
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 21.05.2015г. 

 

МИА - Интензивна реализација на годинашната 
Програма за инвестирање во животната средина 

 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132650161
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Сител - Интензивна реализација на годинашната 
Програма за инвестирање во животната средина 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска потпиша 
договори со градоначалници на 11 општини. Потпишувањето на договорите е со цел 

Лидер - Интензивна реализација на годинашната 
Програма за инвестирање во животната средина 
Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска потпиша 
договори со градоначалници на 11 општини. Потпишувањето на договорите е со цел 
интензивно реализирање на год... 
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Yll Press - Realizim intensiv i Programit për investim në 
mjedisin jetësor për vitin 2015 

 

http://www.yllpress.com/120069/realizim-intensiv-i-programit-per-investim-ne-mjedisin-jetesor-per-vitin-2015.html
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Tetova Sot - Marrëveshje tjera të Izairit me komunat, mes 
tyre edhe me Deharin 
Gjatë javës së fundit, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor intensivisht po punon në 
realizimin e Programit për investim në mjedisin jetësor dhe Konkursin për ndarje të mjeteve për 
financim dhe realizim të programeve, projekteve dhe aktiviteteve tjera nga sfera e mjedisit jetësor për 
vitin 2015. 

Idividi - Realizim intensiv i Programit vjetor për investim në 
mjedisin jetësor 
Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi sot nënshkroi marrëveshje me 
kryetarët e 11 komunave. 


