
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 29.03.2016г. 

МИА - Министерот Изаири и градоначалничката Арифи 
потпишаа договор за средување на коритото на реката 
во Голема Речица 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/133099871
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Вечер - Уредување на коритото на реката во Голема 
Речица 

 

http://vecer.mk/makedonija/ureduvanje-na-koritoto-na-rekata-vo-golema-rechica
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Канал5 - Уредување на коритото на реката во Голема 
Речица 

Пет и пол милиони денари од буџетот на министерството за животна средина се доделени на 

општина Тетово за регулирање на коритото на реката во Голема Речица. Ова место беше 

едно од најтешко зафатените од големото невреме и поплавите во август . 

Алфа - Регулација на коритата на реките во полошко 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и 

градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи потпишаа договор за регулирање на 

коритото од реката што минува низ Голема Речица. 
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Денар - Ќе се санираат речните корита во тетовско 

Договор за финансирање на проектот за изведување на градежни работи согласно главен 

проект за регулација на коритото на река Речица, потпишаа во понеделникот Министерот за 

животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот на ... 

Точка - Ќе се санираат речните корита во тетовско 

Договор за финансирање на проектот за изведување на градежни работи согласно главен 

проект за регулација на коритото на река Речица, потпишаа во понеделникот Министерот за 

животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот на ... 

Макфакс - Ќе се санираат речните корита во тетовско 

Договор за финансирање на проектот за изведување на градежни работи согласно главен 

проект за регулација на коритото на река Речица, потпишаа во понеделникот Министерот за 

животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот на ... 

Lider - Министерот Изаири и градоначалничката Арифи 

потпишаа договор за средување на коритото на реката во 

Голема Речица 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и 

градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи денеска во зградата на локалната 

самоуправа во Тетово потпишаа договор за регулирање на коритото од реката што минува 

низ Голема . 

Репортер - Министерот Изаири и градоначалничката 
Арифи потпишаа договор за средување на коритото на 
реката во Голема Речица 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и 

градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи денеска во зградата на локалната 

самоуправа во Тетово потпишаа договор за регулирање на коритото од реката што минува 

низ Голема . 
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Tetova Sot - Do të sanohen shtretërit e lumenjëve në Tetovë 

 

http://www.tetovasot.com/2016/03/do-te-sanohen-shtreterit-e-lumenjeve-ne-tetove/


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. 

 

7

TvART - PROJEKTE: RREGULLOHET SHTRATI I LUMIT TË 
REÇICËS 

 

http://tvart.mk/projekte-rregullohet-shtrati-i-lumit-te-recices/
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Алсат-М - Изаири не ги обелодени имињата на 
министрите противници за затворање на „Југохром“ 

 

http://alsat.mk/News/245141/izairi-ne-gi-obelodeni-imiwata-na-ministrite-protivnici-za-zatvorawe-na-jugohrom
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Tetova Sot - BDI sot organizoi debat në sferën e mjedisit 
jetësor, planifikimit hapësinor dhe urbanizmit 

 

http://www.tetovasot.com/2016/03/bdi-sot-organizoi-debat-ne-sferen-e-mjedisit-jetesor-planifikimit-hapesinor-dhe-urbanizmit/
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Алсат-М - Лабуништа, протест против каменоломите 

 

http://alsat.mk/News/245144/labunishta-protest-protiv-kamenolomite
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Идивиди - GPAO – нов систем за прочистување на воздух 
со светлина 

 

http://www.idividi.com.mk/futurama/nauka/1062725/index.html
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