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Светска банка е уве   -
рена дека на оваа рун-
да преговори, која ве-
ќе стартуваше, ќе ус-
пее да постигне дого-
вор со македонската 
Влада за новиот триго-
дишен ПДПЛ аран-
жман за развојни по-
литики и дека Маке-
донија ќе го добие заемот во октомври годинава. Ова го 
изјави шефот на мисијата на Светска банка, Брус Кортни 
при средбата со неговиот колега, министерот за финансии 
Никола Поповски.

Заемот покрива тригодишен период, кој ќе биде ис-
полнет со реформи во повеќе области за кои Владата, ка-
ко што вели Кортни, има капацитет. 

МАКЕДОНСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА 
РЕФОРМИ

INFO
INFO

МАКЕДОНИЈА ОДИ ВО 
ПОГРЕШНА НАСОКА

МАКЕДОНСКО-УКРАИНСКА 
СОРАБОТКА

Украина е заинтересирана за влез на македонскиот 
енергетски пазар, особено во проектите поврзани со из-
градбата на нафтоводот и на гасоводниот систем. Поради 
овој интерес, во Македонија ќе дојдат претставници на 
др жавни фирми и на приватни компании од Украина, за 
да ги разгледаат можностите за инвестирање во оваа сфе-
ра. Ова било договорено на средбата на претседателите 
на Македонија и на Украина,  Бранко Црвенковски и Вик-
тор Јушченко. 

На средбата во Киев, покрај интересот за енергетскиот 
пазар, најмногу се зборувало за можностите за зголе му-
вање на економската соработка, при што е договорено 
координатори на таа соработка да бидат вицепремиерите 
на двете земји.

Повеќето граѓани мислат дека Македонија оди во по-
грешна насока и покрај најавените реформи во еко но-
мијата, се посочува во новиот извештај за рано пре дуп-
редување за Ма ке-
донија на Прог ра-
мата за развој на 
Обединетите на ции. 
Според  77 отсто од 
граѓаните, проблем 
број еден во зем ја-
ва е неврабо те нос-
та. Од друга страна, 
поголем број од тех-
ничките Албанци 
47,7 отсто сметаат 
дека Македонија 
оди во вистинска на-
сока. 

Во анализата се 
истакнува дека си-
туацијата е дополнително оптоварена и со прашањето 
за службената употреба на националните симболи на 
локално ниво, прашање кое предизвикува жива де ба-
та, особено со толкувањата на одредбите на охридскиот 
Рамковен договор. 

Во врска со спорот со името со Грција, 69,8 отсто од 
граѓаните се изјасниле дека уставното име треба да 
важи и за Грција и за меѓународната заедница. Со ова 
се потврдува дека мнозинството граѓани се против 
двојната формула.

"Односите меѓу Ма -
кедонија и Република 
Унгарија се добри и 
пријателски, а гра де-
њето нови економски 
мостови, сигурно е 
еден од најдобрите па-
тишта за продлабо чу-
вање на севкупните 

би латерални односи меѓу нашите две земји", истакна ма-
кедонскиот премиер Владо Бучковски, на македонско-ун-
гарскиот форум одржан во Будимпешта. При тоа, Буч ков-
ски додаде дека Македонија е заинтересирана за про-
ширување на соработката со Унгарија, пред сè, на ак тив-
ностите во рамките на Централно-европската иници ја-
тива (ЦЕИ), преку заеднички проекти во повеќе области, 
како што е изградбата на Коридорите 8 и 10, како и во 
рамките на Дунавскиот и на Сегединскиот процес, осо-
бено преку еврорегионите и програмите за заштита на 
животната средина. Премиерот Бучковски подвлече дека 
Македонија очекува натамошна поддршка од Република 
Унгарија и во процесот на остварување на стратешките 
определби на нашата држава за интеграција во ЕУ и во 
НАТО.

БУЧКОВСКИ ВО БУДИМПЕШТА



39  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 574 / 1.7.2005

  

INFO
INFO

Академските сли-
кари Владимир Геор-
гиевски и Рубенс Ко-
рубин ќе престо ју ва-
ат во ателјето "Сите 
арт" во Париз, дел во 
кој се наоѓаат прос-
ториите за умет ни ци-
те кои доаѓаат од цел 
свет. 

Владо Геор гиев ски 
во Париз оди на по-
кана на еден фран-
цуски куратор и ко-
ристи ателје најмено 
од Французите. Ру-
бенс Корубин ќе 
престојува два ме-
сеца во ателјето, кое 
му го овозможи Ми-
нистерството за кул-
тура. 

Владата и Синдикатите за образование, наука и култура 
- СОНК не ја утврдија најниската плата, а преговорите ги 
од ложија за следната седмица. Преговорите меѓу Буч ков-
ски и претседателите на двата синдиката, Дојчин Цве та-
новски и Ристо Ајтов, се резултат од еднодневниот соци-
јален протест на кој јавните службеници бараа зголе му-
вање на платите. На средбата со Бучковски било дого во-
рено секој синдикат да преговара со ресорниот министер 
и да зазема заеднички став, кој подоцна ќе биде како пр е д-
лог кој ќе оди на седница на Владата. 

СОНК И ВЛАДАТА СÈ УШТЕ НЕ СЕ 
ДОГОВОРИЈА

МАКЕДОНСКИ СЛИКАРИ ВО 
ПАРИЗ

СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАНИЕ ЗА 
"БАЛКАНКАН"

Македонскиот филм "Балканкан" од режисерот Дарко 
Митревски беше нашиот единствен претставник на 27. 
Московски интернационален филмски фестивал. Од та-
му овој наш филм се враќа со специјално признание од 
Здружението на 
филмски кри ти ча-
ри на Русија. 

На овој филм-
ски фестивал со 
златен "Свети Ѓор-
ѓи", награда за нај-
добар филм, се за-
кити рус ки от филм 
"Dreaming of Spa-
ce". Среброто за-
ми  на кај најдобриот режисер Германецот Томас Ви тен-
берг. 

Меѓу големиот број филмски гости присутна беше 
француската актерка Жана Моро, на која й  беше до де ле-
на специјалната награда "Станиславски" за придонес во 
актерството и посветеност на школата на рускиот маг.

НЕИЗВЕСНО СЕЛЕЊЕТО НА 
ГРАДСКА БОЛНИЦА

Повеќе од 10.000 граѓани од почетокот на месецов се 
потпишале на петицијата против селењето на Градската 
болница во Воената, откако таа ќе стане дел од јавното 
здравство. Од друга страна, пак, додека граѓаните се пот-
пишуваа за спас на 
болницата, во Вое-
на болница пов тор-
но се случила нена-
јавена средба меѓу 
претставници на ми-
нистерствата за од-
брана и за здрав-
ство и директорите 
на Воена и на Град-
ска болница. Цел на 
состанокот била ко-
нечно да се формира работна група, која ќе треба да го 
изработи елаборатот за трансформација на овој втор по 
големина здравствен објект во земјава.


