
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 28.10.2015г. 

 

МИА - Привршува изградбата на секундарната мрежа 
во Ченто 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132865056
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Вечер - Привршува изградбата на секундарната 
мрежа во Ченто 

 

 

http://vecer.mk/skopska/privrshuva-izgradbata-na-sekundarnata-mrezha-vo-chento


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. 

 

3 

Курир - Привршува изградбата на секундарната 
фекална канализациска мрежа во Ченто 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, денеска ја 

посети локацијата каде што се одвиваат градежните работи на секундарната фекална 

канализациска мрежа на улиците 37 и 22 во населбата Методија Андонов - Ченто во 

општина ... 

Нетпрес - Привршува изградбата на секундарна 
фекална канализација во дел од Ченто 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, денеска ја 

посети локацијата каде што се одвиваат градежните работи на секундарната фекална 

канализациска мрежа на улиците 37 и 22 во населбата Методија Андонов – Ченто во 

општина ... 

Денешен - Привршува изградбата на секундарната 
фекална канализациска мрежа во Ченто 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, денеска ја 

посети локацијата каде што се одвиваат градежните работи на секундарната фекална 

канализациска мрежа на улиците 37 и 22 во населбата Методија Андонов – Ченто во 

Гази Баба. 

Пулс24 - Привршува изградбата на секундарната 
фекална канализациска мрежа во Ченто 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, денеска ја 

посети локацијата каде што се одвиваат градежните работи на секундарната фекална 

канализациска мрежа на улиците 37 и 22 во населбата Методија Андонов - Ченто во 

општина ... 

Fox.mk - Привршува изградбата на секундарната 
фекална канализациска мрежа во Ченто 

Во рамките на посетата на Обединетите Арапски Емирати, претседателот на Владата 

на Република Македонија, Никола Груевски, денеска престојува во Емиратот Абу 

Даби каде имаше средба со министерот за меѓународна соработка и развој на ОАЕ, 

Шеиката Лубна ... 
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MIA - Përfundon ndërtimi i rrjetit sekondar fekal kanalizues 
në Çento 

 

http://www.mia.mk/sq/Inside/RenderSingleNews/219/132865090
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Yll Press - Përfundon ndërtimi i rrjetit sekondar të 
kanalizimit të ujërave të zeza në Hasanbeg 

Në deklaratën për media, ministri Izairi informoi se problemi me deponinë në Haraçinë do të 

zgjidhet në mënyrë të integruar dhe me vendosjen e deponisë rajonale në rajonin e Shkupit 

për çka janë 

Idividi - Përfundon ndërtimi i rrjetit sekondar fekal 
kanalizues në Çento 

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Nurhan Izairi, sot e vizitoi lokacionin 

ku po zhvillohen punët ndërtimore të rrjetit sekondar fekal kanalizues në 
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МИА - Ќе се расчистува дивата депонија во Арачиново 

 

    

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132865264
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Канал5 - Ќе се расчистува дивата депонија во 
Арачиново 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и 

градоначалникот на општина Арачиново Брахим Ајвази денеска направија увид на 

состојбата со дивата депонија која се наоѓа на самиот излез од населеното место 

Сител - Ќе се расчистува дивата депонија во 
Арачиново 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и 

градоначалникот на општина Арачиново Брахим Ајвази денеска направија увид на 

состојбата со дивата депонија која се наоѓа на самиот излез од населеното место. 

Lider - Ќе се расчистува дивата депонија во 
Арачиново 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и 

градоначалникот на општина Арачиново Брахим Ајвази денеска направија увид на 

состојбата со дивата депонија која се наоѓа на самиот излез од населеното место. 

А1 On - Ќе се расчистува дивата депонија во 
Арачиново 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и 

градоначалникот на општина Арачиново Брахим Ајвази денеска направија увид на 

состојбата со дивата депонија која се наоѓа на самиот излез од населеното место. 

Нетпрес - Ќе се расчистува дивата депонија во 
Арачиново 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и 

градоначалникот на општина Арачиново Брахим Ајвази денес направија увид на 

состојбата со дивата депонија која се наоѓа на самиот излез од населеното место. 
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MIA - Do të pastrohet deponia e paligjshme në Haraçinë 

 

   

http://www.mia.mk/sq/Inside/RenderSingleNews/219/132865304
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Tetova Sot - Izairi premton zgjidhje për deponitë në 
Haraçinë dhe Likovë (VIDEO) 

 

 

http://www.tetovasot.com/2015/10/izairi-premton-zgjidhje-per-deponite-ne-haracine-dhe-likove-video/
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Idividi - Do të pastrohet deponia e paligjshme në Haraçinë 

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

së Haraçinës Brahim Ajvazi sot dolën në terren për të inspektuar gjendjen e . 

Portalb - Izairi: Do të pastrohet deponia e paligjshme në 
Haraçinë 

Sot ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi, vizitoi komunën e 

Haraçinës me ç’rast së bashku me kryetarin e komunës Brahim Ajvazi, 

Yll Press - Izairi: Do të pastrohet deponia e paligjshme në 
Haraçinë 

Sot ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi, vizitoi komunën e 

Haraçinës me ç’rast së bashku me kryetarin e komunës Brahim Ajvazi, 
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Portalb - Askush nuk reagon për ndotjen që bën 
“Jugohromi”, deputetët e zonës dhe ministri shfajësohen 

 

http://portalb.mk/211699-askush-nuk-reagon-per-ndotjen-qe-ben-jugohromi-deputetet-e-zones-dhe-ministri-shfajesohen/
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Дневник -  „Алкалоид“ награден за најдобар 
регионален проект за енергетската ефикасност 

 

http://dnevnik.mk/?ItemID=740397D3225568459577938D34428042
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Утрински - „Алкалоид“ со награда за најдобар 
регионален проект во делот на енергетската 
ефикасност 

Континуираните заложби на „Алкалоид“ за заштита на животната средина и за 

енергетски ефикасното работење се наградени со престижно признание за „Најдобар 

регионален проект од областа на одржливата енергија“. 

Орбис - Компанијата Алкалоид со нова награда за 
најдобар регионален проект во делот на 
енергетската ефикасност 

Континуираните заложби на „Алкалоид“ за заштита на животната средина и за 

енергетски ефикасното работење овој пат беа наградени со престижно признание за 

„Најдобар регионален проект од областа на одржливата енергија“. 

Макфакс - Награда за „Алкалоид“ за најдобар 
регионален проект во делот на енергетската 
ефикасност 

Континуираните заложби на „Алкалоид“ за заштита на животната средина и за 

енергетски ефикасното работење овојпат беа наградени со престижно признание за 

„Најдобар регионален проект од областа на одржливата енергија“. 
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Утрински - Почна да се чувствува загадениот воздух 

 

 

http://www.utrinski.mk/?ItemID=BFC84509E5440245BA0066B051B2896D
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Орбис - Почетокот на грејната сезона ги врати ПМ10 
честичките во воздухот 

 

 

http://tvorbis.com.mk/?p=19740
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Додај Гас – ЕУ уште во 2013 година знаела за 
лажирањето на податоците за штетни емисии 

 

 

http://www.dodajgas.mk/%D0%B5%D1%83-%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D1%82/
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