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ВЛАДА УТВРДИЛА ЛРЕДЛОГ ЗАКОКА О ЗДРАВСТВЕНОЈ

ПРОСВЈЕТНА ЗАЈЕДНИЦА УПОЗОРАВА ДА ПРОФЕСОРИ И ДАЉЕ НЕ ЗНАЈУ СУДБИНУ ЗГРАДА У БУДВИ

ЗАШТМТМ КОЈИМ ШТИТЕ МЕДИЦИНАРЕ ПРИЛИКОМ ГРЕШКЕ
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ПОДАЦИ ИНСТИТУТА ПОКАЗУЈУ ДА РАСТЕ БРОЈ ОБОЉЕЛИХ
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МИНИСТАРСТВО ИЗАБРАПО НАЈБОЉЕ

Уручују награду "Октоих"
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