
  

44  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 593 / 11.11.2005

INFO
INFO

ДОБИВМЕ ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ 
ЗА ЧЛЕНСТВО ВО УНИЈАТА

На 9 ноември 2005 година, Владо Бучковски, претсе-
дателот на Владата на Република Македонија, од Ерван 

Фуере, шеф на делегацијата на Ев-
ропската комисија во Република 
Македонија и специјален прет-
ставник на Европската унија, го 
прими Мислењето на Европската 
комисија по одговорите на Пра-
шалникот за Република Маке до-
нија.

"Сакам во оваа прилика да ги 
повикам сите граѓани на Репуб-
лика Македонија дополнително 
да ги поддржат започнатите ре-
фор ми за македонскиот европски 
сон заедно да го преточиме во ре-
алност", изјави на свечениот чин 

премиерот Владо Бучковски.
Вицепремиерката Шекеринска нагласи дека "Маке-

донија денес успеа и го доби она што го очекуваше и 
она што го заслужи".

"Позитивното мислење од Европската комисија е 
признание за сите наши досегашни напори. Од денес 
европските перспективи на Република Македонија ста-
нуваат европска реалност", изјави министерката за над-
ворешни работи Илинка Митрева.

 Откако земјата ќе стане кандидат за членство треба 
да биде одреден датумот за почнување преговори за 
сите аспекти за членство во Унијата. Земјата-кандидат 
треба да ги усогласи нејзините закони со легислативата 
на ЕУ. Процесот до станување членка на ЕУ може да трае 
неколку години.

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ 
БЕГАЛЦИ ОД МАКЕДОНИЈА

"Нема сигнали за продолжување на преговорите ме-
ѓу МПЦ и СПЦ", вака владиката Петар ја коментираше 
состојбата меѓу двете цркви по последниот Собор на 
Српската црква. Тој оцени де -
ка проработила совеста кај срп-
ските владици - станавме ре ал-
ност за нив.

"Конечно можеби про ра бо-
ти совеста по однос на пра ша-
њето - дека ние сме реалност, 
дека МПЦ навистина постои. 
Моментно нема сигнали, но 
сме таме дека токму ставот, ва-
ков каков што е донесен на Со-
борот на СПЦ, дава надеж де-
ка треба поинаку да се раз мис-
лува во целата оваа ситуација", 
изјави г. Петар, митрополит на 
Преспанско-пелагониската епархија.

Во Синодот на МПЦ не откриваат дали ќе преземат 
некои потези за почнување нови преговори со Срп ска-
та црква.

И додека двете цркви не преземаат ништо, офи ци-
јалниот став на Србија е дека таа како секуларна држа-
ва нема да се меша во решавањето на овој спор.

ПРЕГОВОРИ МПЦ - СПЦ?!

Македонскиот премиер Владо 
Бучковски престојуваше во Ав-
стрија, каде присуствуваше на Ви-
енскиот економски форум. Во 
рам ките на оваа посета, прид ру-
жуван од министерот за еконо-
мија, Фатмир Бесими, Бучковски 
беше примен и од сојузниот кан-
целар на Австрија, Волфганг Ши-
сел, чија земја од 1 јануари 2006 
година го презема прет седава-
ње то со Европската унија.

Промоцијата на Република Македонија како поволна 
дестинација за инвестиции и реформите во земјата беше 
главна тема на која на Форумот зборуваше премиерот 
Буч ковски, на кој учествуваат претставниците на владите 
од земјите во регионот на Југоисточна Европа.

Главна цел на Форумот е изнаоѓање решение како да 
се оствари значајна заедничка соработка на земјите од 
просторот меѓу Јадранското и Црното Море. На собирот 
беше разгледано значењето на широките регионални 
про    екти, како и нивното спроведување. Најголемо вни-
мание на Форумот им беше посветено и на можностите 
за привлекување инвестиции. 

БУЧКОВСКИ НА ЕКОНОМСКИ 
ФОРУМ ВО АВСТРИЈА

Првиот човек на Лерин, Јанис Стра -
такис, изјави дека сè уште има не до-
разбирања со политичките бегалци 
кои живеат во ПЈРМ, кои не можат 
да се вратат во родната земја и по-
вика на наоѓање решение за нив ни-
от проблем, јавија грчките гласила.

"Грција не треба да се плаши од 
неколку постари мажи од Маке до ни-
ја, кои имаат желба да се вратат во 
родната земја и тука да бидат погребани", изјави Јанис 
Стра  такис на одржаната свеченост во селото Кота во Ле-
ринската област, каде што на одбележувањето на 100-го-
дишнината од смртта на македонскиот борец капетан Ко-
та, присуствуваше и грчкиот претседател Каролос Па пуљас.

Стратакис му предложи на Папуљас ова поглавје да би-
де затворено со подигнувањето споменик на национално 
помирување. Тој додаде дека регионот на Лерин е пос-
ледната област во Грција која уште ги трпи последиците 
од Граѓанската војна. Стратакис нагласи дека поширокото 
подрачје на Лерин страда поради нерешеното прашање 
со името на Македонија.

"Ова е видливо на економско ниво и во поглед на дви-
жењето на луѓето и стоките. На Лерин му се потребни ит-
ни мерки кои ќе го поттикнат економскиот развој на ре-
гионот", додаде градоначалникот на Лерин, Јанис Стра-
такис.

Грчкиот претседател Каролос Папуљас изјави дека ет-
ничките разлики не треба да бидат генератор на кон флик-
ти, при тоа додавајќи дека иднината на балканските земји 
е во Европската унија.
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Во чест на 9 ноември, ослободување на градот Велес, 
на 8 ноември се одржаа бројни свечености со кои се 
одбележа овој значаен јубилеј. На свечената седница на 
Собранието на Велес, раководено од градоначалникот 
Аце Коцевски, беа 
врачени го ди неш-
ните 9-то но ем врис-
ки награди и наг-
радите за жи вотно 
дело "Геми џии". Овие 
високи признанија 
ги добија Васил То-
циновски и Ма ке-
донка Јанчевска. Од 
име на наградените 
се заблагодари актерот Васил Зафирчев. Во текот на 
денот, покрај пуштањето во функција на повеќе нови 
објекти, беше отворена и изложба на копаничарската 
колонија од Велес, а вечерта во преполната сала со 
претставата "Зона Замфирова" гостуваше Народното по-
зориште Ниш. 

ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ
 "9 НОЕМВРИ" ВО ВЕЛЕС

По 104 години повторно Македонец раководи со Ка-
толичката црква во Македонија. И официјално, со чинот 
на интронизација Киро Стојанов стана Скопски бискуп и 
Апостолски егзарх за верниците од византиски обред во 
Македонија.

Стојанов беше устоличен во скопската катедрала "Пре -
свето срце Исусово". Чинот на устоличување почна со 

све  чената литургија на 
која апостолскиот Нун-
циј на Ва тикан за нашата 
држава, Сан тос Абриел и 
Кастело, ја про чита Пап-
ската була или дек ретот 
од папата со кој Сто ја нов 
доаѓа на ова место.

Со ова се реализира 
одлу ката на папата Бе-
недикт XVI од 20 јули 
годинава, со која Киро 
Стојанов се назначува за 

бискуп по смртта на Јоа ким Хербут.
На церемонијата на устоличувањето учествуваа пет-

наесеттина високи достоинственици на католичките црк-
ви од повеќе земји, како и кардиналот Винко Пулиќ од 
Сараево. Меѓу бројните верници кои ја следеа интро ни-
зацијата беа и повеќе јавни личности од земјава. Истиот 
чин на устоличување се повтори и на 8 ноември во 
Стру мица, во катедралата "Успение на Пресвета Бого ро-
дица".

МАКЕДОНИЈА ТРЕБА ДА СЕ 
ДЕМИНИРА ДО 2009 ГОДИНА

Осум тима за де-
минирање на Ди рек-
 цијата за заштита и 
спасување на Ма ке-
донија до 2009 го ди-
на треба да ги ис тра-
жат и да ги уништат 
евентуално оста на ти-
те неексплодирани 
убијни средства во 
250-километарскиот 
појас на Солунскиот фронт од Првата светска војна, 
споредниот фронт од Дој ранско Езеро до Крива Паланка 
од Втората светска војна, како и на теренот околу селата 
Грачани, Танушевци и Вејце, зафатен во конфликтот во 
2001 година.

"Местата се детектирани и тие се наоѓаат на нашите 
карти и нашите тимови плански ќе настапуваат", изјави 
директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Ки-
ро Атанасов, додавајќи дека по деминирањето од стран-
ските организации, во Македонија нема мински по ли ња.

"Останаа три непроверени загадени простори, кои не 
се мински полиња. Овие загадени простори се посочени 
од граѓани. Ние мораме да ги провериме и записнички 
да предадеме дека се чисти. Тоа се Грачани, Танушевци и 
Вејце", изјави Атанасов.

Македонија е обврзана со Отавската конвенција до 
2009 година да го исчисти теренот од неексплодирани 
убијни средства. 

ПРВИОТ БИСКУП МАКЕДОНЕЦ 

"Македонија на CNN" 
е името на проектот кој 
Секцијата за маркетинг 
на ПроМаркМедија при 
Стопанска комора на Ма-
кедонија го почна во 
Скопје, со отворањето ед-
нодневна планирачка ра-

ботилница. 
Претседателот на Секцијата и раководител на про-

ектот, Нелко Нелковски, информира дека крајна цел 
на проектот е создавање план за подготовка на Пред-
лог-проект, со кој треба да се креира стратегија за 
прет ставување на нашата земја на светските медиуми, 
како CNN, EUROSPORT и RTL. Светската презентација 
треба да биде во функција на поддршка на ната мош-
ниот економски развој на земјата и постигнување на 
нејзините политички цели, пред сè, решавање на спо-
рот за името. Пакетирањето на проектот се предвидува 
да трае 10 месеци, а реализацијата од 3 до 5 години.

Со проектот ќе се опфати презентирањето на Ма-
кедонија преку печатените и електронските медиуми 
во светот, на Интернет, а има и сектор кој ќе работи на 
туризмот и местото на туризмот во една ваква пре-
зентација на една држава.

Иницијативата за реализација на овој проект по тек-
на од Секцијата за маркетинг на ПроМаркМедија, а це-
лосно ја поддржаа премиерот Владо Бучковски и прет-
седателот на СКМ, Бранко Азески.

И НАШАТА ДРЖАВА  НА CNN


