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ПОЛИТИКА

страна

ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР МАН С-а ОТКРИО ДА ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ПЛАНИРА НАСТАВАК
ПРАКСЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРЖАВНОГ НОВЦА И ЗА ПРЕДСТОЈЕЋЕ ИЗБОРЕ

За куповину гласова
пр и премили 750.000 еура
• Имајући у виду да су пројекти фокусиран и на запошљавање у
сјеверном региону, као и тај минг објаве јавних позива, одно
сно у најмању руку у неуобичајено вријеме, већ сада је отворен
огроман простор за сумњу да се са програмима ЗЗЗЦГ кренуло
у куповику тасова на терену, упозоравају из МАН С-а
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ОДНОСНО Бијелом Пољу, М0ЈНОВЦУ, Берана
ма, Андријеsици, ПЛаву, Рожајама, Пem.ици,

циљу
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nовеhати 118 22, од укушlO 35.
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конфереицији предводиће пот
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