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Прочитани

Отворено седиште на Секретаријатот на здравствена
мрежа на земјите од ЈИЕ

Барај

оригинали (8) (?originals=true) сите статии (16) (?)
(/feeds/e4dfae21e574bbdc9ec70cfa5d40450e/about)
2 (?
1 (?) skip=10)

Отворено седиште на Секретаријатот на здравствена мрежа
на земјите од ЈИЕ (/forward/1914647/otvoreno-sedishte-nasekretarijatot-na-zdravstvena-mrezha-na-zemjite-od-jie)
Секретаријатот на здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ отвори седиште во Скопје.
(/forward/1914647/otvorenoЗдравствената мрежа на земјите од ЈИЕ е регионална иницијатива која ...
sedishte-nasekretarijatot-na- 13:48, 07 Мар 2013 | Република (/src/152/republika) | прочитана: < 1k
zdravstvenamrezha-nazemjite-od-jie)

Попоски - Џејкоб: Позитивна улога на Канцеларијата на СЗО
во земјава (/forward/1914261/poposki-dzejkob-pozitivna-uloga-nakancelarijata-na-szo-vo-zemjava)
Министерот за надворешни работи, Никола Попоски, денеска имаше средба со Регионалниот
директор на Светската здравствена организација за Европа, ...
(/forward/1914261/poposkidzejkobpozitivna-uloga- 13:18, 07 Мар 2013 | Точка (/src/65/tochka) | прочитана: < 1k
na-kancelarijatana-szo-vozemjava)

Попоски се сретна со регионалниот директор на СЗО за
Европа (/forward/1914268/poposki-se-sretna-so-regionalniot-direktor-naszo-za-evropa)
Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Попоски денеска имаше
(/forward/1914268/poposkise-sretna-so- средба со Регионалниот директор на Светската здравствена ...
regionalniotdirektor-na-szo- 13:13, 07 Мар 2013 | Сител (/src/28/sitel) | прочитана: < 1k
za-evropa)
Министерот Попоски на средба со регионалниот директор
на СЗО за Европа (/forward/1914096/ministerot-poposki-na-sredba-soregionalniot-direktor-na-szo-za-evropa)
Средбата на министерот Попоски и Џејкоб е по повод денешната инаугурација на Седиштето

(/forward/1914096/ministerotна Здравствената мрежа на Југоисточна Европа во Скопје. На ...
poposki-nasredba-so12:59, 07 Мар 2013 | Прес 24 (/src/57/pres-24) | прочитана: < 1k
regionalniotdirektor-na-szoza-evropa)

Најчитани

off.net.mk

Препораки

Ангелов : нема уште долго да
бидете министер за одбрана
(видео)
(/forward/1917773/angelov(/cluster/c3770e2f592e59f5eea22497e51b2643
nema- nema-ushte-dolgo-da-bideteushte- minister-za-odbrana-video)

dolgodabideteministerzaodbranavideo)

08 Мар, 2013 14:54 | MKDNews
(/src/146/mkdnews) | 33 вести

(/cluster/c3770e2f592e59f5eea22497e51b2643/ang
nema-ushte-dolgo-da-bidete-ministerza-odbrana-video) | прочитана: 9524

Најавените демонстрации не
успеаја
(/forward/1918357/najavenite(/cluster/8f4b2895c34c9fdc89fca9edf2cd99bf/n
demonstracii-ne-uspeaja)
demonstracii-

neuspeaja)

08 Мар, 2013 18:14 | Журнал
(/src/52/zhurnal) | 56 вести

(/cluster/8f4b2895c34c9fdc89fca9edf2cd99bf/naja
demonstracii-ne-uspeaja) | прочитана:
3538

Каменувани автобуси на ЈСП
- двајца повредени
(/forward/1915985/kamenuvani(/cluster/1a6b6bab048148437fff8e7bc58632cf/
avtobusi- avtobusi-na-jsp-dvajcana-jsp- povredeni)

dvajca- 08 Мар, 2013 06:15 | Таратур
povredeni)(/src/13/taratur) | 43 вести

(/cluster/1a6b6bab048148437fff8e7bc58632cf/kam
avtobusi-na-jsp-dvajca-povredeni) |
прочитана: 2816

Попоски- Џејкоб: Позитивна улога на Канцеларијата на СЗО
во земјава (/forward/1914125/poposki-dzejkob-pozitivna-uloga-nakancelarijata-na-szo-vo-zemjava)
Попоски- Џејкоб: Позитивна улога на Канцеларијата на СЗО во земјава Министерот за
надворешни работи, Никола Попоски, денеска имаше средба со ...
(/forward/1914125/poposkidzejkobpozitivna-uloga- 12:57, 07 Мар 2013 | Нет Прес (/src/56/net-pres) | прочитана: < 1k
na-kancelarijatana-szo-vozemjava)

Попоски се сретна со регионалниот директор на Светската
здравствена организација (/forward/1914073/poposki-se-sretna-soregionalniot-direktor-na-svetskata-zdravstvena-organizacija)

Уапсени организаторите на
денешните најавени протести
(/forward/1917126/uapseniorganizatorite-na-deneshnite(/cluster/32f542c32adf563979928f374d3f8306/
najaveni-protesti)

organizatorite08 Мар, 2013 13:42 | Популарно
na(/src/144/popularno) | 21 вести
deneshnite(/cluster/32f542c32adf563979928f374d3f8306/uap
najaveni- organizatorite-na-deneshniteprotesti) najaveni-protesti) | прочитана: 2762

Последно испраќање на Уго
Чавез, телото ќе се
балсамира
(/cluster/efae3ebe4cc80eff09f4c10d2debea67/
(/forward/1918443/poslednoisprakjanje-isprakjanje-na-ugo-chavez-

na-ugo-

Шефот на македонската дипломатија, Никола Попоски денеска имаше средба со
регионалниот директор на Светската здравствена организација (СЗО) за ...
12:49, 07 Мар 2013 | Капитал (/src/75/kapital) | прочитана: < 1k

chavez- teloto-kje-se-balsamira)
teloto- 08 Мар, 2013 19:10 | Журнал
kje-se- (/src/52/zhurnal) | 47 вести
balsamira)(/cluster/efae3ebe4cc80eff09f4c10d2debea67/pos
isprakjanje-na-ugo-chavez-teloto-kjese-balsamira) | прочитана: 2276

(/forward/1914073/poposkise-sretna-soregionalniotdirektor-nasvetskatazdravstvenaorganizacija)

Ми се допаѓа

На Irena Pedroni, Violeta
Bozinova и 195.430 други им
се допадна ова.

Поврзани

Попоски се сретна со Регионалниот директор на СЗО
(/forward/1914133/poposki-se-sretna-so-regionalniot-direktor-na-szo)
Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Попоски денеска имаше
средба со Регионалниот директор на Светската здравствена ...

(/forward/1914133/poposki12:40, 07 Мар 2013 | Курир (/src/16/kurir) | прочитана: < 1k
se-sretna-soregionalniotdirektor-na-szo)

Средба на Попоски со шефот на
Набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР
(/cluster/a422841e3d68afcafa102f23de949b1c)
Вечер (/src/45) | 06 Мар, 2013 23:05

Тагови
ЈИЕ (/names/ЈИЕ) Јакаб (/names/Јакаб)

Џејкоб (/names/Џејкоб) Босна (/names/Босна)
Британија (/names/Британија)

Горан (/names/Горан)

Попоски оствари средба со регионалниот директор на СЗО
за Европа (/forward/1914243/poposki-ostvari-sredba-so-regionalniotdirektor-na-szo-za-evropa)
Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Попоски денеска се
сретна со Регионалниот директор на Светската здравствена ...

(/forward/1914243/poposkiostvari-sredba- 12:23, 07 Мар 2013 | Sky MK (/src/24/sky-mk)
so-regionalniotdirektor-na-szoza-evropa)
Попоски на средба со регионалниот директор на СЗО за
Европа (/forward/1914183/poposki-na-sredba-so-regionalniot-direktorna-szo-za-evropa)
Денеска министерот за надворешни работи на Република Македонија, Никола Попоски ,
имаше средба со Регионалниот директор на Светската здравствена ...

(/forward/1914183/poposkina-sredba-so- 12:10, 07 Мар 2013 | Maxim (/src/130/maxim)
regionalniotdirektor-na-szoza-evropa)

Попоски се сретна со регионалниот директор на СЗО за Европа
(/forward/1914060/poposki-se-sretna-so-regionalniot-direktor-na-szo-zaevropa)
(/forward/1914060/poposkiМинистерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Попоски денеска имаше
se-sretna-so- средба со Регионалниот директор на Светската здравствена ...
regionalniotdirektor-na-szo- 11:46, 07 Мар 2013 | А1ON (/src/124/a1on) | прочитана: < 1k | веќе видена
za-evropa)
2 (?
1 (?) skip=10)

Препорачано

Испрати

Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.

Напомена: Коментарите во ниеден случај не ги одразуваат ставовите и мислењата на Daily.MK .

Европа (/names/Европа)
Израел (/names/Израел)

Канцеларијата (/names/Канцеларијата)
МНР (/names/МНР)

Македонија Никола
Попоски (/names/
Македонија Никола
Попоски)
Министерството (/names/Министерството)
Музејот (/names/Музејот) ОН (/names/ОН)

Република Македонија (/names/
Република Македонија)
Скопје (/names/Скопје)
Советот (/names/Советот)

Тодоров (/names/Тодоров)
Херцеговина (/names/Херцеговина)
Хрватска (/names/Хрватска)

