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МЦМС ја промовираше публикацијата Охридски рамковен договор - Студии на случај ,
една од серијата публикации посветени на 10 – годишнината од потпишувањето на ОРД.
Во прилог се написите во медиумите.

      Економијата нé загрижува, од меѓуетничките односи се плашиме
  

Дали е точна перцепцијата дека во Македонија со години најмногу сме загрижени за
меѓуетничките односи? Тоа ли е дежурната тема од осамостојувањето, во периодот на
кризата во 2001-та, па до денес, кога се одбележуваат десет години од Охридскиот
рамковен договор? Испитувањата на јавното мислење, односно споредбата на
резултатите од пред една деценија и денес, велат дека тоа не баш така. Интересот или
загриженоста на граѓаните со години е многу поголема за економските прашања
отколку за меѓуетничките односи, па како и за многу работи, така и за ова се покажува
дека станува збор за стереотипи.

  

Извор: Нова Македонија

  

  Од петтемина потписници, Рамковниот ќе го слави само Црвенковски
  

Од петмина потписници на Охридскиот рамковен договор, на конференцијата по повод
10-годишнината од донесувањето на овој документ што ќе се одржи денес и утре во
Охрид, ќе се појави само еден. Лидерот на СДСМ Бранко Црвенковиски е единствениот
од тројцата живи потписници, кој го потврди присуството на настанот што го организира
Секретаријатот за имплементација на Охридскиот договор - СИОФА.

  

Извор: Вечер

  

  Донесени над 130 закони кои се обврска од Рамковниот договор
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index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1143:promovirani-studiite-na-slucai-edna-od-serijata-publikacii-za-ord&amp;catid=80:vesti&amp;Itemid=125
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=8111182783&amp;id=9&amp;prilog=0&amp;setIzdanie=22353
http://www.vecer.com.mk/default.asp?ItemID=E2E97EBFABBE4941985544FDC2F5FC66
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Повеќе од 130 закони и законски измени и дополнувања се донесени во изминатите 10
години од имплeментацијата на Охридскиот рамковен договор од кои најголем дел 59 се
закони за недискриминација и правична застапеност, 40 се во сферата на идентитет,
култура, образование и децентарлизација на власта.

  

Извор: МТВ

  

  МЦМС ја скенираше работата на Собранието
  

Собранието донело 130 закони за да го спроведе Рамковниот договор, а изменило 59 за
да се спороведе правичната застапеност -истражување на Македонскиот центар за
меѓународна соработка. Според МЦМС 50 проценти од граѓаните сметаат дека
Рамковниот е комплетно спроведен.

  

Извор: Сител

  

  Промовирана публикацијата „Студии на случај" за ОРД
  

Извор: Македонија 24

  

  Промовирана публикацијата „Студии на случај" за Охридскиот рамковен договор
  

Над 130 закони и законски измени се усвоени во последните 10 години како последица
на потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, покажува публикацијата „Студии
на случај", промовирана денеска од страна на Македонскиот Центар за меѓународна
соработка.
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http://www.mtv.com.mk/mk/vesti/ticker.css/22535/doneseni_nad_130_zakoni_koi_se_obvrska_od_ramkovniot_dogovor.aspx
http://sitel.com.mk/dnevnik/makedonija/mcms-ja-skenirashe-rabotata-na-sobranieto
http://www.makedonija24.mk/
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Извор: Макфакс

  

  Донесени над 130 закони кои се обврска од Рамковниот договор
  

Повеќе од 130 закони и законски измени и дополнувања се донесени во изминатите 10
години од имплeментацијата на Охридскиот рамковен договор од кои најголем дел 59 се
закони за недискриминација и правична застапеност, 40 се во сферата на идентитет,
култура, образование и децентарлизација на власта.

  

Извор: Курир

  

  Промовирана публикацијата „Студии на случај" за Охридскиот рамковен договор
  

Над 130 закони и законски измени се усвоени во последните 10 години како последица
на потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, покажува публикацијата „Студии
на случај", промовирана денеска од страна на Македонскиот Центар за меѓународна
соработка.

  

Извор: Кајгана
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http://www.makfax.com.mk/_tools/refinedSearch#265095/promovirana_publikacijata__studii_na_sluchaj__za_ohridskiot_ramkoven_dogovor
http://kurir.mk/makedonija/vesti/38914-Doneseni-nad-130-zakoni-koi-se-obvrska-od-Ramkovniot-dogovor
http://kajgana.com/makedonija/promovirana-publikacijata-%E2%80%9Estudii-na-sluchaj%E2%80%9C-za-ohridskiot-ramkoven-dogovor

