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Разговорот го водеше:  

Жаклина МИТЕВСКА

Е Д М О Н Д  Т Е М Е Л К О ,  Г РА Д О Н АЧ А     Л Н И К  Н А  О П Ш Т И Н А  П У С Т Е ЦЕ Д М О Н Д  Т Е М Е Л К О ,  Г РА Д О Н АЧ А  

Господине Темелко, како градо на-
чалник на Општина Пустец дојдовте 
од редовите на првата македонска 
партија во Албанија, Македонска 
Алијанса за Европска Интеграција. 
Оваа функција ја извршувате од 
февруари 2007 година...

ТЕМЕЛКО: Општина Пустец е спе-
цифична општина, која ја наследив со 
големи проблеми на економски план и 
големи проблеми од национален ка-
рактер кои треба да се решат. Во неа 
живеат 5.300 жители, а има 9 села со 
чисто етничко население. Според на-
шата предизборна програма, ние се 
залагавме за подобрување на условите 
за живот во Мала Преспа, а најголем 
проблем беше главниот пат Пустец-Сте-
ње, кој го нарекуваме главна артерија 
на Преспа. Благодарение на добрата 
соработка со албанските власти, при 
што сакам да му се заблагодарам на 
амбасадорот на ЕУ во Албанија, г. Лохан, 
кој ги притисна албанските власти и 
успеавме со пари од Светска банка да 
го асфалтираме патот, претходно во 
при суство на албанскиот премиер го 

Враќањето на 
македонските имиња на 
селата за нас е историски 
момент, но не сакаме 
предвреме да креваме 
врева, бидејќи Законот 
предвидува две третини од 
пратениците во 
Парламентот да се изјаснат 
за ова прашање. Важно 
добивме поддршка од 
партијата на власт, имаме 
мнозинство. Се надеваме на 
таква поддршка и од 
опозицијата, бидејќи и со 
нив сме во контакт. Тоа е 
враќање на имињата од 
седумдесеттите години на 
минатиот век кога ни ги 
албанизираа, бидејќи во 
моментов, во регистрите на 
Албанија, Пустец се вика 
Ликенас.

одбележавме почнувањето на овој про-
ект. За месец-два очекуваме да заврши 
целиот проект, односно патот до гра-
ницата. Исто така, во инфраструктурата 
вложивме многу средства за поврзу-
вање на селата со главниот град, како и 
на други споредни патишта, како што е 
патот Пустец-црквата "Свети Атанас". 
Црквата е покрај езерото, а е одда ле-
чена околу километар од селото Пустец. 
Патот ќе придонесе за развој на ту ри з-
мот. Работиме на добри проекти за 
развој на селскиот туризам, за да со зда-
деме подобри услови, бидејќи се соо-
чуваме со голем проблем - луѓето го 
напуштаат местово. Многумина зами-
нуваат во други држави за да опстанат. 
Во тие рамки веќе сме при крај со еден 
добар, голем проект - изградба на Ма-
хариши универзитетскиот центар, со 
капацитет од 2.500 студенти. Дефи ни-
тивно, со одлука на Владата, пред три 
месеци станавме сопственици, ни го 
предадоа местото каде ќе се гради уни-
верзитетскиот центар. Напролет ќе поч-
не неговата изградба. Тоа се 36 згради, 
а проектот чини околу 40 милиони ев-
ра. Три отсто од вредноста на проектот 

ќе се префрлат на сметка на Општината 
и ние ќе бидеме најбогата Општина во 
Албанија. Се надеваме дека ќе успееме 
да ја изградиме цела Преспа, како што 
доликува, да има многубројни врабо ту-
вања. Во самата програма на Универ-
зитетот ќе се практикува еколошка хра-
на, ќе се склучат договори со селаните, 
а ќе има и вработувања за оние кои ќе 
се грижат за одржувањето на зградите, 
парковите итн. Махариши универ зи-
тетот ќе има 13 насоки - медицина, пе-
дагошки, информатика, за животна сре-
дина. Моето прво ветување беше дека 
ќе ја завршиме изградбата на црквата 
"Свети Архангел Михаил", за нашите 
молитви да бидат на вистинско место, а 
потоа ќе се посветиме на други работи. 
Црквата ја покривме, останаа само уш-
те некои помали внатрешни работи, 
кои ќе бидат завршени. Исто така, ра-
ботиме и на политички план.

ПЛОШТАДИТЕ СО ИМИЊА НА 
МАКЕДОНСКИ ПАТРИОТИ

Што се случува на планот на бор-
бата за малцинските права?
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Е Д М О Н Д  Т Е М Е Л К О ,  Г РА Д О Н АЧ А     Л Н И К  Н А  О П Ш Т И Н А  П У С Т Е Ц Л Н И К  Н А  О П Ш Т И Н А  П У С Т Е Ц

АЛБАНИЈА ЌЕ ГИ АЛБАНИЈА ЌЕ ГИ 
ВРАЌА МАКЕДОНСКИТЕ ВРАЌА МАКЕДОНСКИТЕ 

ТОПОНИМИТОПОНИМИ

ТЕМЕЛКО: Нашата битка почна како 
Здружение, Организација за заштита на 
правата на Македонците во Албанија 
"Друштво Преспа", каде сè уште сум 
претседател, потоа се формира Заед-
ница. Сега кога сум на функцијата гра-
доначалник имам можност да ги ре-
шавам националните проблеми, на што 
му посветувам особено внимание. Гле-
дам дека меѓународните власти во Ал-
банија не беа запознати со маке дон-
ското прашање. Моето објаснување и 
запознавање со тоа оди кон нивно ре-
шавање. Неодамна ми се јавија од Ка-
бинетот на албанскиот премиер (прет-
ходно јас и мојот заменик Васил Стер-
јовски бевме на средба со него и разго-
варавме за многу прашања) и има доб-
ри најави за отпочнување процедура 
за враќање на македонските имиња на 
селата. За нас ова е историски момент, 
но не сакаме предвреме да креваме 
вре ва, бидејќи Законот предвидува 
две третини од пратениците во Пар ла-
ментот да се изјаснат за ова прашање. 
Важно е тоа дека добивме поддршка од 
партијата на власт, имаме мнозинство. 
Се надеваме на таква поддршка и од 
опозицијата, бидејќи и со нив кон так-
тираме. Тоа е враќање на имињата од 
седумдесеттите години на минатиот 
век, кога ги албанизираа, бидејќи во 
моментов, во регистрите на Албанија, 
Пустец се вика Ликенас. Донесовме 
одлука за именување на плоштадите со 
имиња на македонски патриоти од ан-
тичка Македонија до денес. Плоштадот 
во Пустец се вика Гоце Делчев, во Шу-
лин - Методија Андонов Ченто, во Горна 

Горица - Александар Македонски... На 
последната средба со министерот за 
образование, Фатос Беа, го покренав 
прашањето за образование на мајчин 
јазик, а тој ми вети дека ќе се за инте-
ресира за ова, при што му го посочив и 
прашањето за Македонците во Голо 
Брдо и во Гора. За македонското пра-
шање лобираме насекаде во Албанија. 
Во однос на деведесеттите години на 
минатиот век, сега таа борба е по за си ле-
на. Во сите кругови, кај претседателот, 
премиерот, министрите го актуели зи-
рам македонското прашање. Сфатив ед-
на работа, но и добра порака која тре ба 
да ни биде поука за нас Македонците 
надвор од Република Македонија - тоа 
јагне што блее ќе цица. Имено, јасно е 
дека доколку бараме и го актуелизираме 
нашето прашање како Македонци, то-
гаш сигурно еден ден ќе се исполнат 
нашите права. Во моите активности ос т-
варувам бројни контакти со градо на-
чалниците од Егејскиот дел на Маке-
донија, имаме заеднички проект со гра-
доначалникот на Општина Овчарани, 
со градоначалниците на Лерин и на 
Преспа. Во овие контакти го поставувам 
македонското прашање. Гледам дека во 
Грција има многу голем притисок во 
однос на тоа, има малку разлика со нас. 
И ние порано не бевме во некоја многу 
подобра положба. Пред да се кан ди-
дирам и јас се соочив со многу прити-
соци. 

Ќе побарате ли Албанија да орга-
низира повторен попис? Веројатно 
тогаш бројката на Македонците би 
била поголема!?

ТЕМЕЛКО: Пописот е нож со две ос-
трици. Ние бараме попис, но со мо ни-
торинг од меѓународни институции, ка-
де ќе има и наши претставници. Ал-
банија може уште утре да рече ќе орга-
низираме попис и да изврши притисок 
врз населението, кое е мешано со Ал-
банци, за тие да не се определат како 
Македонци. Значи, попис да, но под ус-
лови тој да се спроведува со меѓу на-
роден мониторинг и со наши претстав-
ници од партијата и здруженијата. То-
гаш бројот на Македонци ќе биде многу 
поголем и бројката која ја декларираме, 
150.000-200.000, верувам дека ќе биде 
многу поголема.

РАЗБИРАЊЕ ОД 
МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА

Конгресот на Вашата партија, Ма ке-
донска Алијанса за Европска Инте-
грација, неколку пати се одло жу-
ваше. Наскоро се очекува негово 
одр жување...

ТЕМЕЛКО: Во Преспа добро сме ор-
ганизирани, функционираат општин-
ските комитети, месните комитети по 
сите села, избрани се делегати.  Кон-
гресот е одложен затоа што имаме фи-
нансиски проблеми. Тоа е голем проект, 
да беше поинаку како Општина ќе мо-
жевме и ние да помогнеме. Се работи 
за делегати од цела Албанија и сè ова 
чини околу 17.000 евра. Но, сега сме нај-
блиску до неговото одржување, имаме 
согласност дека ќе одиме со политички 
секретаријат како "Виножито".
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Колкава е заинтересираноста на ма-
кедонската Влада за Македон ците 
во Мала Преспа?

ТЕМЕЛКО: Во моментов оваа Влада 
се грижи за малцинствата. За оние Ма-
кедонци на кои им е потребна хируршка 
интервенција, која чини од 4.000 до 
8.000 долари, средства кои едно се-
мејство од Мала Преспа никогаш не 
може да си ги дозволи, Владата на РМ 
им излегува во пресрет. Такви случаи 
има стотина, сепак животот е најбитен и 
поважен од сè. Стипендиите во кон-
тинуитет се зголемуваат, а за поситни 
технички прашања наидуваме на раз-
бирање кај Владата на Република Маке-
донија. На случајна средба со маке-
донскиот премиер Груевски, во селото 
Сирхан кое е до границата, од него по-
барав да се овозможи граничниот пре-
мин да работи до 24 часот. Тој тоа и го 
реализира. Јас сум реален и не оче ку-
вам многу, зашто Р Македонија има 
број ни проблеми. Доколку таа биде бо-
гата држава, има други методи и начини 
како да им помогне на Македонците во 
соседството, а не преку Собранието, 
Владата... 

Овде во Албанија има 1.000 семејства 
кои земаат пензии од Грција и тие лица 
се декларират како Грци. Македонија 
не е толку богата, но во моментов сепак 
сум на мислење дека не сме отфрлени.

Работите и на развојот на селскиот 
туризам...

ТЕМЕЛКО: Во однос на селскиот 
туризам многу напредувавме. Сора бо-
туваме со меѓународни фондации, како 
и со италијанската Влада. Плажата е во 
завршна фаза, се организираат бес-
платни превози од Корча до фамилиите 

кои примаат туристи, а има семејства 
кои почнаа од тој приход и да живеат. 
Тоа е потежок процес, но тоа е иднината. 
Има добри услови за развој на туризмот. 
Со УНДП направивме добар локален 
план за развој, тука е проектот Преспа 
парк, и во тој локален план се опфатени 
сите проблеми на Општината и патот 
како да се дојде до развој на туризмот. 


