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Македонска владина де-
легација во Брисел одржа 
консултации со прет став ни-
ците на Европската комисија 
(ЕК), веројатно последни пред 
9 ноември, кога се очекува 
да биде објавено мислењето 
за Македонија за апли каци-
јата за членство во Унијата. 
Како главни точки на кои македонската делегација ќе се 
задржи, се почетокот на децентрализацијата, затворената 
законска рамка од охридскиот Рамковен договор, поче-
токот на реформите во судството и работната верзија за 
измените во изборното законодавство. Тоа воедно се и 
најважните прашања, со кои Македонија ќе ги запознае 
претставниците на Европската комисија.

"Македонија верува во позитивно мислење и очекува 
да добие статус на земја-кандидат за членство во Ев роп-
ската унија во декември годинава или, пак, во март ид-
ната година", додава Шекеринска. 

При тоа, таа истакна дека Македонија, од безбедносно 
нестабилна се трансформира во земја подготвена за пре-
говори за членство, за само четири години, и како таква е 
успешна приказна која й е потребна на Унијата.

Македонската делегација која ја предводеше вице пре-
миерката Радмила Шекеринска, пред стотина претстав-
ници на ЕК, истражувачки центри и медиуми, одржа пре-
давање на тема "Македонија - можност во 2005".

Разговорите за статусот на Косово 
ве ројатно ќе почнат годинава, а ко-
нечното решение мора да биде се-
опфатно - регионално и пошироко 
од тоа.

Ова го изјави високиот прет став-
ник за надворешна и безбедносна по-
литика на Европската унија, Хави ер 
Солана, во Париз.

"Можеме да очекуваме, врз основа 
на извештајот за стандардите на Каи 

Еиде, преговорите да почнат до крајот на оваа година", 
рече Солана во говорот на Годишната конференција на 
Институтот за безбедносни студии на ЕУ, во Париз.

"Процесот на решавањето на статусот на Косово е 
прашање кое целиот Балкан ќе го стави во центарот на 
стратегијата на ЕУ, во 2006 година", истакна Солана.

Тој укажа дека "косовското прашање е заплеткано и 
оти решавањето ќе биде многу сложена постапка".

"Преблаго е да се каже дека тоа ќе биде чувствителен 
процес. Белград и Приштина имаат дијаметрално спро-
тивни ставови, а покрај тоа немаат и стабилни влади", до-
даде Солана.

СОЛАНА - РЕШЕНИЕТО ЗА КОСОВО, 
МОРА ДА Е СЕОПФАТНО!

Македонскиот премиер Владо Бучковски престојуваше 
во тридневна посета на Велика Британија, каде што ос тва-
ри средба со премиерот на оваа земја, Тони Блер. Со него 
е и шефицата на македонската дипломатија, Илинка Мит-
рева, со која заедно ќе присуствуваат на Годишната кон-
ференција на Лабуристичката партија на Блер, која се одр-
жува во Брајтон. Таму се одржа и работната средба меѓу 

Бучковски и Блер.
Пре мие ри те Бучковски и Блер раз-

говараа за интеграцијата на Ма  ке до-
нија во НАТО и во ЕУ, со оглед на фак-
тот дека Британија е претседавач со 
Унијата до крајот на годинава. Минис-
терката за над ворешни работи Мит-
рева, пак, имаше средба со државниот 
се кретар за надворешни работи, Џек 
Строу.

Посетата на Велика Британија, Буч-
ковски ја заврши со работен појадок 

со претставници на фи нан сискиот магнат "Сити Груп".
Во исто време и на исто место, во Брајтон, и српскиот 

претседател Борис Тадиќ оствари еднодневна посета на 
Велика Британија, при што имаше средби со британскиот 
премиер Тони Блер и шефот на дипломатијата Џек Строу. 
На средбите, како што посочуваат од Кабинетот на Тадиќ, 
се разговарало за најгорливото прашање - Косово, без-
бедноста на Балканот и евроатлантската интеграција на 
Србија и Црна Гора. 

БУЧКОВСКИ И ТАДИЌ ВО 
БРИТАНИЈА!

ЦРВЕНКОВСКИ ВО АВСТРИЈА 

При посетата на Австрија македонскиот претседател 
Бранко Црвенковски, оствари средби со канцеларот Волф-
ганг Шисел и повеќе австриски бизнисмени.

Посетата на земјата, која од почетокот на 2006 година 
ќе го преземе претседавањето со Европската унија, Цр-
венковски ја остварува 
по покана на неговиот 
австриски колега Хајнц 
Фишер, со кого веќе има-
ше разговори.

Главни теми на ма ке-
донско - австрискиот ди   -
јалог на највисоко ниво 
се евроатлантската ин-
теграција на Маке дони-
ја и продлабочувањето 
на билатералните и економските односи. Во состав на ма-
кедонската делегација се и министерот за економија, Фат-
мир Бесими, како и претседателот на Стопанска комора, 
Бранко Азески.

МАКЕДОНИЈА НА ПОСЛЕДНИ 
КОНСУЛТАЦИИ ВО БРИСЕЛ
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Македонскиот министер за 
наука и образование Азис По-
ложани ќе учествува на годиш-
ната конференција на Меѓу на-
родната агенција за атомска 
енергија (МААЕ), која се одр жу-
ва во седиштето во Виена.

На ова 49. заседание на Ге-
нералната конференција на 
МААЕ, Положани ќе има об ра-
ќање на пленарна седница. Во 
обраќањето, како што е сооп-
штено, тој ќе укаже на значењето на соработката на Ма-
кедонија со МААЕ во постигнувањето на потребниот 
степен на радијациона сигурност, согласно меѓу на род-
ните безбедносни стандарди во оваа област.

ПОЛОЖАНИ ВО МААЕ 

Македонските амбасади 
и други дипломатско-кон зу-
ларни претставништва, во 
иднина ќе имаат и поли цис-
ки аташеа, одлучи Владата 
на Република Македонија, 
на последната седница. Сè 
уште не наведуваат по кон-
кретни датуми од кога Ма-

ке донија ќе испраќа и полициски аташеа, но се наведува 
широка лепеза можни локации.

"Улогата на полициските аташеа е од исклучителна 
важност не само меѓу соседните држави, туку и со зем-
јите од поширокиот регион, како и со поголемите за пад-
ноевропски држави, позначајните меѓународни инсти-
туции, како што се, Европската унија, НАТО и меѓуна род-
ните безбедносни институции ЕВРОПОЛ, ИНТЕРПОЛ и 
СЕКИ", наведуваат од Владата. При усвојувањето на овој 
концепт и во Македонија, Владата ги имала предвид по-
зитивните искуства од полициските аташеа на соседните 
држави, акредитирани во земјата: 

"Бидејќи земјите од соседството имаат воспоставено 
практика на билатерална соработка преку полициските 
аташеа со Министерството за внатрешни работи и по 
направените консултации, потврдена е потребата од за-
јакнување и проширување на овој вид соработка во ре-
гионот", потенцираат од Владата.

ЛИЦЕНЦА ЗА ЛЕКАРИТЕ

Министерот за здравство, Вла-
до Димов, го промовира поч ну-
вањето на процесот за полагање 
на стручниот испит на дип ло ми-
раните доктори пред испитувачи 
избрани од Лекарската комора, 
по кој тие ќе се здобиваат со ос-
новна лиценца. 

Доколку лекарите, освен ос но в-
на, сакаат да добијат лиценца за 
работа со која ќе можат да ра-
ботат самостојно без надзор од 
едукатор или од ментор, ќе мора 
да специјализираат одредена област од здравството, од 
пред 2 години и специјализација во примарната здрав-
ствена заштита. Со лиценца за работа ќе се здобијат сите 
затекнати лекари во здравството, како и оние кои до-
прва ќе ја добијат, ќе мора да ја обновуваат на секои 7 
години.

На новинарските прашања во врска со најавениот 
штрајк на вработените во Клиничкиот центар заради 
остварување на нивното барање за зголемување на 
платите за 100 отсто, министерот Димов истакна дека 
здравствениот сектор не е буџетски, туку е под над леж-
ност на Фондот за здравствено осигурување и во сог-
ласност со тоа за исплата на плати не можат да се бараат 
дополнителни буџетски средства. Тој додаде дека раз-
говорите со вработените во Клинички центар се сè уште 
во тек и потврди дека на 3 октомври ќе има средба на 
претставници на Синдикатот на Клинички центар со пре-
миерот Владо Бучковски.

Штрајкот на вработените во Клинички центар, заедно 
со Клиниката за максилофацијална хирургија, Сто ма то-
лошката клиника и Институтот за белодробни забо лу-
вања, веќе е најавен. 

АМБАСАДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА 
СО ПОЛИЦИСКИ АТАШЕА!

Претседателот на Македонскиот национален комитет 
на Меѓународниот совет за споменици и места (МНК Ико-
мос), Предраг Гавриловиќ, и градоначалникот на Скопје, 
Трифун Костовски, во главниот град потпишаа договор 
за патронство со важност од 3 години. 

"Потпишувањето на 
Договорот се случува 
во времето кога Асо ци-
јацијата на конзер ва-
торскиот еснаф во Ма-
кедонија - МНК Икомос 
навлезе во втората де-
ценија од постоењето 
и творењето", рече сек-
ретарот Лазар Суманов 
и изрази благодарност 
до Министерството за 
култура, кое сите прет-
ходни години финан-

сис ки ја помагало нивната работа.
Претседателот Гавриловиќ во знак на благодарност 

му врачи Благодарница на првиот патрон Трифун Кос-
товски за придонес во развојот на МНК Икомос и афир-
мација на културното наследство на Република Маке-
донија.

ДОГОВОР ЗА ПАТРОНСТВО


