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Горњи Милановац - Амбасадорка Македоније у Србији, Вера Јовановски Типко,
изјавила је данас
приликом
обиласка
флотације
Рудник доо у
истоименој
варошици, да
ће ове две
земље јачати
сарадњу
на
свим пољима.
"Чињеница да
у
овом
предузећу
раде
моји
земљаци
је
показатељ
добрих
економских
односа између
Србије
и
Македоније, а
њу ћемо јачати на свим пољима", рекла је она новинарима. Сарадњу је потребно још више
продубити у области привреде, културе спорта, образовања истакла је амбасадорка.
Јовановски - Типко је изразила саучешће због жртава поплава које су задесиле Србију и
регион и подсетила да је Македонија упутила помоћ нашој земљи посредством Црвеног
крста и других организација. Она је навела да је Македонија свим срцем уз грађане Србије и
истакла да се заједничким снагама могу ублажити последице поплава које су захватиле читав
регион.
Велика помоћ и хуманост македонских рудара
Директор флотације "Рудник", Ацо Илић је рекао да им македонски рудари и њихова стручна
помоћ много значе. "Код нас је тренутно запослено 30 рудара из Македоније, који раде и са
тешким средствима за рад попут лодера, бушећих чекића, на локомотивама и њихова
стручност у великој мери доприноси нашој продуктивности", казао је он. Илић је рекао да су
радници "Рудника" показали и своју хуманост након поплава које су задесиле Србију.
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"Возач локомотиве, Лозан Дачевски је 1. маја стекао право на пензију и звао ме касније, када
су се десиле поплаве, да одређени део средстава од својих примања издвоји за
најугроженије", нагласио је он додајући да је сарадња са рударима из Македоније изузетна.
Амбасадорку Македоније у Србији, Веру Јовановски Типко, са сарадницима и представнике
Удружења Македонаца, примио је данас председник општине Горњи Милановац Милисав
Мирковић. Он је изразио велику захавлност на ажурности братимљених Македонских
општина Куманово и Кавадарци који су међу првима упутили робну помоћ угроженим
житељима горњомилановачког подручја приликом мајских поплава. Мирковић је подсетио
на досадашњу успешну сарадњу и пријатељства која су започета међусобним братимљењима,
а која се сваке године све више продубљује.
О својим активностима у Удружењу Македонаца „Даме Груев“ за Моравички округ, са
седиштем у Горњем Милановцу, говорили су председник Славе Груевски и др Илко
Трајковски, рекавши и да су задовољни са сарадњом са локалним самоуправама у целом
округу.

