
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 10.06.2015г. 
 

МИА - Почнува изградбата на фекална канализација во 
Дебреше 

 

 

 

*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/0c28b75f21/
http://www.time.mk/r/c/0c28b75f21/
http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132676023


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Сител - Почнува изградбата на фекална канализација 
во Дебреше 

  

 

 

 
 

*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/s/sitel
http://www.time.mk/r/c/0bc84c5c0f/
http://www.time.mk/r/c/0bc84c5c0f/
http://www.time.mk/r/c/0bc84c5c0f/
http://sitel.com.mk/pochnuva-izgradbata-na-fekalna-kanalizacija-vo-debreshe


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Економија24 - Почнува изградбата на фекална 
канализација во Дебреше 

Во село Дебреше, Гостиварско, денеска ќе почне изградбатa на фекална канализација. 
Проектот е финансиран од Министерството за животна средина и просторно 
планирање преку Програмата за инвестирање во животната средина за 2015 година, а 
на неговиот ... 

Fox.mk - Почнува изградбата на фекална канализација 
во Дебреше 

Во село Дебреше, Гостиварско, денеска ќе почне изградбатa на фекална канализација. 
Проектот е финансиран од Министерството за животна средина и просторно 
планирање преку Програмата за инвестирање во животната средина за 2015 година, а 
на неговиот ... 

Курир - Почнува изградбата на фекална канализација 
во Дебреше 

Во село Дебреше, Гостиварско, денеска ќе почне изградбатa на фекална канализација. 
Проектот е финансиран од Министерството за животна средина и просторно 
планирање преку Програмата за инвестирање во животната средина за 2015 година, а 
на неговиот ... 

Lider  - Изградба на фекална канализација во 
гостиварско Дебреше 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, заедно со 
министерот за правда Аднан Јашари и градоначалникот на општина Гостивар Невзат 
Бејта ќе присуствуваат на свеченото отпочнување на проектот за изградба на фекална 
.. 

Press24  - Почнува изградбата на фекална 
канализација во Дебреше 

Во село Дебреше, Гостиварско, денеска ќе почне изградбатa на фекална канализација. 
Проектот е финансиран од Министерството за животна средина и просторно 
планирање преку Програмата за инвестирање во животната средина за 2015 година, а 
на неговиот ... 

 
 

*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 

http://www.time.mk/s/ekonomija24
http://www.time.mk/r/c/10d486d8d4/
http://www.time.mk/r/c/10d486d8d4/
http://www.time.mk/s/foxmk
http://www.time.mk/r/c/95c314589b/
http://www.time.mk/r/c/95c314589b/
http://www.time.mk/s/kurir
http://www.time.mk/r/c/0bc84c5c0f/
http://www.time.mk/r/c/0bc84c5c0f/
http://www.time.mk/s/lider
http://www.time.mk/r/c/557ef0e235/
http://www.time.mk/r/c/557ef0e235/
http://www.time.mk/s/press24
http://www.time.mk/r/c/94943e4c6c/
http://www.time.mk/r/c/94943e4c6c/


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Karas4training  - Награда за екологична визија во 3 
слики 

 

 

*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/s/karas4
http://www.time.mk/r/c/b91e5f5626/
http://www.time.mk/r/c/b91e5f5626/
http://karas4training.com/mk/ecologica/nagrada-za-ekologichna-vizija-vo-3-sliki


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 - Кој го загадува Пелистер? 

 

 

*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/s/tera
http://www.time.mk/r/c/6daae97678/
http://www.tera.mk/index.php/vesti/aktuel/90417-koj-go-zagaduva-pelister


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 
 

Шеталиште - Кој го загадува Пелистер? 

Еден љубител на планината до редакцијата на Тера телевизија испрати неколку слики 
за кои вели дека сведочат за расфрланиот отпад кој го има на неколку локации во НП 
Пелистер. Наведува дека овој отпад е сликан на патеката која започнува од Ски ... 

 
 

*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/s/setaliste
http://www.time.mk/r/c/ab9524a7ef/
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