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КОЈ ЌЕ БИДЕ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДИК?
Кандидатот за претседател на ДИК, 

за кој ќе се договорат ВМРО-ДПМНЕ и 
ДПА, сигурно ќе биде избран од 
Собранието. Во телефонски разговор 
ова му го ветил премиерот Бучковски 
на лидерот на опозицијата Никола 
Груевски. Ветувањето следувало откако  
Груевски јавно кажа дека стравува од 
можноста парламентарното 

мнозинство да го изигра договорот на 
опозицијата со власта, бидејќи во 
собраниската Комисија за избори и 
именувања тие имаат само еден член. 
Раководството на ВМРО-ДПМНЕ 
составило листа со 10 можни 
кандидати. Ниту во ВМРО-ДПМНЕ, ниту 
во ДПА не сакаат јавно да говорат кои 
се можните кандидати за претседател 
на ДИК. Според информациите кои 
кружат во јавноста најмногу од 
кандидатите се професори на Правниот 
факултет, а другите се познати 
правници. До затворањето на овој број 
не беше познато името на 
претседателот на ДИК.

Според прогнозата објавена во Извештајот на 
Одделот за анализа и истражување на лон дон-
скиот магазин "Економист", Македонија ќе стане 
членка на ЕУ до 2020 година. Имено, Македонија е 
ставена во групата со Турција и земјите од Западен 
Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина и Србија и 
Црна Гора, со исклучок на Хрватска.

Извештајот предвидува Хрватска да стане 
членка на ЕУ до 2010 година, односно 2 години по 
најавениот прием на Бугарија и на Романија во 
2007 или 2008 година.

На оваа прогноза реагираше шефицата на 

ДО 2020 ГОДИНА МАКЕДОНИЈА ЌЕ ВЛЕЗЕ ВО ЕУ?!

ПОГРАНИЧНА 
СОРАБОТКА МЕЃУ 

МАКЕДОНИЈА И 
БУГАРИЈА 

Македонија и Бугарија за 
прекуграничната соработка првата 
година ќе имаат на располагање 
950.000 евра, од кои половина ќе 
бидат наменети за т.н. мали проекти, а 
остатокот за реализација на 
поголемите инвестициони проекти. 
Како што посочува градоначалникот 
на Општина Струмица, Зоран Заев, 
средства ќе бидат насочени во 
областа на домувањето и 
градежништвото, комуникациите, 
јавниот сектор и животната средина, 
образованието, културата и пазарот 
на труд, земјоделството, индустријата, 
услугите, трговијата и туризмот, како 
и во јавната администрација и 
граѓанското општество. Програмата 
ќе трае три години и ќе биде 
финансиски поддржана од 
Европската агенција за 
реконструкција.

Според градоначалникот Заев, цел 
на Програмата е овие проекти да 
придонесат и за развој на 
пограничните региони во двете земји.

македонската дипломатија, Илинка Митрева: "Јас 
не верувам во песимистички прогнози, туку во 
силата на посветеноста на реформите кои Р 
Македонија ќе ја одведат во ЕУ", додавајќи дека 
државава заслужува да добие покана за 
наредниот круг на проширување.

"Чешка ги поддржува аспирациите на Маке-
донија за членство во ЕУ и во НАТО и е под гот-
вена да й ги пренесе своите искуства на тој план", 
истакнаа премиерите на двете земји, Јиржи 
Пароубек и Владо Бучковски, на средбата во 
Прага.

НЕАЖУРНО СУДСТВО
Македонските судови лани 

сработиле само половина работа. Од 
повеќе од 1.650.000 предмети, судиите 
решиле 820.000. 

Заклучок на претставувањето на 
годишниот извештај за работата е: 

НЕМА
ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА "БАЧИЛО"
Претседателот на Антикорупциска 

комисија, Михајло Маневски, тврди 
дека за случајот "Бачило", во кој 
Иснифарис Џемаили од државата доби 
727.000 евра обештетување за 
гранатирани околу 1.000 овци, коњи и 
други животни, не постои 
фотодокументација. Според него, 
контроверзни и докрај незавршени 
работи има и во вештачењата. 

"Вештачењата повеќе се занимаваат 
со тоа каква е вредноста на сирењето 
или на овците, наместо да се утврдат 
околностите за фактички настанатата 
штета, со увид на самото место". 

Во врска со овој случај Маневски 
рече дека и исплатената камата од 
300.000 евра на сопственост на 
животните е спорна. За 
Антикорупциска е нејасно со кои 
хеликоптери било гранатирано 
стадото, кога тој ден, според 
документите на Министерството за 
одбрана, авијацијата немала воени 
активности.

"Врховниот суд ќе постапува според 
својата надлежност за случајот 'Бачило' 
ако му биде доставен извештај од 
Државната комисија за спречување на 
корупцијата", изјави Дане Илиев.  
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ПОКАНА ЗА НАТО ВО 2008

Во Градскиот парк во Скопје се 
одржа хепенинг во рамките на 
проектот "НАТО недела", а повод денот 
на Алијансата - 4 април, во 
организација на Евроатлантскиот совет 
на Македонија. 

Инаку, тешко оди лобирањето на 
Македонија за побрз прием во НАТО. 
Само помалите земји-членки на НАТО, 
на состанокот на Северноатлантскиот 
совет во Брисел, не биле против 

ПРОМОВИРАНИ ПЕТТЕ 
ТОМА НА "РАСАТА НА 

ФИЛОЗОФИТЕ"

Издавачкиот проект на 
монументалната петтомна историја 
на филозофијата од проф. д-р Ферид 
Мухиќ, насловен како "Расата на 
филозофите", е културен настан par 
excellence - тоа е плод на 
исклучителниот филозофски хабитус 
на еден длабок мислител и потврда на 
врвното реноме на "Табернакул" како 
издавачка куќа. Извонредноста на 
овој проект се должи на фактот дека 
тој е автентичен, врвен и ја потврдува 
зрелоста на едно интелектуално 
милје, во случајот нашето, 
македонското.

Насловите на петте тома се: 
"Потомци на боговите", "Филозофи 
утешители", "Филозофи аскети", 
"Филозофи водачи" и "Филозофи од 
нашата улица". Проектот почна со 
објавувањето на првиот том 
"Потомци на боговите", а го 
претставија проф. д-р Вера Георгиева 
и проф. д-р Коле Јовановски.

Македонија, со Хрватска и Албанија, да 
добие покана на Самитот во Рига и 
полноправно членство во 2007 година. 
Поголемите земји-членки, меѓу кои и 
нашиот стратешки партнер САД, рекле "не", 
покани дури во 2008 година.

Самитот во Рига мора да биде самит на 
трансформација на Алијансата, а  Самитот во 
2008 година да биде самит за проширување. 
САД и другите поголеми земји-членки имале 
други планови за наредните години.

АМЕРИКАНСКИ 
СЕРТИФИКАТИ ЗА 

МАКЕДОНСКИ ХОТЕЛИ

Четири хотели од Охрид и еден од 
Струга добија сертификати дека имаат 
обучен персонал. Овој процес беше 
спроведен со помош на УСАИД и 
неговиот Проект за конкурентност, 
поточно со Кластерот за туризам.

Сертификатите кои ги добија 
хотелите "Метропол", "Фламенго", 
"Дончо" и комплекс "Св. Наум" од 
Охрид, и "Инекс-Дрим" од Струга, се 
потврда за завршената обука во 
хотелиерството и услужните дејности.

Кластерот за туризам со поддршка 
на Проектот за конкурентност ја 
идентификува оваа обука како 
приоритетна во напорите за 
привлекување странски туристи.

неажурно судство, неопремени судови 
и мал број судии, но и зголемен прилив 
на нови предмети.

"Имаме нееднаков ангажман на 
судиите, имаме судови каде судиите 
работат под она што ние цениме дека 
просечно можат да завршат, 
неквалитетно работат, присутни се 
појави на неодење на работа, појави на 
корупција, на повластување на странки. 
Сè тоа, општо земено, ја чини општата 
слика на судството како неажурно и 
неефикасно", изјави Дане Илиев, 
претседател на Врховен суд.

УСВОЕН ЗАКОНОТ ЗА 
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Собранието го донесе Законот за 
надворешни работи, по 15 години од 
добивањето независност на државава. 
Со Законот се уредуваат вршењето над-
ворешни работи, креирањето, утврду-
вањето и спроведувањето на надво реш-
ната политика, начинот и постапката на 
вршењето на надворешните работи од 
органите на државната власт, 
надлежноста, организацијата и 
работата на Министерството за 
надворешни работи. 


