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Регионалната канцеларија на СЗО во Македонија е поттик
за соработка (/forward/1914056/regionalnata-kancelarija-na-szo-vomakedonija-e-pottik-za-sorabotka)
Министерот за надворешни работи на Република Македонија, Никола Попоски, се сретна со
регионалниот директор на Светската здравствена организација за ...

(/forward/1914056/regionalnatakancelarija-na- 11:46, 07 Мар 2013 | Република (/src/152/republika)
szo-vomakedonija-epottik-zasorabotka)

Попоски се сретна со регионалниот директор на СЗО за
Европа (/forward/1914087/poposki-se-sretna-so-regionalniot-direktor-naszo-za-evropa)
Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Попоски денеска имаше

средба со Регионалниот директор на Светската здравствена ...
(/forward/1914087/poposkise-sretna-so11:43, 07 Мар 2013 | Денешен (/src/122/deneshen)
regionalniotdirektor-na-szoza-evropa)

Седиште во Скопје на Здравствената мрежа на земјите од
ЈИЕ (/forward/1913010/sedishte-vo-skopje-na-zdravstvenata-mrezha-nazemjite-od-jie)
Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од Југоисточна Европа денеска ќе отвори

седиште во Скопје. Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ е ...
(/forward/1913010/sedishtevo-skopje-nazdravstvenata- 09:13, 07 Мар 2013 | ИнПрес (/src/61/inpres) | прочитана: < 1k
mrezha-nazemjite-od-jie)

Во Скопје седиште на Секретаријатот на здравствена мрежа
на ЈИЕ (/forward/1912973/vo-skopje-sedishte-na-sekretarijatot-nazdravstvena-mrezha-na-jie)
Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ денеска ќе отвори седиште во

(/forward/1912973/voСкопје. По повод отворањето на седиштето, свеченост ќе се одржи ...
skopje-sedishtena-sekretarijatot- 08:49, 07 Мар 2013 | Сител (/src/28/sitel)
na-zdravstvenamrezha-na-jie)

Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ
со свое седиште во Скопје (/forward/1912869/sekretarijatot-nazdravstvenata-mrezha-na-zemjite-od-jie-so-svoe-sedishte-vo-skopje)
Седиште во Скопје денеска ќе отвори Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од
ЈИЕ. По повод отворањето на седиштето, свеченост ќе се одржи ...

(/forward/1912869/sekretarijatotna07:58, 07 Мар 2013 | Курир (/src/16/kurir)
zdravstvenatamrezha-nazemjite-od-jieso-svoesedishte-voskopje)

Во Скопје седиште на Секретаријатот на здравствена мрежа на ЈИЕ
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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: 9530

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:
3562

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: 2766

Последно испраќање на Уго
Чавез, телото ќе се
балсамира
(/cluster/68c849f3593c20cf2e90ff741e3ba207/
(/forward/1918443/poslednoisprakjanje-isprakjanje-na-ugo-chavezna-ugo- teloto-kje-se-balsamira)

chavezteloto- 08 Мар, 2013 19:10 | Журнал
kje-se- (/src/52/zhurnal) | 46 вести
balsamira)(/cluster/68c849f3593c20cf2e90ff741e3ba207/pos
isprakjanje-na-ugo-chavez-teloto-kjese-balsamira) | прочитана: 2274

Шеснаесетгодишна девојка
повредена во 45-ка
(/forward/1917175/shesnaesetgodishna
(/cluster/a7acd679b5de351e99619f69e3ff266c
devojka- devojka-povredena-vo-45ka)

