
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 17.04.2015г. 
 

 МИА- Камп за иновации за климатските промени 
 

 

 

*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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Канал5 - Камп за иновации за климатски промени 

 

 

 

 

*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/kanal5
http://www.time.mk/r/c/6c58efc4ff/
http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=66869
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Нетпрес - Камп за иновации за климатските промени 

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и постојаниот 
претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон ќе го отворат Кампот за иновации 
за климатски промени кој денеска и утре ќе се одржи во Скопје. 

Алфа - Камп за иновации за климатски промени 

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и постојаниот 
претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон ќе го отворат Кампот за иновации 
за климатски промени кој денеска и утре ќе се одржи во Скопје. 

Телеграф - Камп за иновации за климатски промени 

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и постојаниот 
претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон ќе го отворат Кампот за иновации 
за климатски промени кој денеска и утре ќе се одржи во Скопје. 

Сител - Камп за иновации за климатски промени 

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и постојаниот 
претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон ќе го отворат Кампот за иновации 
за климатски промени кој денеска и утре ќе се одржи во Скопје. 

Курир - Камп за иновации за климатски промени 

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и постојаниот 
претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон ќе го отворат Кампот за иновации 
за климатски промени кој денеска и утре ќе се одржи во Скопје. 

Lider - Кампот за иновации за климатски промени 

Mинистерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири, заедно со 
постојаниот претставник на УНДП, Луиза Винтон, регионалниот директор на УНДП, 
Џихан Султаноглу, амбасадорот на Шведска, Матс Стефансон, директорот на УСАИД, 
Џејмс Штајн и 

 

 

 
 

*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/netpress
http://www.time.mk/r/c/5070c96976/
http://www.time.mk/s/alfa
http://www.time.mk/r/c/72c39671a5/
http://www.time.mk/s/telegraf
http://www.time.mk/r/c/260812841d/
http://www.time.mk/s/sitel
http://www.time.mk/r/c/a20a61881a/
http://www.time.mk/s/kurir
http://www.time.mk/r/c/2577d52cc9/
http://www.time.mk/s/lider
http://www.time.mk/r/c/37f8eeeb85/
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