
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 22.03.2016г. 
 

МИА – Потпишан договор за финансирање изградба на 
канализациона мрежа во Требош     

 
 

*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/f050613bdf/
http://www.time.mk/r/c/f050613bdf/


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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Сител -  Потпишан договор за финансирање изградба на 
канализациска мрежа во Требош 

 

 

*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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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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Утрински - Потпишан договор за финансирање изградба 
на канализациска мрежа во Требош 

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот 
на општина Желино Фатмир Изаири денеска во локалната самоуправа во Желино потпишаа 
договор за финансирање на проектот „Изградба на канализациска мрежа во Требош“. 

Денешен  - Потпишан договор за финансирање изградба 
на канализациска мрежа во Требош 
Mинистерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот 
на општина Желино Фатмир Изаири денеска во локалната самоуправа во Желино потпишаа 
договор за финансирање на проектот „Изградба на канализациска мрежа во Требош“. 

Канал 77 - Селата Палатица и Требош конечно ќе добијат 
канализациона мрежа 

Конечно селата Палатица и Требош од општина Желино ќе добијат канализациона мрежа, 
проект кој после нецела деценија од неговиот почеток влегува во завршна фаза. Министерот 
за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири и градоначалникот на ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

МИА – Министертот Изаири во посета на општина 
Боговиње   
 

 
 
 
 

 

*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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 

Сител - Министерот Изаири во посета на општина 
Бовиње 

 

 
 

 

 

*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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Алсат-М  - Уште едно ветување на министерот за 
екологија околу „Југохром“ 

 

 
 

 
 

*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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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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 

Телма -  Нерационални јавни набавки 

 
 

 
 

*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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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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Тера - Втор загадувач по ред во Европа, што презема Рек 
Битола? 

 
 

 

*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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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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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. 

 

14 



Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 
OhridNews - Јавна расправа за влијание врз животна 

средина на проектот за изградба на делница 
Требеништа-Струга 

 

 

 

 

*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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

  

Порта 3 -  Предупредувачки и застрашувачки податоци – 
Нема место каде да се избега од загадувањето 

 
 

 

*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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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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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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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. 

 

19 



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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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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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. 

 

22 



Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

еМагазин - Светски ден на водата: Илјадници македонски 
граѓани пијат вода со сомнителен квалитет 

 

 

 

*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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 

 
 

Бизнис Вести - Го одбележуваме светскиот ден на 
водата: Подобра вода – подобри работни места 

Повеќе од 3,6 милиони луѓе секоја година умираат од болести поврзани со водата во 
нееколошка средина. Секој ден 38 работници умираат од болести предизвикани од вода. Во 
Суб-Сахарна Африка жените и девојките секојдневно користат преку 25% од времето  

*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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

MIA - Nënshkruhet marrëveshje për financim të ndërtimit të 
rrjetit të kanalizimit në trebosh 
 

 
 

*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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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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 

Tetova sot - Do të rrumbullakohet sistemi i kanalizimit në 
komunën e Zhelinës 
 

 

 

 

*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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

ART - ZHELINË: ZGJIDHET PROBLEMI I UJËRAVE TË ZEZA 

 
 

 

*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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Tetova sot -  Ministri Izairi për vizitë në komunën e Bogovinjës 

 

*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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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 

Tetova sot - Ndotja në Tetovë, ministri Izairi me premtime të 
njëjta 

 

*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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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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