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РЕГИОНАЛНА ШКОЛА 

ЗА ЈАВНА 
АДМИНИСТРАЦИЈА

Заменик-претседателот на Владата 
на РМ, Радмила Шекеринска, во Брисел 
го потпиша Протоколот за формирање 
Регионална школа за јавна 
администрација, како и министрите од 
Хрватска, Србија и Црна Гора, Албанија 
и Босна и Херцеговина. На состанокот и 
на церемонијата на потпишувањето 
присуствуваше и комесарот за 
проширување, Оли Рен. 

Во првата фаза школата ќе 
функционира како мрежа која има цел 
да го зајакне административниот 
капацитет согласно потребите во 
процесот на интеграција во Европската 
унија. Школата ќе придонесе за развој 
на човечките ресурси во јавната 
администрација, според потребите на 
европскиот административен простор, 

а исто така, ќе 
придонесе за 
подобрување на 
регионалната 
соработка на 
полето на 
јавната 
администрација. 
Како дел од 

нејзините активности се предвидени 
соработка и размена на јавните 
администрации на земјите од регионот 
и соодветни институции на ЕУ, 
семинари, летни и зимски школи, 
конференции, формирање заедничка 
електронска библиотека, издавање 
специјализирани публикации, тренинг 
материјал и издавање билтен. 

Македонија, Албанија и Косово треба да 
се обединат во унија наречена Алмакос, која 
би се формирала откако ќе се реши статусот 
на Косово, предлага ПДП. Обединувањето е 
замислено по урнекот на Бенелукс, унија во 
која влегоа Белгија, Холандија и Луксембург. 
ПДП го смислила името на балканската унија 
како кованица од првите букви на имињата 
на трите земји - Албанија, Македонија и 
Косово.

"Сега е време да ја пласирам идејата за 
балкански Бенелукс, бидејќи во регионов 
имаме новосоздадена ситуација.Таа налага 
да се ослободиме од предрасудите, 
комплексите и од конфликтните ситуации 

БАЛКАНСКИ БЕНЕЛУКС

ФОРМИРАНИ 
ОПШТИНСКИТЕ 

ИЗБОРНИ КОМИСИИ
Државната изборна комисија ги 

формираше сите 84 општински 
изборни комисии и го запази рокот. 
Но, и при новото формирање на 
комисиите имало проблеми како и со 
претходното кога педесеттина 
комисии беа поништени. Не можеле 
да најдат доволен број државни 
службеници со високо образование. 

"Во 46 ОИК беа наименувани 
државни службеници со место на 
живеење во други општини, со оглед 
на тоа дека ДИК ја донесе одлуката за 
формирање на ОИК. Од тој момент 
тече рокот за поднесување изјави за 
неприфаќање на изборот за член на 
ОИК", изјави Зоран Таневски, 
портпарол на ДИК. 

Во целата постапка биле запазени 
критериумите за половата и 
етничката застапеност во 
општинските изборни комисии. 

"На 5 мај 2006 во 00 часот почнува 
постапката за собирање потписи од 
избирачи за поднесување на листи на 
кандидати. Истиот ден почнува и 
увидот на граѓаните во избирачкиот 
список. Тој увид трае 15 дена. Од 20 
април до 24 јуни до ДИК се 
доставуваат барања за акредитации 
за набљудување на изборите. До 
денес до ДИК нема доставено ниедно 
такво барање", рече Таневски.

кои се зад нас. ЕУ и САД треба да се заложат 
да се повтори Маршаловиот план, но овој 
пат за Македонија, Албанија и Косово, откако 
ќе се дефинира статусот на протекторатот. 
Кога во другиот дел на Западен Балкан ќе го 
видат економскиот развој на овие земји, 
полесно ќе се разбие сè уште присутниот 
национализам. Идејата е земјите од новата 
унија први да ги отворат границите за проток 
на стоки, идеи и култура и да соработуваат 
без никаков комплекс", вели пратеникот 
Исмет Рамадани.

Тој негира дека Алмакос би можела да се 
протолкува како обид на мала врата да се 
турка идејата за голема Албанија. 

ЗАОСТРЕНИ УСЛОВИТЕ 
ЗА ДОБИВАЊЕ ВИЗА

Додека Македонија почна 
преговори за олеснување на визниот 
режим со ЕУ, во Унијата стапи на сила 
Директива со која се заоструваат 
условите за добивање визи за 
странските државјани. Во иднина, за 
виза во ЕУ ќе треба да имате доказ за 
загарантирана работа и поголема 
банкарска сметка, со која ќе можете да 
се издржувате. Престојот ќе биде 
поограничен, дури и за оние странски 
државјани кои склучиле брак со 
државјанин на ЕУ, со цел да се избегнат 
лажните бракови за визи.

"За браковите ќе постои одредба 
според која сопружникот ќе може да го 
продолжи престојот во ЕУ само ако 
доволно долго бил во брак со европски 
државјанин", изјави Франко Фратини, 
еврокомесар за правда.

Со новата Директива се олеснуваат 
престојот и добивањето работа за 
државјаните на некоја земја-членка. 
Тие во иднина нема да мораат да го 
пријавуваат и да го одјавуваат 
престојот во некоја европска држава 
каде што работат и со себе ќе можат да 
го земат и семејството. Многу граѓани 
од поранешните источноевропски 
држави сега работат на помалку 
привлечни работни места од оние на 
пример на Британците, Ирците, 
Швеѓаните. 
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ГРИП СТРУМИЧКИТЕ 
ГУЛАБИ?

Веќе неколку дена од Вејнбриџ се че-
каат резултатите за тоа дали струмич ки-
те гулаби имаат птичји грип. Тие имаа 
вирус на грип од типот А, кој содржи 
сто тина подвидови. Од сепса почина и 
сопственикот на гулабите, Крсто Андре-
ев. Светската лабораторија не дава 
никакви информации за резултатите. 

"Ги даваме информациите само на 
оној кој ги испратил. Лабораторијата во 
Скопје треба да ги даде информациите", 
велат од Вејнбриџ. 

Паниката од птичји грип 
продолжува. Директорот на 
Ветеринарната управа Слободан 
Чокревски вели дека не добиле 
никакви резултати од Англија, кои ќе ги 
објавеле штом ќе пристигнат.

КРАЖБА ВО "СВЕТА 
БОГОРОДИЦА 

БОЛНИЧКА"
Од позната охридска црква "Света 

Богородица Болничка" од XIV век, која 
се наоѓа на почетокот на стариот дел од 
градот, неодамна е украдена ретка 
реликвија - сребрено ковчеже со 
моштите од светите Кирик и Јулија.

Исчезнувањето на старата реликвија 
од овој многу фреквентен дел од Охрид 
е уште една од кражбите со кои непо-
врат но се изнесува нашето вредно 
култур но историско богатство, кое 
најчесто завршува кај приватни 
колекционери.

СОЛАНА НЕ ЗНАЕ НИШТО 

Солана не знае ништо за тајните 
активности на ЦИА во Европа. 
Специјалниот претставник на ЕУ за 
безбедност и надворешна политика, на 
сите прашања на пратениците на 
Истражниот комитет на Европскиот 
парламент, за тоа што правела ЦИА по 
Европа, одговори со: немам 
информации и прашајте ги владите на 
земјите- членки. Пратениците што 
прашуваа се чудеа, бараа помош од 
Солана во истрагата, а тој објаснуваше 
дека нема ингеренции да истражува и 
дека за тоа е задолжена Комисијата 
предводена од Тери Дејвис.

"Не постои можност да влијаам на 

однесувањето на земја-членка на ЕУ. Тоа можам да 
ви го кажам само откако ќе го имам нивниот 
одговор", изјави Хавиер Солана.

Европратениците го спомнаа само случајот 
"Босна", каде војници од европската мисија 
затвориле шестмина Алжирци, кои подоцна 
завршиле на Гуантанамо како заробеници на 
американската армија. 

За македонскиот случај со Ел Масри не беше 
прашано. Европратениците кои беа во Скопје сè 
уште го подготвуваат извештајот за сознанијата во 
Македонија. Најавија дека и натаму ќе 
испрашуваат македонски претставници и 
најверојатно во Брисел ќе го поканат и 
поранешниот министер за внатрешни работи, 
Хари Костов, во чиј мандат беше Масри.

11. МАНИФЕСТАЦИЈА 
"МАКТЕОН"

На 5, 6 и 7 мај во Кочани свечено ќе 
бидат одбележани 11 години од 
формирањето на космополитската 
организација "Мактеон" од Кочани, 
формирана за негување на 
македонските историски и културни 
вредности и за одбележување на 
значајни јубилеи од нашата историја. 
По тој повод ќе бидат поканети бројни 
културни, спортски и уметнички 
друштва од Кочани, Охрид, Прилеп, 
Гевгелија, Крива Паланка, Македонска 
Каменица, Скопје итн. По повод оваа 
манифестација ќе присуствуваат и 
наши иселеници од дијаспората.  

ПАРТИЈА ЗА 
ЕВРОПСКА ИДНИНА
Во Струга беше промовирана 

новата Партија за европска иднина, 
која најави дека ќе дејствува 
политички во југозападниот и во 
централниот дел на Македонија. 

"Сакаме да ги потсетиме 
институциите и јавноста во РМ дека 
во регионите Струга, Охрид, Дримкол, 
Дебар, Жупа, Река, Кичевско, 
Гостиварско, Гора и Скопско живеат 
'заборавени' граѓани. Сакаме да ги 
здружиме силите како ентитет, кој 
брои повеќе од 120.000 лица, досега 
неприфатен ниту од Македонците 
ниту од Албанците и така конечно да 
се вклопиме во мултикултурниот 
амбиент на Македонија", истакна в.д. 
претседателот на партијата, Фиат 
Цаноски. 

Според него, партијата има 
нагласена граѓанска ориентација и на 
парламентарните избори очекуваат 
по еден пратеник во првата, петтата и 
во шестата изборна единица. 
Седиштето на партијата ќе биде во 
Скопје. 

ЧЕСТВУВАЊЕ ЗА ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ

По повод годишнината од смртта на 
великанот на македонската борба за 
ослободување од османлиското 
ропство, Гоце Делчев, преку низа 
свечености во главниот град и ширум 
земјава се одбележа споменот на 
човекот кој светот го разбираше како 

поле за културен натпревар меѓу 
народите. На неговото вечно 
почивалиште на 4 мај се поклонија 
многу граѓани, претставници од 
политичките партии, од МПЦ.Меѓу 
присутните гости беше и неговата 
внука Катерина Трајкова Нурџиева.


