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ДАТУМОТ ЗА ПРЕГОВОРИ ЌЕ 
ЗАВИСИ ОД РЕФОРМИТЕ

МАКЕДОНСКИОТ КОНЗУЛАТ ВО 
СОЛУН БЕЗ ИМЕ

Еден македонски граѓанин кој престојувал во Грција и 
имал потреба да се обрати во Конзулатот на Република 
Македонија, до Редакцијата на "Макфакс" испратил по ра-
ка како забележал дека ознаката за Конзулатот на Ма ке-
донија во Солун, кој се наоѓа на зградата каде што се нао-
ѓаат просториите, нема име 
на која држава й припаѓа.

На фотографијата која ја 
испратил овој граѓанин пи-
шувало дека станува збор 
за "Канцеларија за кон зу-
лар ни, економски и тр гов-
ски работи Солун". Текстот 
е испишан двојазично, на ма-
кедонски и на грчки јазик.

Објаснувањето од Ми-
нис терството за надво реш-
ни работи на Македонија 
за "Макфакс" е дека тоа е само делумна вистина и дека 
овие прашања се решени со Протокол меѓу Македонија и 
Грција.

За разлика од ваквата состојба со македонскиот Кон-
зулат во Солун, грчкиот Конзулат во Битола, кој беше 
отворен минатата година, а кој од неодамна почна да 
издава и визи, го носи целиот назив на државата: "Кан-
целарија за конзуларни, економски и трговски работи на 
Грција во Битола", а текстот е испишан на грчки и на ан-
глиски, но не и на македонски јазик.

Револтирани од нис-
ките откупни цени стру -
мичките тутунопро из-
во дители го блокираа 
меѓународниот пат кон 
македонско-бугар ска-
та граница. Тие бараат 
по 150 денари за ки ло-
грам тутун наместо до-
сегашната просечна це-
на од 80 до 100 денари, 
која им ја нудат комбинатите "Алијанс" од Виница и "Стру-
мица Табак". Тие очекуваат и по 30 денари за секој ки ло-
грам откупен тутун, како и исплатата да биде за седум де-
на, а не за 45 дена по откупот, како што бараат тутунските 
комбинати.

Тутунопроизводителите се со став дека нема да отста-
пат од блокадата сè додека Владата не им ги исполни 
нивните барања. Меѓу тутунарите на блокадата беше и 
земјоделскиот лидер Вељо Тантаров, кој најави блокади и 
пред Владата зашто проблеми со откупот има и во При-
леп, Крушево, а делумно и во Битола. 

Во интервјуто за "Ра-
дио Слободна Европа", 
амбасадорот на ЕУ во 
земјава, Ерван Фуере, 
меѓу другото, истакна 
дека оваа есен ќе биде 
разгледан целиот прог-
рес на Македонија, осо-
бено спроведувањето 
на изборите, а потоа ќе 
се види до каде е и дали 
ќе можеме да го видиме 
датумот за почеток на 
преговорите со ЕУ. 

Според Фуере, Ма ке-
донија мора да про дол-
жи по патот на ре фор-
мите, но реформите се 
многу повеќе од самото 

донесување закони.
"Реформската агенда е многу детаљна и разбирлива. 

Секако, ЕУ во своите барања за напредок нема да ги 
гледа само донесените закони, туку и како тие се им-
плементираат во практиката", вели Фуере. 

Така, според него, воведувањето едношалтерски 
сис тем е позитивен развој на настаните, но мора да 
биде проследен со развој во економскиот сектор. 

СТРУМИЧКИТЕ 
ТУТУНОПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 

БЛОКАДИ

Шефот на делегацијата на Европската унија во Скопје, 
Ерван Фуере, и вицепремиерката Радмила Шекеринска 
го означија почетокот на Проектот "Награди за опш ти-

ните 2006", со кој маке дон ски-
те општини ќе добијат помош 
вредна 500.000 евра. Цел на 
Проектот е да се подобрат ус-
лугите кои ги добиваат гра-
ѓаните.

Првонаградените три опш-
тини ќе добијат грантови за 
реализација на инфра струк-
турни проекти во висина од 
250.000, 150.000 и од 100.000 
евра.

Пред градоначалниците 
на општините и на градот 
Скопје детаљно ќе биде пре-

зентирана постапката за пријавување и начинот на кој 
ќе се врши селекцијата. Општините ќе се натпреваруваат 
со проекти кои ќе бидат почнати по стартот на процесот 
на децентрализацијата во јули 2005 година.

НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИТЕ 
ОПШТИНИ
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МАЛКУ ПАРИ ЗА ЗАШТИТА НА 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Иако Министерството за култура сè уште не ја објави 
програмата за проектите кои годинава ќе ги финансира, 

веќе е познато колку пари од 
Буџетот се издвоени за ин-
сти туциите од областа на заш -
титата на културното нас-
ледство - 154.189.000 де на-
ри. Сумата не се однесува са-
мо на реализацијата на про-
ектите, туку во неа се вклу-
чени и платите и надомес-
тоците за вработените, раз-
ни трансфери, комунални 
услуги и друго. По распре-
делбата на Буџетот, Минис-
терството за култура доби 
вкупно 1.235.305.000 дена ри. 

Управата за заштита на културното наследство го ди-
нава ќе располага со 37.195.000 денари. Според дирек-
торот на институцијата, Јован Ристов, со парите ќе може 
да се извршуваат само елементарни работи.

 

ТРПЧЕСКИ УСПЕШНО 
ДЕБИТИРАШЕ ВО СИНГАПУР

По настапите во Токио и 
ус пеш ната турнеја низ Ја-
понија, Симон Трпчески со 
успех дебитираше и во Син-
гапур. 

Настапот на маке дон-
ски от пи јанист во Син га-
пур беше најавен со го ле-
ми билборд-постери низ 
гра дот, а оркестарот е ис-
клу чи телно задоволен од 
соработката со Трпчески.

На настапите тој не про-
пушти и да ја промовира 
својата земја со изведбата 
на "Прелудиум" и "Пај  душ-
ка" од Живоин Глишиќ, ка-
ко една од двете бис-из-
ведби.

Следна дестинација на македонскиот културен ам-
басадор е Сиетл, САД. Откако одржа семинар на Уни-
верзитетот Вашингтон, на 24 овој месец Трпчески има-
ше и соло-рецитал во рамките на престижните "прет-
седателски серии", на кој изведе дела од Брамс, Де-
биси, Скрјабин и од Шопен.СОЖМ СЕ ЗАКАНИ СО ПАРТИЈА

Жените се заканија дека ќе формираат политичка пар-
тија доколку пратениците не го изгласаат членот од Из-
борниот законик, со кој се предвидува на парла мен тар-
ните избори во 2006 година во Македонија 30 отсто од 
кандидатите да бидат застапени од лица од женски пол. 
Членството на СОЖМ прави план Б, со кој по секоја цена 
ќе го зголеми бројот на жените кои ќе се вклучат во по-
литиката.

"Имаме решение, ако не го изгласаат предлогот за 
учес тво на жените на листите од 30 отсто. Прво, има 
иницијатива за формирање партија, и второ, не е исклу-
чена можноста на изборите жените да излезат со неза-
висна листа. На оваа листа можат да се најдат и некои 
мажи, како што е заменик-министерот за труд и соци-
јална политика, Ибраимовски, кој беше единствениот по-
литичар кој дојде на нашите состаноци и ни го под држа 
барањето", истакна претседателката на Сојузот на орга-
низации на жените, Савка Тодоровска.

Во организација на Културниот 
цен тар "Скрб и утеха", на 24 и 25 
фев руари 2006 година, ќе се случат 
"Дио нисови чествувања - Мину Уг-
ри нов ска", во кино-салата на Мла-
динскиот културен центар во Скоп-
је, со по че ток во 20 часот. Сема-
кедонски сред би на театар, книги, 
беседи, фол клор, сликарство, копа-
ни чарство и филм. Средби на ма-
кедонската култура од Македонија, 
како и на македонската култура во 
соседните земји од Голо Брдо, Прес-
па, Гора, Пирин, Родо пи те, Егеј, ка-
ко и гостување на Македонците со својата култура од 
Романија и од Турција. Да го урнеме последниот ев-
ропски македонски ѕид, не со омраза и убивања туку 
со слободна македонска култура. Слобода за ев роп-
ската и слобода за македонската култура. Европа без 
граници - Македонија без граници. Дојдете да ги ви-
дите и да ги доживеете возобновените свети маке-
донски слави и прослави, култните - Дионисови чес-
твувања...

МАКЕДОНСКИ СРЕДБИ ВО ДУХОТ 
НА ЕВРОПА БЕЗ ГРАНИЦИ


