
ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

Р Е АКЦИ Ј А  НА  НА Ј НОВИ Т Е  Р Е АКЦИ Ј А  НА  НА Ј НОВИ Т Е  
ПР ЕДЛОЗИ  ЗА  НАШЕТО  ИМЕПР ЕДЛОЗИ  ЗА  НАШЕТО  ИМЕ

ПИСМО
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Како што научно е по ка жа-
но, на пример, и во текстот 
на Fromkin во Huston Law Re-
wiev, заемно прифатливо по-
ли тичко решение на проб ле-
мот со името на релација Р Гр -
ција и Р Македонија, не пос-
тои. Сите решенија, како што 
многу пати покажавме, при-
мер во Меморандумот на 
МАНУ и моите трудови и на-
писи, кои вклучуваат тран с-
крипција или кирилица во 
името, се целосно правнички 
и морално неприфатливи за 
Република Македонија, вер-
зии на латиница се морално 
неприфатливи за Грција. От-
та му следува дека е при фат-
ливо за РМ само правно ре-
шение на проблемот. Ова под-

акад. проф. д-р Игор Јанев, 
виш научен соработник на Институтот за 

политички студии во Белград

разбира Генералното собра-
ние на ООН, на предлог на 
РМ, односно со Предлог-ре-
золуција подготвена од РМ 
како можна Резолуција на Ге-
нералното собрание на ООН, 
да постави прашање до Ме-
ѓународниот суд за правда за 
законитоста на условите за 
прием и обврските/условите 
во членството во ООН. Ова е 
единствен пат да се вос пос-
тави името во ООН. Дека ова 
е вака покажува и грчкото 
про  тивење за Предлог-резо-
луција, неодамна одбиена во 
Советот на Европа, каде Гр-
ција укажа дека сè додека 
траат преговорите во ООН 
не може да се расправа за 
оваа Резолуција. Од моја стра-

на, можам да й понудам по-
мош на Владата на РМ, за ед-
наш засекогаш да се симне 
овој проблем од дневен ред 
и без пречки да се продолжи 
кон приклучување/зачле ну-
ва ње во ЕУ. Во оваа смисла, 

без желба за фалење, сметам 
дека јас сум дел од равенката 
за проблемот со името или 
де  ка без мое ангажирање 
шансите за решавање на овој 
проблем се значително по-
мали.


