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НАЈНОВИ ВЕСТИ

Ми се допаѓа

Лошата инфраструктура
најголема пречка за
поголема трговската
размена помеѓу
Македонија и Косово

30

ШИРОКАТА РАКА НА БРИСЕЛ
Четирикратно намален
увозот на половни
возила

ЗА ЗНМ НА НАСЕР СЕЛМАНИ 200.000 ЕВРА ЗА ПОПЛАВЕНИТЕ ВО СКОПСКО
150.000 ЕВРА

И концесионер и
риболовец се пријавиле
меѓусебно во полиција

Гори ридот над Битола

Лалиќ: Дојдов да
освојувам титули и со
МЗТ Скопје

Хуманитарната помош во висина од 150.000 евра, која минатата недела беше најавена од страна на Европската
комисија, е значително помала од помошта што стасува од одредени земји-членки на Европската Унија, така и од
земјите што се надвор од оваа заедница. Помошта за една од најголемите природни катастрофи што ја зафатила
главниот град на нашата држава, дури е помала и од парите што ЕУ ги дава за одредени проекти во земјава.
Сумата што ЕK ја најави е само една третина од вкупната - безмалку 600 илјади евра, што Македонците сами, преку
телефонски донации, фирми и слично, ја собраа за само една недела, а истовремено е и неспоредлива со
донацијата на само една земја - нејзина членка, односно Австрија, која од својот буџет за поплавените делови од
Македонија одвои 500 илјади евра. Црна Гора, пак, која с` уште не е земја-членка на ЕУ, неодамна донесе одлука да
упати помош вредна 200.000 евра, а Албанија од 100.000 евра.
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Препорачај 30 луѓе го препорачуваат ова. Биди прв од твоите пријатели.

Share

33 friends like this

НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ
ОСТАНАТИ ВЕСТИ
Донација на Стопанска банка АД Битола за поплавените региони
Нема да исполнувам ничија агенда, туку ќе ~ служам на целта на Организацијата

За ЗНМ на Насер Селмани 200.000 евра, за
поплавените во Скопско 150.000 евра
Деца го демолираа училиштето што ја
преживеа поплавата во Сингелиќ

Деца го демолираа училиштето што ја преживеа поплавата во Сингелиќ
Јордан Митев пеел во Овчарани, па му
забраниле влез во Грција

Оставете коментар за објавената вест
Најлесно е да се обвини некој друг

Од кого:
Коментар:

Сите партии согласни дека не се
отстапува од договореното

*Внесете го кодот во празното поле
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