
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 08.05.2015г. 
 

МИА - Во Добри Дол, Гостиварско се гради колектор 
за фекални води 

 

 

*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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Сител-Во Добри Дол, Гостиварско се гради колектор 
за фекални води 

 

 

*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. 

 

2 

http://www.time.mk/s/sitel
http://www.time.mk/r/c/acff424f4d/
http://www.time.mk/r/c/acff424f4d/


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 

 

Орбис -Во Добри Дол, Гостиварско се гради колектор 
за фекални води 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска 
присуствуваше на почетокот на работите од втората фаза на изградба на колекторот за 
отпадни води во селото Добри Дол, општина Врапчиште. 

Точка - Се гради колектор за отпадни води во Добри 
Дол 
Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска 
присуствуваше на почетокот на работите од втората фаза на изградба на колекторот за 
отпадни води во селото Добри Дол, општина Врапчиште. 

Нетпрес - Се гради колектор за отпадни води во 
Добри Дол 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска 
присуствуваше на почетокот на работите од втората фаза на изградба на колекторот за 
отпадни води во селото Добри Дол, општина Врапчиште. 

 

Radio Vala  Ministria e Ekologjisë me projekte për 
kanalizime në gjitha vendbanimet e Komunës së 
Vrapçishtit  
 
Gostivar, 7 maj – Gjatë vizitës në Komunën e Vrapçishtit, ministri i Mjedisit Jetësor dhe 
Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi njoftoi se ministria që drejton do të financion edhe 
përpilimin e ... 

 

 

 

 

 

 

*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 -Промовирање на договорите за изградба на 
мали хидроцентрали 

 
 

*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 - Промовирање на договорите за изградба на 
мали хидроцентрали 

 

 

 

 

 

*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 

 

Канал5 -Промовирање на договорите за изградба на 
мали хидроцентрали 

Дванаесетте договори за концесија за користење на вода за производство на 
електрична енергија и изградба на мали хидроелектрични централи, потпишани со 
избраните понудувачи од шестиот пакет за доделување на концесии за користење на 
вода за ... 

Алфа-Промовирање на договорите за изградба на 
мали хидроцентрали 
Дванаесетте договори за концесија за користење на вода за производство на 
електрична енергија и изградба на мали хидроелектрични централи, потпишани со 
избраните понудувачи од шестиот пакет за доделување на концесии за користење на 
вода за производс ... 

Lider - Промоција на новите концесионери на мали 
хидроцентрали 

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, ќе ги 
промовира 12-те договори за концесија за користење на вода за производство на 
електрична енергија и изградба на мали хидроелектрични централи потпишани со 
избраните понудувачи ... 

Курир - Промовирање на договорите за изградба на 
мали хидроцентрали 
Дванаесетте договори за концесија за користење на вода за производство на 
електрична енергија и изградба на мали хидроелектрични централи, потпишани со 
избраните понудувачи од шестиот пакет за доделување на концесии за користење на 
вода за ... 

Точка -Промоција на договорите за изградба на мали 
хидроцентрали 

12-те договори за концесија за користење на вода за производство на електрична 
енергија и изградба на мали хидроелектрични централи, потпишани со избраните 
понудувачи од шестиот пакет за доделување на концесии за користење на вода за 
производство 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 
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и просторно планирање 

 

Бизнис Инфо - Промовирање на договорите за 
изградба на мали хидроцентрали 

Дванаесетте договори за концесија за користење на вода за производство на 
електрична енергија и изградба на мали хидроелектрични централи, потпишани со 
избраните понудувачи од шестиот пакет за доделување на концесии за користење на 
вода за ... 

Нетпрес - Промоција на договорите за изградба на 
мали хидроцентрали 

Дванаесетте договори за концесија за користење на вода за производство на 
електрична енергија и изградба на мали хидроелектрични централи, потпишани со 
избраните понудувачи од шестиот пакет за доделување на концесии за користење на 
вода за ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 
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Утрински- Филтрите го запреа загадувањето од 
,,Макстил,,  

 

 

*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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*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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