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Денеска во Владата на Република Македонија се оддржува тематска седница
посветена на младински политики кои Владата ги имплементира и ќе ги имплементира
во иднина.
На оваа седница и претходеа серија на отворени координативни средби, организирани
и координирани од страна на Агенцијата за млади и спорт (АМС) и Владата на
Република Македонија, кои преку средбите и широка јавна расправа, отворија
простор за предлог политики на младинските организации.
На седницата, покрај младинските политики кои ги имплементира Владата, заедно со
претставници на младинските организации, ќе ги разгледуваат доставените, предлог –
политики, посветени на унапредување и подобрување на животот на младите во
земјава.
По завршувањето на седницата, премиерот Зоран Заев, ќе одржи прес-конференција,
со почеток во 14:30 часот, во Медиа центарот во Владата на Република Македонија.
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Следниот неработен ден се паѓа во вторник

Силно невреме во Македонија – еве каде е најкритично
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Владејачката СДСМ со најжестока реакција до Ѓорге Иванов за скандалозниот говор во
Крушево – ова е пораката

Вонредна: Тежок и срамен инцидент во Крушево, кој фрлаше со предмети по делегации на
денешната прослава?

Петре Шилегов предмалку “распали” по Ѓорге Иванов – еве што му порача

Предмалку страшна сообраќајка со загинати во Македонија – ова се деталите за несреќата
што се случи околу 15 часот и 30 минути

Видео: Заев ја крена Македонија на нозе – погледнете колку народ се насобра на прославата
на Илинден во Пелинце

Предмалку Заев се огласи на фејсбук со силна порака до нацијата – еве што соопшти

Вечерва страшна сообраќајка во Скопје, се судрија 6 возила

Силно невреме во Македонија, а од сабота ново изненадување со времето
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