
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 29.12.2015г. 

 

МИА - Привршува изградбата на пречистителна станица 
за отпадни води во Глумово-Шишево 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132964993
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Lider - Привршува изградбата на пречистителна станица 
за отпадни води во Глумово-Шишево 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири заедно со 

градоначалникот на општина Сарај Беким Мурати денеска направија увид во реализацијата 

на проектот за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Глумово-Шишево во ... 

Сител - Привршува изградбата на пречистителна 
станица за отпадни води во Глумово-Шишево 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири заедно со 

градоначалникот на општина Сарај Беким Мурати денеска направија увид во реализацијата 

на проектот за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Глумово-Шишево во  
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INA - Ujërat e Zeza, punë e kryer në Saraj 

 

 

 

http://ina-online.net/ujerat-e-zeza-pune-e-kryer-ne-saraj/
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INA - Ministri i Ambientit, Izairi: Kam realizuar shumë projekte 

 

 

 

http://ina-online.net/ministri-i-ambientit-izairi-kam-realizuar-shume-projekte/
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Lider - Министерот Изаири во работна посета на 
Гостивар 

 

 

http://lider.mk/2015/12/29/ministerot-izairi-vo-rabotna-poseta-na-gostivar/
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МИА - Протест во Скопје за чист воздух 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132965280
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Порта 3 - Ако не се најде решение, на 15 јануари блокирање 
на сите загадени градови 

Граѓаните масовно се собраа пред Владата во Скопје да го искажат својот револт кон власта 

за недоволната грижа за енормно загадениот воздух. Тие им дадоа ултиматум на надлежните 

доколку до 15 јануари не се преземат мерки против загадувањето, тие ќе .. 

 

http://www.porta3.mk/ako-ne-se-najde-reshenie-na-15-januari-blokiranje-na-site-zagadeni-gradovi/
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Кајгана - Итни мерки против загадениот воздух, или 
блокади на градовите 

 

 

http://kajgana.com/itni-merki-protiv-zagadeniot-vozduh-ili-blokadi-na-gradovite
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24 вести - Екологистите бараат мерки наместо 
препораки 

 

 

http://24vesti.mk/ekologistite-baraat-merki-namesto-preporaki
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Tetova Sot - Arianit Xhaferi – Qeverisë: Ndaleni ndotjen, sepse 
ne nuk mundemi ta ndalim frymëmarrjen 

 

 

 

http://www.tetovasot.com/2015/12/arianit-xhaferi-qeverise-ndaleni-ndotjen-sepse-ne-nuk-mundemi-ta-ndalim-frymemarrjen/
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МИА - Тетово и Скопје и денеска најзагадени 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132965666
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Порта 3 - Меѓународна конференција во Рим за одржлив 
развој и животна средина 

 

 

 

 

http://www.porta3.mk/megjunarodna-konferencija-vo-rim-za-odrzhliv-razvoj-zhivotna-sredina/

