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НЕМАМЕ СВОЈ 
ПРОИЗВОД ЗА 

ЕВРОПСКИОТ ПАЗАР!
По период од 15 години транзиција 

само Македонија не си го најде местото 
со свој производ за европскиот пазар. 
Другите држави од регионов во 
периодот од 2001 до 2005 година 
бележат пораст на трговската размена 

со Европската унија 
од 20 до 70 отсто, а на 
извозот во Унијата од 
18 до 80 отсто. За 
разлика од ова, 
според податоците 
од Пактот за 
стабилност, 
Македонија е на 
дното со пораст на 

вкупната трговија со ЕУ од само 9 отсто 
и со пад на извозот од 5 отсто. Тоа 
значи дека воопшто не се искористени 
поволностите од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација со ЕУ, иако 
прва меѓу земјите во регионот нашава 
држава потпиша ваков документ. И 
покрај ова, министерот за економија, 
Фатмир Бесими, смета дека Владата 
сепак придонела за поттикнување на 
извозните активности на домашните 
фирми со укинување на царините на 
репроматеријалите.  

ДОНАЦИИ ВО 
ИНСТИТУТОТ ЗА 

БЕЛОДРОБНИ 
ЗАБОЛУВАЊА

На 3 април, со помош на Проектот на 
УСАИД за конкурентност на Македонија 
(МЦА), македонски иселеници од САД 
донираа пулсиоксиметар на Институтот 

Јован Јосифовски ќе биде 
претседател на Државната изборна 
комисија, се договорија премиерот и 
лидер на СДСМ, Владо Бучковски, и 
претседателот на опозиционата ВМРО-
ДПМНЕ, Никола Груевски, кој го 
предложи првиот човек на Комисијата. 
Јосифовски има триесетгодишно 
работно искуство, од кое 20 години во 
разни служби во Собранието. 

ЈОВАН ЈОСИФОВСКИ - П   

АРМ ЌЕ СЕ 
ПРОФЕСИОНАЛИЗИРА

Априлската класа регрути кои 
заминаа или заминуваат во касарните 
на отслужување на воениот рок, се 
последната класа на задолжително 
служење во Армијата на Република 
Македонија и од октомври таа ќе биде 
професионална армија. Ова го изјави 
министерот за одбрана, Јован 
Манасиевски, претставувајќи ги 

предлог-
законските 
измени, со кои 
се укинува 
задолжителното 
служење војска.

Министерот 
објасни дека се 
воведува и 
доброволно 
служење воен 
рок во траење 
од три месеци, 
по што и од тие 
регрути ќе се 
избираат идните 
професионалци.

Во идната 
АРМ ќе може да работат и мажи и 
жени, а крајната граница за 
пријавување е 26-годишна возраст. 
Воедно престанува и цивилното 
служење воен рок, кое служеше за 
лицата кои имаат проблем со носење 
оружје поради совеста, бидејќи 
според Манасиевски, тоа било на 
материјална штета на Армијата и 
носело само загуби.

Моментно е државен советник во 
законодавниот дом. 

Собраниската Комисија за 
прашања на изборите и именувањата 
го утврди предлог составот на 
Државната изборна комисија. За 
заменик-претседател е предложен 
Супхи Јакупи, актуелен заменик-
министер за правда. За членови на 
ДИК се предложени Александар 

ДОБИВМЕ ПОФАЛБИ 
ОД ЕВРОПАРЛАМЕНТОТ

Патот на 
Македонија кон 
Европската 
унија е 
истрасиран, 
порача во 
своето 
обраќање во 

македонското Собрание, претседателот 
на Европскиот парламент Јосеп Борел 
Фонтелес.

Тој истакна дека сегашниот 
кандидатски статус не е подарок, туку е 
заслуга за улогата која Македонија ја 
одигра во регионот. Претседателот на 
Европарламентот ја пофали 
Македонија за добриот меѓуетнички 
соживот, при тоа најавувајќи целосна 
поддршка од ЕУ во таа насока.

Во обраќањето Фонтелес ја истакна 
потребата од инвестирање во 
образовниот систем во земјата, 
истовремено барајќи младите да не се 
идентификуваат по своето етничко 
потекло.

ЈОВАН ПАВЛОВСКИ 
ПОДНЕСЕ ОСТАВКА

Писателот Јован 
Павловски поднесе 
неотповиклива оставка на 
функцијата претседател на 
Советот на Друштвото на 
писателите на Македонија.

"Оставката е 
мотивирана од мојата 
намера да се кандидирам за 
претседател на Друштвото на 
писателите на Македонија на 
Изборното собрание закажано за 27 
мај", се наведува во образложението на 
оставката поднесена до претседателот 
на ДПМ, Трајан Петровски.
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  РЕТСЕДАТЕЛ НА ДИК

УСПЕШНО 
ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА 
"МИКРОСАМ" АД ВО 

ПАРИЗ

На Саемот за композитни материјали 
во светот "JEC COMPOSITES SHOW", кој 
се одржа од 28 до 30 март во Париз, 
Франција, "Микросам" АД имаше 
успешно претставување со 
презентација на новите машини во 
својата производна програма од 

линиите на "Филамент вајдинг" 
машини, машини за импрегнирање, 
петосни ЦПЦ машини за обработка на 
композитен материјал и дополнителна 
опрема и софтвер. "Микросам" изврши 
и промотивна презентација на својата 
концепција за машини за автоматска 
изработка на турбински лопатки за 
генераторите за производство на 
електрична енергија од ветер и го 
најави влезот во индустријата за 
искористување на алтернативните 
извори на енергии, што е сè поактуелно 
на глобално ниво. 

ПРВА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА 

УВО ВО ДРЖАВАВА
По 21 година, за Ванчо Јордановски 

оваа пролет ќе биде поинаква, ќе 
излезе од светот на тишината. Тој е 
првиот глувонем пациент кому му е 
пресадено вештачко уво. По неколку 
седмици ќе може да слуша, а по 
рехабилитацијата и да зборува. Оваа 
операција чини 20.000 евра, од кои 
пациентот плаќа 20 отсто. Фондот ќе 
покрива од 5 до 10 операции годишно. 
Во странство ваква операција чини 
околу 100.000 долари и се прави веќе 
25 години. Македонија досега и 
Албанија сè уште се единствените земји 
каде што не се правеа овие операции.

Новаковски, актуелен генерален 
секретар на Собранието; Тања 
Алтанџиева, заменик-министер за 
локална самоуправа; Снежана Калеска, 
адвокат од Скопје; Џемали Саити, 
адвокат од Скопје; и Александар 
Даштевски, правник од Куманово.

Претседателот на Комисијата, Каме 
Петров, изјави дека сите предложени 
кандидати ги исполнуваат законските 

критериуми, и тие се прифатливи за 
Собранието и за најголем број 
пратеници.

Според најавите, денес Собранието 
треба да расправа за составот на ДИК.

Во однос на прашањето дали со 
поставувањето камери на избирачките 
места се кршат човековите права и 
слободи стручњаците се поделени. 
Причината да се постават камери на 

избирачките места повторно е 
безбедносна: да се спречат или барем 
да се забележат на видеозапис 
евентуалните изборни нерегуларности, 
кршење и полнење на гласачки кутии, 
групно гласање и слично. 

Снимениот материјал може да й  
биде корисен на полицијата, но во 
судска постапка тој не може да се 
употреби.

за белодробни заболувања кај децата. 
Ова е прва од серијата донации што ќе 
му помогне на Институтот да ја 
осовремени својата медицинска 
опрема и да го подобри секојдневното 
дијагностицирање и лекување на 
пациентите. Пулсиоксиметарот е 
неопходен инструмент за следење на 
виталните параметри при тешки 
респираторни заболувања, како и при 
бронхоскопска интервенција кај 
децата.

НИ СЕ ЗАКАНУВА 
ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА
Енергетска криза й се заканува на 

Македонија. Не може да увезе 
доволно струја, така што постои 
реална опасност земјава да остане во 
темнина токму во зимскиот период, 

од јануари до март идната година. 
Фирми од Швајцарија, Германија, 
Романија, Бугарија, Англија, Чешка и 
Србија и Црна Гора се јавија на 
тендерот за увоз, но не можат да й  
продадат 2,6 милијарди мегават 
часови, колку што на Македонија й се 
потребни. Понудиле 30 отсто помалку. 
Според првиот човек на МЕПСО, 
Черепналковски, јасно е дека во 
регионот нема доволно 
расположлива енергија. Македонија 
ќе бара да не се затвора бугарската 
нуклеарка. Нашава држава увезува 30 
отсто од вкупната потрошувачка, за 
што треба да плати повеќе од 120 
милиони евра, но и овие количества 
сега се несигурни.


