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НЕМА ХРВАТСКИ ГАРАНЦИИ 
ЗА БОШКОСКИ

Хрватскиот премиер Иво Санадер по 
средбата со македонскиот премиер, Никола 
Груевски, во Загреб, истакна дека Хрватска 
одбива да му даде гаранции на Хашкиот 
трибунал за евентуално ослободување на 
поранешниот македонски министер за 
внатрешни работи Љубе Бошкоски до 
почетокот на судењето. Како главно 
образложение, Санадер рекол дека 
Бошкоски, пред сè, е македонски 
државјанин.

"Тој е и хрватски државјанин но, пред сè, 
е Македонец. Гаранциите би требало да ги 
даде Македонија, а не Хрватска", изјави 
хрватскиот премиер.

НАБРЗО ПРЕГОВОРИ ЗА 
ВИЗНИОТ РЕЖИМ

Европскиот комесар за проширување на 
ЕУ, Оли Рен, по средбата со шефот на 
македонската дипломатија, Антонио 
Милошоски, во Брисел потенцираше дека 
преговорите за олеснување на визниот 
режим за Македонците официјално ќе почнат 
на 30 овој месец. По средбата Рен изјавил 
дека преговорите со официјалните 
претставници на Македонија, но и на другите 
држави од Западен Балкан аспиранти за влез 
во ЕУ ќе ги води неговиот колега, комесарот 
за внатрешни работи и безбедност, Франко 
Фратини. 

Одлуката за олеснување на издавањето 
визи со државите од Западен Балкан ја 
донесоа министрите за надворешни работи 
на земјите-членки на Европската унија.

    

Во Македонија 18.000 деца не одат на 
училиште, а 1.000 од нив на возраст од 7 
до 18 години живеат на улица, оставени 
на милост на случајните минувачи. Од 
Првата детска амбасада во светот 
"Меѓаши" велат дека нивните 

истражувања покажуваат дека голем број од овие деца се жртви на 
сексуална злоупотреба, педофилија, трговија со деца и злоупотреба 
на детскиот труд. Според јавувањата на нивниот СОС-телефон, 
бројот на злоупотребувани деца по сите основи алармантно е 
зголемен.

МТ ВО АКЦИЈА

АД Македонски телекомуникации почна акција за чистење на 
локација на Водно, односно на теренот околу Поштенскиот хотел, 
на површина од околу 300 метри квадратни. 

Акцијата која трае 10 дена почна минатата сабота, а ќе се состои 
од неколку фази и ќе ја реализира специјализирана фирма за 
чистење смет. Фирмата ќе работи на депонијата (на која постои смет 
веќе 15 години), со тешка и лесна механизација, како и ангажирање 
жива работна сила.  

ВЛАДИНИ ПАРИ ЗА КУЛТУРНИ ОБЈЕКТИ 
И ПРОЕКТИ

За идната година, за културни 
објекти и проекти, државата на 
располагање ќе обезбеди 8 
милиони евра, односно двојно 
повеќе пари од годинава, стои 
во предлог-буџетот за 2007 
година, кој деновиве помина кај 
Владата, а наскоро ќе се најде во 
Собранието. Планирана е 
изградба на неколку капитални објекти: Македонскиот народен 
театар, зградата за Македонската филхармонија, обнова на 
Светиклиментовиот универзитет во Охрид, Музеј на ВМРО, Музеј на 
жртвите од комунизмот, Градска куќа на Скопје, Музеј на вода во 
Охрид, изградба на куќата на Мајка Тереза. Ова се само големите 
објекти кои ќе почнат да се градат в година, но ќе се инвестира и во 
постојните. Подеднакво ќе се инвестира и во творештвото, односно 
во реализацијата на културните проекти на уметниците, велат во 
Министерството за култура. 

МАКЕДОНСКИ ФОТОГРАФИИ ВО БРИСЕЛ

Изложба на македонски фотографии од 
почетокот на XX век беше отворена во Европ-
скиот парламент во Брисел. Изложбата, која е 
под покровителство на претседателот на Европ-
скиот парламент, Жозеп Борел, ја отво рија 
европарламентарката Дорис Пак и Антонио 

Милошоски, македонскиот  министер за надворешни работи. 
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