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СТАТУСНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА 
БОШКОСКИ И ТАРЧУЛОВСКИ

Во судницата 1 на Хашкиот трибунал треба да се одр-
жи закажаната статусна конференција за случајот против 
Љубе Бошкоски, поранешниот министер за внатрешни 
ра боти и Јохан Тарчуловски, поранешен член на обез бе-
дувањето на претседателот Борис Трајковски, обвинети 
за кршење на законите и обичаите на војување во врска 
со случајот "Љуботен".

На оваа конференција ќе присуствуваат и адвокатите 
на двајцата обвинети, Драган Гоџо и Антонио Апостолски. 

Според утврдената про   -
цедура на постапување 
на Трибуналот во Хаг, 
су диите, обвинителите 
и адвокатите на ста тус-
ната конференција тре-
ба да направат преглед 
на предметот и на ак-
тивностите, доказите и 

другите материјали кои досега се преземени и собрани. 
По статусната конференција судскиот Совет треба да го 
закаже почетокот на судењето на Бошкоски и на Тар чу-
ловски.

Хашките судии сè уште не се изјасниле по жалбата на 
одлуката за одбивање на барањето за пуштање на Бош-
коски и на Тарчуловски да се бранат од слобода, за што 
гаранции даде и македонската Влада. Адвокатите на об-
винетите очекуваат одлуката по жалбата да биде до не се-
на во наредните две седмици.

Македонскиот амбасадор во 
САД, Никола Димитров, за ва шин г-
тонскиот весник "Дипломатик тра-
фик" истакнал дека за Македонија 
во моментов зачувувањето на ус-
тавното име е прашање на ста-
билност и кредибилитет. 

"Ве  ру вам дека може да се 
најде решение со кое Грција и 
Македонија ќе се согласат за за-
еднички прифатливо име за би-
латерална комуникација, додека 
остатокот од светот ќе го користи 
името Македонија", изјавил Ди-
мит ров. 

Според него, тешкотиите околу изнаоѓањето ре шение 
во голема мера се поттикнати од употребата на ова на-
ционалистичко прашање од страна на грчките поли ти-
чари, кои преку нивните прегласни декларации и цврсто 
стоење на своите позиции, практично не оставаат место 
за компромис. Исто така, Димитров потсетува дека Ма ке-
донија веќе ги смени Уставот и знамето, за да ги увери 
Грците дека нема никакви територијални пре тен зии.

Натаму тој додава дека најголема пречка за Македонија 
и за целиот регион е перцепцијата на нестабилноста, би-
дејќи "Балканот има проблем со имиџот". По периодот од 
2001 година, кога главна преокупација на Владата во 
Скоп је била имплементацијата на Рамковниот договор, 
сега таа е подготвена да се фокусира на развојните пра-
шања, особено на унапредувањето на инвестициите и тр-
говијата. 

БАЛКАНОТ ИМА ПРОБЛЕМ СО 
ИМИЏОТ

Светскиот македонски младински конгрес (СММК) на 
12 август учествуваше на XX Светски ден на младите, кој 
годинава се одржа во германскиот град Келн. На оваа ма-
нифестација присуствуваа голем број млади од околу 160 
држави.

Светскиот ден на 
младите е основан по 
иницијатива на Папа-
та Јован Павле II во 
1984 година, со осве-
тување и подарување 
на Дрвен крст на мла-
дите, во оригинална 
димензија на која би-
ло распнато Исусо во-
то тело (височина 3,80 м и 1,75 м), кој како симбол на 
христијанството постојано е на пат во рацете на милиони 
млади верници низ светот. Дрвениот крст на младите за 
минатите 17 месеци го помина речиси секое населено 
место во христијанска Германија.

ОДБЕЛЕЖАН XX СВЕТСКИ ДЕН НА 
МЛАДИТЕ ВО КЕЛНДОЗВОЛЕНА ПОСЕТА НА ЕГЕЈСКА 

МАКЕДОНИЈА

Минатиот викенд грч ки-
те власти им дозволија на 
43 Македонци да си ги ви-
дат родните огништа во Егеј-
ска Македонија. Според Со-
јузот на Македонците бегал-
ци од Грција, овој чин дава 
надеж дека Атина наскоро 
ќе почне целосно да ги по-
 читува човековите права на 

Македонците.
"Добро е што за прв пат добивме групна виза, што бе-

ше желба на нашите граѓани на Р Македонија по потекло 
од Егејска Македонија и тоа за мене е една можност, а 
имаме таков план, да организираме повеќе одења во си-
те делови на Егејскиот дел на Македонија", истакна ге-
нералниот секретар на Сојузот на здруженијата на Ма-
кедонците од Егејскиот дел на Македонија, Ѓорѓи До-
невски.
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ПОЗИТИВНА АНАЛИЗА ЗА 

МАКЕДОНИЈА ЗА ВЛЕЗ ВО ЕУ 

Македонија е един стве-
на земја во регионот која 
нема повластена стапка на 
данокот, кој се прес ме ту-
ва за лековите и за пот-
рошниот медицински ма-
теријал. Фармацевтските 
и медицинските произ во-
ди кај нас се оданочуваат 
со 18 отсто, додека во Хрватска лековите од позитивната 
листа не се оданочуваат, а во Словенија данокот на ле-
ковите изнесува само 8,5 отсто. Слична е ситуацијата и 
во Србија и Црна Гора. Хрватската практика на осло бо-
дување од данок ја применува и соседна Албанија. Во 
нашата земја лековите се со повисока стартна цена и од 
Бугарија, каде што за фармацевтската палета не се плаќа 
царина.

Ваквото оптоварување на здравството со 18 отсто 
ДДВ за лековите, воопшто не е за занемарување, ако се 
знае дека фондовската каса од ден во ден е сè потенка и 
едвај успева да ги покрие најосновните медицински пот-
реби на осигурениците. 

НАШИТЕ АПТЕКИ СО НАЈСКАПИ 
ЛЕКОВИ

  

Националната СОС линија за жртви на семејно на сил-
ство 15700 почна да функционира во рамките на Сојузот 
на организациите на жените на Македонија (СОЖМ), 
како носител, од 1 март 2005 година и функционира и е 
поддржана од Министерството за труд и социјална по-

литика. 
Оваа СОС линија за жрт-

ви на семејно насилство 
15700, преку Организа ција-
та на жените на град Скопје, 
ја опфаќа целата територија 
на земјата и обезбедува ус-
луги за жртвите на се меј но-
то насилство, како и шалтер 
услуги во акутни ситуации, 

и работи 24 часа.
СОС линијата соработува со сите овластени инсти ту-

ции, кои обезбедуваат поддршка за овие жртви, како 
што се: полициските станици, центрите за социјални гри жи 
и сите други заинтересирани страни, кои се занимаваат 
со проблемот на домашното насилство. 

СОС ЛИНИЈА ЗА ЖРТВИ НА 
НАСИЛСТВО

ПРОНЕВЕРИ НА РАСКОЛНИКОТ 
ВРАНИШКОВСКИ

Во Ветерскиот манастир, со средства од добро на мер-
ни граѓани е изградена електрична мрежа за освет лу ва-
ње на манастирот, но расколникот Јован Вранишковски 
т.н. српски егзарх во Македонија, како старешина во По-
вардарската епархија од 2000 до 2002 година од црков-
ната каса на манастирот по дигнал 
тогашни 56.000 германски марки. 
Парите не ги евидентирал никаде, 
туку ги трошел за свои лич ни пот-
реби. 

Ова е само една од многуте про-
невери кои Вранишковски ги нап-
равил додека управувал со трите 
епархии на МПЦ, Преспанско-пе-
ла гониската, Брегалничката и По-
вардарската во периодот од 1998 
до 2002 година. Тој има проне ве ре-
но повеќе од 200.000 евра, црков-
ни или пари од верниците, но исто така, и повеќе од 
35.000 евра, пари кои државата ги префрлила на сметка 
на Црквата. 

Конечната проневерена сума ќе се знае во субли ми-
раниот завршен збор, кој го подготвува велешката об-
винителка Славица Темелковска.

Македонија се на-
дева наскоро да ја ка-
питализира доб ра та 
волја на ЕУ и на САД и 
наскоро да ста     не чле-
нка на ЕУ и на НАТО, 
се вели во анализата 
на Мерил Линч, во-
дечка свет ска ком па-
нија за фи нансиски 
ме наџмент и кон сул-
тантски ус луги.

Според ана ли за та, 
Македонија ќе има и 

значајна улога во решавањето на косовското прашање, 
а минорниот спор околу границата ќе биде решен во 
текот на разговорите за Косово.

Авторот на анализата, нарачана од Мерил Линч, која 
има канцеларии во 36 земји во светот, со годишен про мет 
од илјада и шестотини милијарди долари, тврди де ка го-
лема е веројатноста Македонија и покрај нега тив ните 
трендови во Европа, да добие позитивен одговор од ЕУ и 
да стане земја-кандидат за членство. Според анализата, 
популацијата од само 2 милиона жители не е закана за 
европскиот пазар на работна сила, земјата не ма никаков 
спор со Хашкиот трибунал, а со испол ну ва њето на ох рид-
скиот Рамковен договор, во светот е по добрена сликата 
за човековите права во Македонија. Ко рупцијата, слабиот 
судски систем, лошата бизнис клима се дел од проблемите 
кои сè уште се предизвик за зем јата, а влезот во Унијата 
би можел да помогне да се ре шат полесно.


