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Обдукцијата откри
од што починал
Словенецот:
Семејството на
Андреј најавува
тужба
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Маркетинг

Додека си моја
ќерка – откриени
тајните детали за
српската свадба на
векот
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ик: Горан од Босилово фатил 133.293 во обложувалница
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Хорор кај грчкиот
остров Егина:
Глисер преполовил
брод со туристи,
има мртви

ФОТО

16:16 | Конечно, Марко Ројс положи за возачка дозвола

Дневник: За ЗНМ на Насер Селмани 200.000
евра, a за поплавените во Скопско 150.000 евра
од Брисел
 МАКЕДОНИЈА  16.08.2016 10:26
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

Тешка сообраќајка во
Кочанско: Автомобил со
италијански таблички
удрил мотоциклист

Од утре помош за
поплавените ќе може да
се донира и во поштите

МО: Поради поплавите,
Денот на АРМ ќе биде
одбележан само
симболично

Ѓорчевски: Увидот во
оштетените објекти и
возила се очекува да
заврши во четврток

Хуманитарната помош во висина од 150.000 евра, која минатата недела
беше најавена од Европската комисија, е значително помала од помошта
што стигнува од одредени земјичленки на Европската унија, така и од
земјите што се надвор од оваа заедница, анализира „Дневник“.
– 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 – без малку 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 сѐ уште не е земјачленка на ЕУ, неодамна донесе одлука да
упати помош вредна 200.000 евра, а Албанија од 100.000 евра, пишува
весникот.
Определувањето ваков износ на помошта доаѓа во ситуација кога во
македонската јавност постои незадоволство и од висината и начинот на
кој ЕУ и помогна на нашата земја во справување со бегаслкиот бран.
Истовремено, пред неколку месеци ЕУ, само на Здружението на
новинарите на Македонија му даде грант од висина од 200 00 евра за
спроведување на проект за зајакнување на солидарноста меѓу
новинарите, наведува весникот.
Поопширно во печатеното издание на ДНЕВНИК.

Негрижа и несолидарност:
СДСМ се обидува
политички да профитира
од туѓата несреќа
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ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Тодоров во Стајковци:
Досега се дезинфицирани
20 милиони квадратни
метри,три лица згрижени
на Инфективно

Од утре помош за поплавените
ќе може да се донира и во
поштите

Димитриев: Работиме на
исплата на авансот за штетите
од поплавите

Турција собира помош за
поплавените подрачја во
скопскиот регион

Вработените во Зегин излегоа
на терен со механизација и
лекарски тимови и им помагаат
на најпогодените од поплавите

Димитриев: Работиме на
исплата на авансот за
штетите од поплавите

Тагови
Помош
Поплави Скопје

АНКЕТА
Која македонска плажа е
најубава

ТОП ВЕСТИ

Алекс бич на
Дојранското Езеро
Градска плажа на
Дојранското Езеро
Дупени бич на
Преспанското Езеро
Трпејца на Охридското
Езеро
Потпеш на Охридското
Езеро
Конект Сливница на
Преспанското Езеро

МАКЕДОНИЈА

Тодоров во Стајковци: Досега се
дезинфицирани 20 милиони квадратни
метри,три лица згрижени на Инфективно

Гласај
Резултати
МАКЕДОНИЈА

ЕКОНОМИЈА

Димитриев на терен
во Стајковци и
Инџиково – Се работи
без прекин, куќите се
санираат, граѓаните
благодарни

Ај Би Ем: Македонија
е прва во светот по
бројот на ново
oтворени работни
места
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Водната бомба не ја
удави нечовечноста
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