
Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Дневна хемеротека за 21.04.2015г. 
 

 МИА- Средба на министерот Изаири со 
евроамбасадорот Орав  

 
 
 

*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/5070c96976/
http://www.time.mk/r/c/5070c96976/
http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132606300


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Сител - Средба на министерот Изаири со 
евроамбасадорот Орав 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска 
имаше работна средба со амбасадорот на Европската унија во Македонија, Аиво Орав. 
На средбата, како што соопшти ресорното Министерство, разговарале за проектите 
финансирани ... 

Телма - Средба на министерот Изаири со 
евроамбасадорот Орав 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска 
имаше работна средба со амбасадорот на Европската унија во Македонија, Аиво Орав. 
На средбата, како што соопшти ресорното Министерство, разговарале за проектите 
финансирани ... 

Точка - Министерот за животна средина Изаири се 
сретна со евроамбасадорот Орав 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири во 
понеделникот оствари работна средба со амбасадорот на Европската унија во 
Македонија, Аиво Орав. На средбата двете страни разговараа за проектите 
финансирани преку ИПА програмата, ... 

Lider - Средба на министерот Изаири со 
евроамбасадорот Орав 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска 
имаше работна средба со амбасадорот на Европската унија во Македонија, Аиво Орав. 
На средбата, како што соопшти ресорното Министерство, разговарале за проектите 
финансирани ... 

Макфакс - Министерот за животна средина Изаири се 
сретна со евроамбасадорот Орав 

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири во 
понеделникот оствари работна средба со амбасадорот на Европската унија во 
Македонија, Аиво Орав. На средбата двете страни разговараа за проектите 
финансирани преку ИПА програмата, ... 

*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/12104a3249/
http://www.time.mk/r/c/12104a3249/
http://www.time.mk/s/telma
http://www.time.mk/r/c/962a7b3dc6/
http://www.time.mk/r/c/962a7b3dc6/
http://www.time.mk/s/tocka
http://www.time.mk/r/c/78578cb14e/
http://www.time.mk/r/c/78578cb14e/
http://www.time.mk/s/lider
http://www.time.mk/r/c/6182141f25/
http://www.time.mk/r/c/6182141f25/
http://www.time.mk/s/makfax
http://www.time.mk/r/c/3e80b9805c/
http://www.time.mk/r/c/3e80b9805c/


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Yllpress - Takim i ministrit Izairi me euroambasadorin Orav 

 

*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://time.ikub.al/NONE/26e0ae1166e4678ce3abaf560238201f/Lajm_Takim-i-ministrit-Izairi-me-euroambasadorin-Orav.aspx


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 

 

 
 
Idividi - Takim i ministrit Izairi me euroambasadorin Orav 
Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Nurhan Ibrahimi sot kishte takim pune me 
ambasadorin e Bashkimit Evropian në Maqedoni, Aivo Orav. 

 

 

*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://time.ikub.al/NONE/26e0ae1166e4678ce3abaf560238201f/Lajm_Takim-i-ministrit-Izairi-me-euroambasadorin-Orav.aspx


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

МИА -Темелковски на состанок за климатски промени 
во Белград 

 

*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/lider
http://www.time.mk/r/c/896b16464b/
http://www.time.mk/r/c/896b16464b/
http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132606300


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 - Temellkovski në takim për ndryshimet klimaterike 
në Beograd 

 

*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://time.ikub.al/NONE/6e025bdcd764f205779029816c1489eb/Lajm_Temellkovski-ne-takim-per-ndryshimet-klimaterike-ne-Beograd.aspx
http://time.ikub.al/NONE/6e025bdcd764f205779029816c1489eb/Lajm_Temellkovski-ne-takim-per-ndryshimet-klimaterike-ne-Beograd.aspx


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 

 
Сител - Темелковски на состанок за климатски 
промени во Белград 
Размена на искуства за справување со климатските промени беше целта на седмиот 
состанок на Одборот за заштита на животната средина на Србија на тема „Климатските 
промени како реалност во Србија и ЕУ – предизвици, одговори, можности“ што 
денеска се ... 

Канал5 - Темелковски на состанок за климатски 
промени во Белград 
Размена на искуства за справување со климатските промени беше целта на седмиот 
состанок на Одборот за заштита на животната средина на Србија на тема „Климатските 
промени како реалност во Србија и ЕУ – предизвици, одговори, можности“ што 
денеска се ... 

Lider -Темелковски на состанок за климатски промени 
во Белград 
Размена на искуства за справување со климатските промени беше целта на седмиот 
состанок на Одборот за заштита на животната средина на Србија на тема „Климатските 
промени како реалност во Србија и ЕУ – предизвици, одговори, можности“ 

*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/b683483c6a/
http://www.time.mk/r/c/b683483c6a/
http://www.time.mk/s/kanal5
http://www.time.mk/r/c/03ee124254/
http://www.time.mk/r/c/03ee124254/
http://www.time.mk/s/lider
http://www.time.mk/r/c/896b16464b/
http://www.time.mk/r/c/896b16464b/


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Вечер - Зелена градба за заштеда на енергија и 
почиста животна средина 

 

 

 

 
 

 

*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/1f98c90fa8/
http://www.time.mk/r/c/1f98c90fa8/
http://vecer.mk/ekonomija/zelena-gradba-za-zashteda-na-energija-i-pochista-zhivotna-sredina


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Република - Mладинска конференција на „Гоу грин“ и 
на фондацијата „Конрад Аденауер“ 

 

 

 

*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/republika
http://www.time.mk/r/c/c8e96d7068/
http://www.time.mk/r/c/c8e96d7068/


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Cooltura - Mладинска конференција на Гоу Грин 
Младинската еколошка организација Гоу Грин (Go Green) во соработка со фондацијата 
Konrad–Adenauer–Shtiftung организираaт младинска конференција на тема “Можности за 
млади луѓе во време на климатска промена и енергетска транзиција“.. 

 

*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/cooltura
http://www.time.mk/r/c/f974fdc337/


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Радио МОФ - Ден на планетата Земја – „Наш ред е да 
водиме“ 

 

 

 

*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/radiomof
http://www.time.mk/r/c/4a6b9181e0/
http://www.time.mk/r/c/4a6b9181e0/
http://www.radiomof.mk/den-na-planetata-zemja-nash-red-e-da-vodime/


Република Македонија 
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

 
 
 
 
Karas4training - Ден на планетата земја 2015 
Наш ред е да водиме! Првиот организиран Ден на планетата Земја, 22 април, 1970. го 
претставува воедно и почетокот на модерното еколошко движење. 20 милиони Американци 
излегле низ улиците низ целата земја со деманд да се спречи уништувањето 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/karas4
http://www.time.mk/r/c/5c6cef1991/
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