
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 26.05.2015г. 

 

МИА - Ќе се контролира квалитетот на водата на 
Преспанското Езеро 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132653706
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Нова Македонија - Ќе се контролира квалитетот на 
водата на Преспанското Езеро 

 

 

http://www.novamakedonija.com.mk/DetalNewsInstant.asp?vestInstant=48916
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Канал 5 - Се испитува квалитетот на водите на 
Преспанското Езеро 
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MIA – Do të kontrollohet cilësia e ujit të Liqenit të Prespës 

 

http://www.mia.mk/sq/Inside/RenderSingleNews/219/132653726


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. 

 

7

 



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. 

 

8 

Yll Press - Shënohet Dita ndërkombëtare e biodiversitetit - 
u lëshua në përdorim Stacioni i pare monitorues për 
Liqenin e Prespës 

 

http://www.yllpress.com/120159/shenohet-dita-nderkombetare-e-biodiversitetit-u-leshua-ne-perdorim-stacioni-i-pare-monitorues-per-liqenin-e-prespes.html
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Idividi - Stacion monitorues për cilësinë e Liqenit të 
Prespës 

 

 

http://www.idividi.com.mk/shqip/maqedoni/999667/index.html
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Сител - Ќе се контролира квалитетот на водата на 
Преспанското Езеро 

На Преспанското Езеро од денеска ќе се врши редовен мониторинг на квалитетот на 

водата преку првата станицата која беше официјално пуштена во употреба во селото 

Стење. - Со воведувањето редовен мониторинг на Езерото се вбројуваме помеѓу оние 

држави ... 

Алфа - Преспанското езеро доби најсовремена 
мониторинг - станица за квалитетот на водата 

Овој систем, ќе дава одговор за негативните влијанија на човекот и природата, заради 

заштита на Преспанското езеро, а ќе биде ставен во функција и за меѓународни 

истражувачки проекти. Од денеска, во секој момент ќе може да се утврдува хемискиот 

и ... 

Орбис - Преспа ја доби првата мониторинг станица 

Со цел да се подобри зачувувањето на богатата разновидност на природните 

живеалишта и видовите на сливот на Преспанското Езеро, како едно од најстарите 

слатководни езера во светот, ставена е во употреба првата мониторинг станица за 

испитување и ... 

Тера - Прва мониторинг станица во Стење 

Во ресенското село Стење, денеска на Мeѓународниот ден на биолошката 

разновидност, свечено е пуштена во употреба првата мониторинг станица за 

испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро. 

Телеграф - Мониторинг станица за следење на 
квалитетот на водата на Преспанското Езеро 

Со воведувањето редовен мониторинг на Езерото се вбројуваме помеѓу оние држави и 

региони во светот кои вистински ги ценат природните ресурси и соодветно се грижат 

за нив, истакна министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан 

Изаири На ... 

Lider - Ќе се контролира квалитетот на водата на 
Преспанското Езеро 

На Преспанското Езеро од денеска ќе се врши редовен мониторинг на квалитетот на 

водата преку првата станицата која беше официјално пуштена во употреба во селото 

Стење. – Со воведувањето редовен мониторинг на Езерото се вбројуваме помеѓу оние 

држави ... 



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. 

 

13 

Пулс24 - Ќе се контролира квалитетот на водата на 
Преспанското Езеро 

На Преспанското Езеро од денеска ќе се врши редовен мониторинг на квалитетот на 

водата преку првата станицата која беше официјално пуштена во употреба во селото 

Стење, пренесува МИА. - Со воведувањето редовен мониторинг на Езерото се 

вбројуваме ... 

Здравство24 - Редовно контролирање на квалитетот 
на водата во Преспанското езеро 

На Преспанското Езеро од денеска ќе се врши редовен мониторинг на квалитетот на 

водата преку првата станицата која беше официјално пуштена во употреба во селото 

Стење. - Со воведувањето редовен мониторинг на Езерото се вбројуваме помеѓу оние 

држави ... 

Курир - Ќе се контролира квалитетот на водата на 
Преспанското Езеро 

На Преспанското Езеро од денеска ќе се врши редовен мониторинг на квалитетот на 

водата преку првата станицата која беше официјално пуштена во употреба во селото 

Стење, пренесува МИА. - Со воведувањето редовен мониторинг на Езерото се 

вбројуваме ... 

Fox.mk - Ќе се контролира квалитетот на водата на 
Преспанското Езеро 

На Преспанското Езеро од денеска ќе се врши редовен мониторинг на квалитетот на 

водата преку првата станицата која беше официјално пуштена во употреба во селото 

Стење, пренесува МИА. – Со воведувањето редовен мониторинг на Езерото се 

вбројуваме ... 

Нетпрес - Пуштена во употреба првата мониторинг 
станица за Преспанското Езеро 

Во ресенското село Стење, денеска на Мeѓународниот ден на биолошката 

разновидност, свечено е пуштена во употреба првата мониторинг станица за 

испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро. 
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Канал5 - Потпишан договор за филтер станица за 
одпадни води во Облешево 

 

 

 

http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=69980
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Сител - Потпишан договор за филтер станица за 
одпадни води во Облешево 

 

 

http://sitel.com.mk/potpishan-dogovor-za-filter-stanica-za-odpadni-vodi-vo-obleshevo
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Lider - Потпишан договор за филтер станица за 
одпадни води во Чешиново-Облешево 

Општина Чешиново Облешево потпиша Договор за заштита и подобрување на 

квалитетот на водите, проект финансиран од Министерството за животна средина и 

просторно планирање. Договорот го потпишаа градоначалникот Костадин Личков и 

министерот Нурхан ... 

+инфо - Пуштена во употреба Првата мониторинг 
станица за Преспанското Езеро 

Со воведување на редовен мониторинг на езерото се вбројуваме помеѓу оние држави и 

региони во светот кои вистински ги ценат природните ресурси и соодветно се грижат 

за нив, истакна министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан 

Изаири во ... 

Денешен - Ќе се контролира квалитетот на водата 
на Преспанското Езеро 

На Преспанското Езеро од денеска ќе се врши редовен мониторинг на квалитетот на 

водата преку првата станицата која беше официјално пуштена во употреба во селото 

Стење. – Со воведувањето редовен мониторинг на Езерото се вбројуваме помеѓу оние 

држави ... 
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+инфо - Загадувањето не заврши со грејната сезона 

 

 

http://plusinfo.mk/vest/26928/zagaduvanjeto-ne-zavrshi-so-grejnata-sezona
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Окно - Загадувањето не заврши со грејната сезона 
Отровните честички ПМ10 во повеќе градови и скопски населби сè уште се над 

дозволеното ниво, иако грејната сезона одамна заврши. Изминатава недела висока 

концентрација на ПМ10 честички е забележана во Кочани, Кавадарци, Кичево и во 

скопските населби ... 
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МИА - Ќе се бројат гнездата на штркови низ цела 
Македонија 

 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132655484
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