
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 11.06.2015г. 
 

МИА – Почна изградбата на фекална канализација 
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/7a9db0feef/
http://www.time.mk/r/c/7a9db0feef/
http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132677287


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 

 

Дневник - Дебреше, Гостиварско, ќе добие фекална 
канализација 

 

 

 

 

*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/dnevnik
http://www.time.mk/r/c/b69752e4b3/
http://www.time.mk/r/c/b69752e4b3/
http://dnevnik.mk/?ItemID=18EEC0504B31394688E7432174CFB3E7


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Денар - Почна изградбата на фекална канализација во 
гостиварско Дебреше 

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, заедно со 
министерот за правда Аднан Јашари и градоначалникот на о. Гостивар Невзат Бејта, во 
среда присуствува на свеченото отпочнување на проектот за изградба на фекална ... 

Точка - Почна изградбата на фекална канализација во 
гостиварско Дебреше 

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, заедно со 
министерот за правда Аднан Јашари и градоначалникот на о. Гостивар Невзат Бејта, во 
среда присуствува на свеченото отпочнување на проектот за изградба на фекална ... 

Макфакс - Почна изградбата на фекална канализација 
во гостиварско Дебреше 

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, заедно со 
министерот за правда Аднан Јашари и градоначалникот на о. Гостивар Невзат Бејта, во 
среда присуствува на свеченото отпочнување на проектот за изградба на фекална ... 

Fox.mk - Почна изградбата на фекална канализација 
во Дебреше 

Во присуство на министрите за животна средина и просторно планирање и за правда, 
Нурхан Изаири и Аднан Јашари, како и градоначалникот на општина Гостивар Невзат 
Бејта, денеска почна изградбата на фекална канализација во Дебреше, пренесува МИА. 

Курир - Почна изградбата на фекална канализација во 
Дебреше 

Во присуство на министрите за животна средина и просторно планирање и за правда, 
Нурхан Изаири и Аднан Јашари, како и градоначалникот на општина Гостивар Невзат 
Бејта, денеска почна изградбата на фекална канализација во Дебреше, пренесува МИА. 

 

 

 

 

*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/denar
http://www.time.mk/r/c/7a9db0feef/
http://www.time.mk/r/c/7a9db0feef/
http://www.time.mk/s/tocka
http://www.time.mk/r/c/209c219bbd/
http://www.time.mk/r/c/209c219bbd/
http://www.time.mk/s/makfax
http://www.time.mk/r/c/6330e8092b/
http://www.time.mk/r/c/6330e8092b/
http://www.time.mk/s/foxmk
http://www.time.mk/r/c/25a915cb86/
http://www.time.mk/r/c/25a915cb86/
http://www.time.mk/s/kurir
http://www.time.mk/r/c/c2ba179d71/
http://www.time.mk/r/c/c2ba179d71/


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 
Almakos - Filluan punimet për ndërtimi e kanalizimit të 
ujërave të zeza në Debresh  
 

 

 

*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://time.ikub.al/f5e1bc78-d0e5-4e9f-b89b-82ef72ef2214.aspx
http://time.ikub.al/f5e1bc78-d0e5-4e9f-b89b-82ef72ef2214.aspx
http://time.ikub.al/eb73c31a-9466-40a5-b39d-3ca3c2af3b57.aspx


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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

Tetova Sot - Filluan punimet për ndërtimin e kanalizimit të 
ujërave të zeza në Debresh të Gostivarit  
 

 

 

*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://time.ikub.al/5b767a45-4c11-4824-84ef-4a52279c01d2.aspx
http://time.ikub.al/5b767a45-4c11-4824-84ef-4a52279c01d2.aspx
http://time.ikub.al/5b767a45-4c11-4824-84ef-4a52279c01d2.aspx


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 

 

 
 

 

 

*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 

 

Idividi -  Në Debresh të Gostivarit sot filluan punimet për 
ndërtimin e kanalizimit të ujërave të zeza  
  
Gostivar, 10 qershor 2015 (MIA) - Në fshatin Debresh të Gostivarit sot në prani të kryetarit 
të Komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, ministrit të Ambientit Jetësor dhe Planifikimit 
Hapësinor, Nurhan ... 
 

Yll Press -  Filluan punimet për ndërtimi e kanalizimit të 
ujërave të zeza në Debresh  
 
Ministri Izairi potencoi se projekti për menaxhim me ujërat e zeza ngelet prioritet i veçantë 
për ministrinë që drejton. Në prani të kryetarit të Komunës së Gostivarit, z.Nevzat Bejta, 
ministrit të ... 
 

 Republika - Filluan punimet për ndërtimin e kanalizimit të 
ujërave të zeza në Debresh të Gostivarit  
 
Në prani të kryetarit të Komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, ministrit të ambientit jetësor 
dhe planifikimit hapësinor, Nurhan Izairi dhe ministrit të drejtësisë Adnan Jashari, në fshatin 
Debresh ... 
 

Portalb - Filluan punimet për ndërtimi e kanalizimit të 
ujërave të zeza në Debresh  
 
Lajme lidhur me temën Realizohet donacioni i “Foto Raabe”, shkollat fillore “Bashkimi” dhe 
“Goce Dellçev” pranuan pajisjet shkollore Komuna e Gostivarit: Qytetarët ta përshpejtojnë 
procedurën për ... 
 

Zhurnal - Filluan punimet për ndërtimi e kanalizimit të 
ujërave të zeza në Debresh  
 Gostivar, 10 qershor -Në prani të kryetarit të Komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, ministrit 
të ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, Nurhan Izairi dhe ministrit të drejtësisë 
Adnan Jashari, ... 
 

 Radio Vala - Filluan punimet për ndërtimi e kanalizimit të 
ujërave të zeza në Debresh  
Gostivar, 10 qershor – Në prani të kryetarit të Komunës së Gostivarit, z.Nevzat Bejta, 
ministrit të ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, z.Nurhan Izairi dhe ministrit të 
drejtësisë Adnan ... 
 

 

 

*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. 

 

11 

http://time.ikub.al/268ce185-7029-4eea-9300-7756cfe62868.aspx
http://time.ikub.al/268ce185-7029-4eea-9300-7756cfe62868.aspx
http://time.ikub.al/eb73c31a-9466-40a5-b39d-3ca3c2af3b57.aspx
http://time.ikub.al/eb73c31a-9466-40a5-b39d-3ca3c2af3b57.aspx
http://time.ikub.al/6f52d489-e923-440c-ab4c-203bfc8ea2a1.aspx
http://time.ikub.al/6f52d489-e923-440c-ab4c-203bfc8ea2a1.aspx
http://time.ikub.al/eb73c31a-9466-40a5-b39d-3ca3c2af3b57.aspx
http://time.ikub.al/eb73c31a-9466-40a5-b39d-3ca3c2af3b57.aspx
http://time.ikub.al/6a9a689b-4f47-4571-9b8b-6840886889f9.aspx
http://time.ikub.al/6a9a689b-4f47-4571-9b8b-6840886889f9.aspx
http://time.ikub.al/e46f7b2b-8807-49c5-8a7d-0edf70f55739.aspx
http://time.ikub.al/e46f7b2b-8807-49c5-8a7d-0edf70f55739.aspx


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 

Спектра ТВ  - “Каприкорн” ги повикува надлежните со 
предлог решение за состојбата со Депонијата во 
Струга 

 

 

*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/spektra
http://www.time.mk/r/c/d7fe0a01ed/
http://www.time.mk/r/c/d7fe0a01ed/
http://www.time.mk/r/c/d7fe0a01ed/
http://spektra.com.mk/lokalni/kaprikorn-gi-povikuva-nadleznite-so-predlog-reshenie-za-sostojbata-so-deponijata-vo-struga


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 - Дури и ниската загаденост е штетна за 
здравјето 

 

 

*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/dd6945cf5c/
http://www.time.mk/r/c/dd6945cf5c/
http://www.tera.mk/index.php/vesti/aktuel/90444-duri-i-niskata-zagadenost-e-shtetna-za-zdravjeto


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 

 

 

 

 

 

 

 
 

*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 - Регионот Охрид – Преспа една година 
заштитен од УНЕСКО 

 

 

*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/c9c3a592e6/
http://www.time.mk/r/c/c9c3a592e6/
http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132677337


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 

 

 

Вечер - Регионот Охрид – Преспа една година 
заштитен од УНЕСКО 

 

 

 

*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/vecer
http://www.time.mk/r/c/6f102089ad/
http://www.time.mk/r/c/6f102089ad/
http://vecer.mk/makedonija/regionot-ohrid-prespa-edna-godina-zashtiten-od-unesko


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 

 

Утрински - Регионот Охрид – Преспа една година 
заштитен од УНЕСКО 

Навршува првата година од прогласувањето на регионот Охрид - Преспа за 
Прекуграничен биосферен резерват на УНЕСКО. На 11 јуни минатата година одлуката 
за проглсасување на регионот за Прекуграничен биосферен резерват (ПБР) едногласно 
беше усвоена на ... 

24 Вести - Регионот Охрид – Преспа една година 
заштитен од УНЕСКО 

Навршува првата година од прогласувањето на регионот Охрид - Преспа за 
Прекуграничен биосферен резерват на УНЕСКО. На 11 јуни минатата година одлуката 
за проглсасување на регионот за Прекуграничен биосферен резерват (ПБР) едногласно 
беше усвоена на ... 

Сител - Регионот Охрид – Преспа една година 
заштитен од УНЕСКО 

Навршува првата година од прогласувањето на регионот Охрид - Преспа за 
Прекуграничен биосферен резерват на УНЕСКО. На 11 јуни минатата година одлуката 
за проглсасување на регионот за Прекуграничен биосферен резерват (ПБР) едногласно 
беше усвоена на ... 

еМагазин - Регионот Охрид – Преспа една година 
заштитен од УНЕСКО 

Навршува првата година од прогласувањето на регионот Охрид - Преспа за 
Прекуграничен биосферен резерват на УНЕСКО. На 11 јуни минатата година одлуката 
за проглсасување на регионот за Прекуграничен биосферен резерват (ПБР) едногласно 
беше усвоена на ... 

Репортер - Една година од прогласувањето на 
регионот Охрид-Преспа за заштитен од УНЕСКО 

Навршува првата година од прогласувањето на регионот Охрид – Преспа за 
Прекуграничен биосферен резерват на УНЕСКО. На 11 јуни минатата година одлуката 
за проглсасување на регионот за Прекуграничен биосферен резерват (ПБР) едногласно 
беше усвоена 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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http://www.time.mk/s/utrinski
http://www.time.mk/r/c/ea3db3682c/
http://www.time.mk/r/c/ea3db3682c/
http://www.time.mk/s/24vesti
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Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 

ТВМ - Прва годишнина на прекуграничниот биосферен 
резерват на УНЕСКО 

На 11. Јуни се одбележува една година од прогласувањето на регионот Охрид Преспа 
за Прекуграничен биосферен резерват на УНЕСКО. Оваа одлука на 11 Јуни 2014 
година беше едногласно донесена на состанокот на Советот на МАБ Комитетот на 
УНЕСКО одржан во ... 

Lider - Регионот Охрид – Преспа една година 
заштитен од УНЕСКО 

Навршува првата година од прогласувањето на регионот Охрид – Преспа за 
Прекуграничен биосферен резерват на УНЕСКО. На 11 јуни минатата година одлуката 
за проглсасување на регионот за Прекуграничен биосферен резерват (ПБР) едногласно 
беше усвоена на ... 

OhridNews - Една година- Охрид Преспа Прекуграничен 
биосферен резерват на УНЕСКО 

Утре, 11- ти јуни се одбележува една година од прогласувањето на регионот Охрид 
Преспа за Прекуграничен биосферен резерват на УНЕСКО . Одлуката беше 
едногласно донесена на состанокот на Советот на МАБ Комитетот на УНЕСКО 
одржан во Јончепинг ,Шведска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

Порта 3 - Автомобилите во ЕУ со пониска емисија на 
јаглерод диоксид 

 

 

*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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