
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 22.02.2016г. 

 

Скопје инфо - Почна да се гради уште една делница од 
канализациската мрежа во Сарај 

 

http://skopjeinfo.mk/pochna-da-se-gradi-ushte-edna-delnica-od-kanalizaciskata-mrezha-vo-saraj
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+инфо - Почна да се гради уште една делница од 
канализациската мрежа во Сарај 

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот 

на општина Сарај Беким Мурати, денеска го означија започнувањето на градежните работи 

за дел од секундарната канализациона мрежа во н.м. Сарај, во општана Сарај 
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MIA - Filloi ndërtimi i një seksioni të rrjetit sekondar të 
kanalizimit në Saraj 

 

http://www.mia.mk/sq/Inside/RenderSingleNews/219/133040557
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Tetova Sot - Filloi ndërtimi i një seksioni të rrjetit sekondar të 
kanalizimit në Saraj 

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi dhe kryetari i komunës së 

Sarajit Bekim Murati, e shënuan fillimin e punëve ndërtimore në pjesën e rrjetit sekondar të 

kanalizimit në v.b. Saraj, në komunën e  Sarajit. 

Alsat M - Kanalizimi në Saraj, për pikë politike 

Derisa Ministri i mjedisit Nurhan Izairi dhe kryetari i Komunës së Sarajit promovojnë nisjen e 

punimeve për ndërtimin e kanalizimit në Saraj, banorët shprehin revoltën duke theksuar se  

Portalb - Filloi ndërtimi i një seksioni të rrjetit sekondar të 
kanalizimit në Saraj 

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi dhe kryetari i komunës së 

Sarajit Bekim Murati, e shënuan fillimin e punëve ndërtimore në pjesën e rrjetit sekondar të 

kanalizimit në v.b. Saraj, në komunën e Sarajit.  
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+инфо - Слободен печат: За борба со отровите на ОХИС 
потребни се 50 милиони евра 

 

 

 

 

http://plusinfo.mk/vest/58658/sloboden-pecat-za-borba-so-otrovite-na-ohis-potrebni-se-50-milioni-evra
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Вечер - Нова инвестиција во рудникот „Саса" вредна 
100.000 евра 

 

 

http://vecer.mk/ekonomija/nova-investicija-vo-rudnikot-sasa-vredna-100000-evra
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Утрински - Нова инвестиција во рудникот „Саса“ од 
областа на екологијата 

 

http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=C418362BDB2A4043B402B2D9788DF3C1
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Алфа - Нова инвестиција во рудникот „Саса“ од областа 
на екологијата 

Рудникот за олово и цинк „Саса“ ја стави во употреба новата бетонска база. Инвестицијата 

вредна 100.000 евра е во рамки на еколошката програма за намалување на влијанијата врз 

животната средина, но ќе ја зголеми и бебзедноста на рударите. 

Точка - Нова инвестиција во рудникот "Саса" 

Рудникот за олово и цинк "Саса" ја стави во употреба новата бетонска база. Инвестицијата 

вредна 100.000 евра е во рамки на еколошката програма за намалување на влијанијата врз 

животната средина, но ќе ја зголеми и бебзедноста на рударите. 
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Репортер - Нова инвестиција во рудникот „Саса“ од 
областа на екологијата 

Рудникот за олово и цинк „Саса“ ја стави во употреба новата бетонска база. Инвестицијата 

вредна 100.000 евра е во рамки на еколошката програма за намалување на влијанијата врз 

животната средина, но ќе ја зголеми и бебзедноста на рударите. 

Република - Нова инвестиција во рудникот „Саса“ од 
областа на екологијата 

Рудникот за олово и цинк „Саса“ ја стави во употреба новата бетонска база. Инвестицијата 

вредна 100.000 евра е во рамки на еколошката програма за намалување на влијанијата врз 

животната средина, но ќе ја зголеми и бебзедноста на рударите. 

Орбис - Нова инвестиција во рудникот „Саса“ од областа 
на екологијата 

Рудникот за олово и цинк „Саса“ ја стави во употреба новата бетонска база. Инвестицијата 

вредна 100.000 евра е во рамки на еколошката програма за намалување на влијанијата врз 

животната средина, но ќе ја зголеми и бебзедноста на рударите. 

Lider - Нова инвестиција во рудникот „Саса“ од областа 
на екологијата 

Рудникот за олово и цинк „Саса“ ја стави во употреба новата бетонска база. Инвестицијата 

вредна 100.000 евра е во рамки на еколошката програма за намалување на влијанијата врз 

животната средина, но ќе ја зголеми и бебзедноста на рударите. 

Press24 - Нова инвестиција во рудникот „Саса“ од 
областа на екологијата 

Рудникот за олово и цинк „Саса“ ја стави во употреба новата бетонска база. Инвестицијата 

вредна 100.000 евра е во рамки на еколошката програма за намалување на влијанијата врз 

животната средина, но ќе ја зголеми и бебзедноста на рударите. 

А1 On - Нова инвестиција во рудникот „Саса“ од областа 
на екологијата 

Рудникот за олово и цинк „Саса“ ја стави во употреба новата бетонска база. Инвестицијата 

вредна 100.000 евра е во рамки на еколошката програма за намалување на влијанијата врз 

животната средина, но ќе ја зголеми и бебзедноста на рударите. 
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Kumanovo News - Почна да се мери загаденоста на 
воздухот во Куманово 

 

 

 

 

http://www.kumanovonews.com/vesti/pocna-da-se-meri-zagadenosta-na-vozduhot-vo-kumanovo

