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МИА – Изаири на Конференција за климатски промени во 
Турција 

 

 

 

 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132572545
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Алфа - Изаири на Конференција за климатски промени во 
Турција 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска ќе 
престојува во Сафранболу во Турција, каде ќе учествува на Конференцијата за климатски 
промени на Организацијата за економска соработка - ЕКО (Economic Cooperation Organizat  

Канал5 - Изаири на Конференција за климатски промени 
во Турција 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска ќе 
престојува во Сафранболу во Турција, каде ќе учествува на Конференцијата за климатски 
промени на Организацијата за економска соработка - ЕКО (Economic Cooperation ... 

Денар - Министерот за животна средина на 
конференција во Турција 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири во петок ќе 
престојува во Сафранболу во Турција. Тој ќе учествува и ќе земе збор на EКO 
Конференцијата за климатски промени во делот наменет за високи претставници на земјите 
членки ... 

Макфакс - Министерот за животна средина на 
конференција во Турција 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири во петок ќе 
престојува во Сафранболу во Турција. Тој ќе учествува и ќе земе збор на EКO 
Конференцијата за климатски промени во делот наменет за високи претставници на земјите 
членки ... 

Fox.mk - Министерот за животна средина на 
конференција во Турција 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе престојува во 
Сафранболу во Турција. Тој ќе учествува и ќе земе збор на EКO Конференцијата за 
климатски промени во делот наменет за високи претставници на земјите членки на ЕКО  
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Alsat M - Izairi në konferencë për ndryshime klimatike në Turqi 

 

 

Idividi - Izairi në konferencë për ndryshime klimatike në Turqi 

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi sot do të qëndrojë në 
Safranbolu, Turqi, ku do të marrë pjesë në Konferencën për ndryshime klimatike të Organizatës 
për . 

Tetova Sot - Izairi në konferencë për ndryshime klimatike në 
Turqi 

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi sot do të qëndrojë në 
Safranbolu, Turqi, ku do të marrë pjesë në Konferencën për ndryshime klimatike të Organizatës 
për . 

http://alsat-m.tv/News/13796/izairi-ne-konference-per-ndryshime-klimatike-ne-turqi
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МИА - Град Скопје дел од акцијата „Часот на планетата 
Земја“ 

 

  

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132572086
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Вечер - Скопје еден час ќе потоне во мрак во чест на 
планетата Земја! 

 

 

 

http://vecer.mk/skopska/skopje-eden-chas-kje-potone-vo-mrak-vo-chest-na-planetata-zemja
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Дневник – В сабота, плоштадот и околината еден час во 
мрак 

 

 
 

http://dnevnik.mk/?ItemID=7EBCFBD5D54EAC4EA2A2476E6A371315
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МКД - Македонија дел од „Часот на планетата Земја“,над 
60 локации со едночасовно исклучување на 
осветлувањето 

Шеста година по ред Македонија се вклучува во одбележувањето на најголемата светска 
волонтерска акција „Часот на планетата Земја", кога во 20.30 часот по локално време, во 
период од еден час во мрак ќе потонат над 162 земји и 7.000 града ширум ... 

Популарно - Објектите од „Скопје 2014“ оваа сабота во 
мрак за Часот на планетата Земја 

Шеста година по ред, Македонија се вклучува во одбележувањето на најголемата светска 
волонтерска акција Часот на планетата Земја, кога во 20:30 часот по локално време, во 
период од еден час во мрак ќе потонат над 162 земји и 7000 града ширум светот. 

Телеграф - ПОРАКА ЗА СПАС: Македонија дел од „Часот 
на планетата Земја“ 

Централниот настан, како што информира на прес-конференција организаторот на акцијата 
Ѓорги Селков, е закажан на улица „Македонија“, порта Македонија, Камениот мост, 
Скопската тврдина, Музејот на холокаустот, Македонскиот народен театар, Музејот на ... 

365 - Во сабота улица „Македонија“ ќе потоне во мрак 
еден час 

Во сабота од 20:30 до 21: 30 часот, ќе се одбележи светското движење „Час на планетата 
земја“, кое сугерира да останеме без светлина во тоа време. Годинава ќе биде исклучено и 
уличното осветлување на „Улица Македонија“, плоштадот „Македонија“ и ... 

Пулс24 - Улица Македонија, Археолошки музеј и порта 
Македонија во мрак за Часот на планетата Земја 

Шеста година по ред, Македонија се вклучува во одбележувањето на најголемата светска 
волонтерска акција Часот на планетата Земја, кога во 20:30 часот по локално време, во 
период од еден час во мрак ќе потонат над 162 земји и 7000 града ширум светот. 

А1 On - Македонија дел од „Часот на планетата Земја“ 

На повеќе од 60 локации низ целата држава со едночасовно исклучување на светилките в 
сабота Македонија ќе се приклучи во светската волонтерска акција „Часот на планетата 
Земја“, преку која ќе испрати порака за спас на планетата. 
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Република - Македонија дел од „Часот на планетата 
Земја“ 

На повеќе од 60 локации низ целата држава со едночасовно исклучување на светилките в 
сабота Македонија ќе се приклучи во светската волонтерска акција „Часот на планетата 
Земја“, преку која ќе испрати порака за спас на планетата. 

Канал5 - Македонија дел од „Часот на планетата Земја“ 

Во сабота од 20 и 30 часот, во период од еден час над 60 локации низ Македонија ќе го 
исклучат осветлувањето, со што ќе се приклучат кон одбележувањето на најголемата 
светска акција „Часот на планетата Земја“. 

Денар - Македонијо, вклучи се во акцијата-исклучи ги 
светилките 

Шеста година по ред, Македонија се вклучува во одбележувањето на најголемата светска 
волонтерска акција Часот на планетата Земја, кога во 20:30 часот по локално време, во 
период од еден час во мрак ќе потонат над 162 земји и 7000 града ширум светот. 

Шеталиште - Во сабота еден час мрак по повод „Часот на 
планетата Земја“ 

Македонија оваа година го руши минатогодишниот рекорд на исклучени локации, па така 
оваа година бројката надминува над 60 локации низ целата Република кои ќе го исклучат 
осветлувањето за Часот на планетата Земја. 

Fox.mk - Улица Mакедонија ќе потонe во мрак за часот на 
планетата Земја 

Улица и порта Македонија, Камениот мост, Скопската тврдина, Музејот на холокаустот, 
новиот објект на Македонскиот народен театар, Музејот на македонската борба, 
Археолошкиот музеј, објектот на АЕК, мостот „Око“, Мостот на уметноста и плоштадот ... 

Макфакс - Улица Mакедонија ќе потонe во мрак за часот 
на планетата Земја 

Улица и порта Македонија, Камениот мост, Скопската тврдина, Музејот на холокаустот, 
новиот објект на Македонскиот народен театар, Музејот на македонската борба, 
Археолошкиот музеј, објектот на АЕК, мостот „Око“, Мостот на уметноста и плоштадот ... 
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Курир - Над 60 локации во Македонија ќе го исклучат 
осветлувањето во сабота во 20:30 часот 

Македонија оваа година го руши минатогодишниот рекорд на исклучени локации, па така 
оваа година бројката надминува над 60 локации низ целата Република кои ќе го исклучат 
осветлувањето за Часот на планетата Земја. 

OhridNews - И Охрид дел од Часот на планетата земја- ќе 
згаснат светилките кај Канео и Самоиловите тврдини 

Шеста година по ред, Македонија се вклучува во одбележувањето на најголемата светска 
волонтерска акција Часот на планетата Земја, кога во сабота, во 20.30 часот по локално 
време, во период од еден час во мрак ќе потонат над 162 земји и 7000 града ... 

еМагазин - Випи Близу: Поддржувачи на “Час на 
планетата земја” 2015 

Традиционално, трета година по ред, Вип се приклучува кон најголемата глобална 
волонтерска акција “Час на планетата земја”, која годинава ќе се одбележи утре, 28 март 
2015 година, во периодот од 20.30 до 21.30 часот.Во рамките на “Час на планетата ... 

Бизнис Вести - Вип и Близу – поддржувачи на “Час на 
планетата земја” 2015 

Традиционално, трета година по ред, Вип се приклучува кон најголемата глобална 
волонтерска акција “Час на планетата земја”, која годинава ќе се одбележи утре, 28 март 
2015 година, во периодот од 20.30 до 21.30 часот. 

Вечер - Парковите во Аеродром еден час без струја 

Општина Аеродром и оваа година ќе ја поддржи глобалната акција „Часот на планетата 
Земја 2015". Акцијата за спас на планетата Земја ќе се одржи утре од 20:30 до 21:30 часот 
кога ќе бидат исклучени светлата во парковите „Јане Сандански" и „Аеродром" ... 

Курир - Парковите во општина Аеродром со поддршка за 
„Часот на планетата Земја“ 

Општина Аеродром и оваа година ќе ја поддржи глобалната акција „Часот на планетата 
Земја 2015“. Акцијата за спас на планетата Земја ќе се одржи утре, сабота, од 20:30 до 21:30 
часот кога ќе бидат исклучени светлата во парковите „Јане Сандански“ и ... 
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Канал 77 -  Охрид SOS алармира за ново загадување на 
Охридското езеро 

 

 

 

http://kanal77.com.mk/mk/vesti/crnastrana/item/14063-ohrid-sos-alarmira-za-novo-zagaduvanje.html

