c/5cbd2bc0ad/
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http://www.time.mk/r/c/e10686e1a7/
http://www.time.mk/s/denar
http://www.time.mk/r/c/1af7497621/
http://www.time.mk/r/c/1af7497621/
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средства во првата година, рече Митко Алексов, извршен директор на Сојузот на 
стопански комори ... 

Макфакс - Трошоците при зелена градба се враќаат 
во првата година 

Трошоците при зелена градба се само од 1 до 5 % повисоки и корисникот на 
станбениот или деловниот простор преку заштедите кои ќе ги оствари, ги враќа овие 
средства во првата година, рече Митко Алексов, извршен директор на Сојузот на 
стопански комори . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
*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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http://www.time.mk/s/makfax
http://www.time.mk/r/c/635f8d70c0/
http://www.time.mk/r/c/635f8d70c0/
http://www.time.mk/r/c/635f8d70c0/
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МИА – Кохференција ,,Можности за младите во време 
на климатски промени и енергетска транзиција  
 

 

 
 
 

*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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http://www.time.mk/r/c/ed32ad648a/
http://www.time.mk/r/c/ed32ad648a/
http://www.time.mk/r/c/ed32ad648a/
http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132608835
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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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МИА  - Одбележување на Денот на планетата Земја  
 

 
 

*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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http://www.time.mk/s/alfa
http://www.time.mk/r/c/ed32ad648a/
http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132608835
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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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Алфа  - Како да се намали загадувањето на 
Охридското Езеро? 

 

 

 
*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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http://www.time.mk/s/alfa
http://www.time.mk/r/c/ed32ad648a/
http://www.time.mk/r/c/ed32ad648a/
http://www.time.mk/r/c/ed32ad648a/
http://www.alfa.mk/News.aspx?ID=92637
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Вечер - Отпадните води од Македонија и Албанија го 
загадуваат Охридското Езеро 

Во рамки на проектот реализиран изминатите 18 месеци изработена е студија за 
интегрирано управување со сливот на Охридското Езеро, со препораки на 
истражувачите и експертите вклучени во проектот за тоа што се треба да се направи за 
правилно ... 

Порта 3 - Oтпадните води од Македонија и Албанија 
го загадуваат Охридското Езеро 

На завршната конференција „Сино и зелено наспроти црно и сиво“ одржана денеска во 
Охрид, невладините организации „Локална агенција за развој“ (ЛДА) од Струга и 
„Еуропартнерс Дивелопмент“ од Тирана ги презентираа резултатите од проектот 
„Интегриран ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
*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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http://www.time.mk/s/vecer
http://www.time.mk/r/c/19ac3c66c2/
http://www.time.mk/r/c/19ac3c66c2/
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МРТ- Невладини организации со стратегија против 
загадување на Охридското Езеро 

 
 

 

*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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http://www.time.mk/s/mtv
http://www.time.mk/r/c/93726f1047/
http://www.time.mk/r/c/93726f1047/
http://mrt.com.mk/node/22393
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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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