
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. 

 

1

Дневна хемеротека за 17.03.2016г. 

 

МИА - Нова водоводна мрежа за селото Блаце во Чучер 
Сандево 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133081123
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Сител - Нова водоводна мрежа за селото Блаце во Чучер 
Сандево 

Камен темелник на нова водоводна мрежа во населеното место Блаце во Општина Чучер 

Сандево денеска поставија министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан 

Изаири, градоначалникот на општината Јован Пејковски и пратеничката Ермира Мехмети. 

Денар - Ќе се реконструира примарна и секундарна 
водоводна мрежа за село Блаце 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, во среда во село 

Блаце, општина Чучер Сандево, присуствуваше на свеченото отпочнување на градежните 

работи од проектот „Реконструкција на примарна и секундарна водоводна мрежа за ... 
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Lider - Нова водоводна мрежа за селото Блаце во Чучер 
Сандево 

Камен темелник на нова водоводна мрежа во населеното место Блаце во Општина Чучер 

Сандево денеска поставија министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан 

Изаири, градоначалникот на општината Јован Пејковски и пратеничката Ермира Мехмети. 

Точка - Ќе се реконструира примарна и секундарна 
водоводна мрежа за село Блаце 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, во среда во село 

Блаце, општина Чучер Сандево, присуствуваше на свеченото отпочнување на градежните 

работи од проектот "Реконструкција на примарна и секундарна водоводна мрежа за ... 

Макфакс - Ќе се реконструира примарна и секундарна 
водоводна мрежа за село Блаце 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, во среда во село 

Блаце, општина Чучер Сандево, присуствуваше на свеченото отпочнување на градежните 

работи од проектот „Реконструкција на примарна и секундарна водоводна мрежа за ... 

Репортер - Нова водоводна мрежа за селото Блаце во 
Чучер Сандево 

Камен темелник на нова водоводна мрежа во населеното место Блаце во Општина Чучер 

Сандево денеска поставија министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан 

Изаири, градоначалникот на општината Јован Пејковски и пратеничката Ермира Мехмети. 

А1 On - Нова водоводна мрежа за селото Блаце во Чучер 
Сандево 

Камен темелник на нова водоводна мрежа во населеното место Блаце во Општина Чучер 

Сандево денеска поставија министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан 

Изаири, градоначалникот на општината Јован Пејковски и пратеничката Ермира Мехмети. 

Press24 - Нова водоводна мрежа за селото Блаце во Чучер 
Сандево 

Камен темелник на нова водоводна мрежа во населеното место Блаце во Општина Чучер 

Сандево денеска поставија министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан 

Изаири, градоначалникот на општината Јован Пејковски и пратеничката Ермира Мехмети 
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MRT - Bllacë, rikonstruohet rrjeti i ujësjellësit 

 

 

http://al.play.mrt.com.mk/play/85764/bllace-rikonstruohet-rrjeti-i-ujesjellesit
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Tetova Sot - Do të rikonstruktohet rrjeti i ujësjellësit primar dhe 
sekondar për fshatin Bllacë 

 

http://www.tetovasot.com/2016/03/do-te-rikonstruktohet-rrjeti-i-ujesjellesit-primar-dhe-sekondar-per-fshatin-bllace/
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Утрински - Наместо депонија, фабрика за комунален 
отпад 

 

http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7A5A857174DAEF409B229F7A95101246
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Дневник - Индустријата во ЕУ заработи 24 милијарди 
евра од трговијата со јаглеродни емисии 

 

http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=9E27A51ACF6AAA4BA1C3E7FC1AD81170
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Додај Гас - Градот Миланo планира да им плаќа на луѓето 
со велосипеди да одат на работа 

 

http://www.dodajgas.mk/gradot-milano-planira-da-im-plaka-na-lugeto-so-velosipedi-da-odat-na-rabota/
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