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Македонско друштво “Илинден”-Тирана ја поддржува кандидатурата на м-р 
Васил Стерјовски и партијата Македонска алијанса за европска интеграција 
(МАЕИ) на парламентарните избори што ќе се одржат на 25 април 2021 година 
во Република Албанија. Македонската алијанса за европска интеграција 
(МАЕИ)е во коалиција со Социјалистичката партија на Албанија (СП). Според 
договорот за коалиција меѓу МАЕИ и СП, кандидат за пратеник во списокот 
на СП во регионот Корча е м-р Васил Стерјовски. Македонското друштво 
„Илинден“ смета дека за доброто на сите Македонци во Албанија треба да 
го продолжат своето присуство во албанскиот Парламент со свој достоен 

и достоинствен претставник, како што е м-р Васил Стерјовски. Коалицијата МАЕИ и СП ќе овозможи 
интеграција на Македонците во владините институции, засилен и брз економски развој на областите 
каде што живеат Македонци во Голо Брдо, Мала Преспа, Гора, Врбник и цела Албанија, како и заштита 
на македонските јазик, култура и обичаи. Со досегашното присуство во албанскиот Парламент, м-р Васил 
Стерјовски покажа и докажа дека малцинските права најдобро може да ги одбрани човек кој потекнува 
од средината на тоа малцинство. Со досегашното присуство, иако во скратен мандат, м-р Васил Стерјовски 
покажа дека македонското малцинство има достоен претставник на политичката сцена во Република 
Албанија, кој сесрдно се залага за правата и добробитта на македонското национално малцинство во 
Република Албанија. Поради тоа, Македонско друштво “Илинден”-Тирана ги повикува сите Македонци 
во Мала Преспа, Корча, Поградец, Девол и целиот регион на Корча, да излезат масовно и да гласаат за 
м-р Васил Стерјовски број 12 и СП број 12 на парламентарните избори со цел да имаат свој достоинствен 
пратеник во Парламентот на Република Албанија.

Гласајте за Социјалистичката партија бр.12 
Гласајте за Васил Стерјовски бр.12

„Во Албанија историски е докажано дека никогаш немамо 
ниту има бугарско малцинство. Со притисоци врз албанските 
власти Бугарија се обидува во Албанија да создаде бугарско 
малцинство и покрај тоа што се знае дека во Република 
Албанија живеат Македонци“. Ова за Радио Слободна Европа 
го изјави политичкиот аналитичар од Тирана Никола Ѓурѓај, 
кој воедно е и главниот уредник на македонскиот весник 
„Илинден“ кој излегува во албанскиот главен град Тирана.
Ѓурѓај нагласува дека „во сите пописи кои се реализирани 
во времето на кралот, никој не се изјаснил како Бугарин, 
туку дека имало Македонци. Има лица кои имаат земано 
бугарски пасоши од областите Гора, Мала Преспа и Голо Брдо, 
но тоа е поради економски причини, нагласува тој.Во врска 

со местото и улогата на Македонците во Албанија на престојуните парламентарни избори во Албанија 
кои се закажани за 25 април, Ѓурѓај за РСЕ вели дека Македонците се очекува масовно да излезат на 
гласање во округот Корча и повторно за пратеник да го изберат Васил Стерјовски, лидерот на партијата 
на Македонците – Македонска Алијанса за европска иднина. Македонската партија е во колиција со 
Социјалистичката партија на премиерот Еди Рама која според Ѓурѓај повторно ќе ја предводи власта. 
Првиот човек на македонскиот весник ,,Илинден” исто така смета дека Стерјовски и досега во актуелниот 
состав на Собранието на Албанија достојно ги бранел интересите на Македонците во Албанија. Ѓурѓај 
додава дека со македонски пратеник во Собранието се докажува дека Македонците во Албанија постојат. 

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ГО ПОДДРЖУВА КАНДИДАТОТ ЗА ПРАТЕНИК М-Р 
ВАСИЛ СТЕРЈОВСКИ И ПАРТИЈАТА МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА (МАЕИ) 
ВО КОАЛИЦИЈА СО СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА 25 АПРИЛ 

2021 ГОДИНА

ИННТЕРВЈУ ЗА РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА: ЃУРЃАЈ СЕ ОЧЕКУВА МАКЕДОНЦИТЕ МАСОВНО ДА 
ГЛАСААТ НА ИЗБОРИТЕ ВО АЛБАНИЈА
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Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-Огранок Голо Брдо, упатува 
јавен повик до Македонско национално малциство во Република Албанија масовно да се попишат на 
Пописот на државјаните на татковината Македонија, што се спроведува во периодот од 1 март – 21 април 
2021година. Самопопишувањето се врши преку пописната апликација до која може да се пристапи преку 
веб-страници: https://census.stat.gov.mk/mk/

Лидерот на партијата, Македонска алијанса за европска интеграција (МАЕИ) Васил Стерјовски, кој е и 
кандидат за пратеник од листата на владеачката Социјалистичка 
партија на престојните парламантарни избори во кои ќе се одржат 
на 25 април, изјави дека има реални изгледи тој повторно да биде 
пратеник во албанското собрание. Стерјовски во емисијата “60 
Минути” на телевизија СОТ7 рече дека како досегашен пратеник 
барал но и ке бара и понатаму Собранието во Албанија да гарантира 
места за пратеници од редот на малцинствата, бидејки тоа е 
најправедно застапување на малцинствата во законодавниот дом.

Претседателот на македонско друштво „Илинден“-Тирана, Никола Ѓурѓај во македонската амбасада во 
Тирана остврави работна средба со амбасадорот Данчо Марковски. На средбата Ѓурѓај го информирал 
амбасадорот за најновите настани поврзани со актуелната положба на Македонците во Република 
Албанија.При тоа беа актуализирани прашања кои се однесуваат на проблемите на македонско 
национално малциство во Албанија. Секако амбасадорот беше информиран и за активностите на 
нашето друштво кое со години е активен субјект меѓу македонската 
заедница, како и за активностите во Федералната Унија на европските 
националности (ФУЕН), каде што сме рамноправна членка. Додава дека 
Марковски покажал исклучителен интерес за положбата на Македонците 
во Република Албанија.Многу отворено разговараме за можни активности 
за надминување на проблемите на Македонците во оваа држава. Секако, 
во опсегот на неговите надлежности, амбасадорот, Марковски искажа 
подготвеност да помогне за подобрување на малцинските права на 
Македонците, посочува тој. Ѓурѓај искажал голема благодарност, за како 
што оценува, непосредната и срдечна средба.

Пратеникот од Македонска алијанса за европска интеграција, во 
албанскиот Парламент, Васил Стерјовски денес запиша уште еден 
историски настан за Македонците во Албанија.

Тој не само што е прв пратеник, кој јавно се декларира како Македонец, 
денес за првпат се обрати на македонски јазик од собраниската 
говорница во албанскиот законодавен дом.Почитуван претседател 
на Собранието, почитувани пратеници. Ја имав честа во сто и првата 

годишнина од Собранието на Република Албанија да бидам првиот пратеник кој се декларира за Македонец. 
Јавностa преку парламентарната говорница слушна за Македонците во Преспа, Гора, Голо Брдо и Врбник, за 
Македонците низ цела Албанија, рече тој на почетокот од обраќањето.Додаде дека достојно ги претставувал 
Македонците во Албанија, како и сите граѓани од округот на Корча.Се борев за подобрување на условите 
за живот и работа на Македонците во Албанија, ги подржав сите закони за евро – атланските интеграции. 
Благодарност до Владата што го одобри проектот вода за пиење на општина Пустец од 4 милиони евра, 

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА УПАТУВА ЈАВЕН ПОВИК ДО МАКЕДОНСКО 
НАЦИОНАЛНО МАЛЦИСТВО ВО АЛБАНИЈА МАСОВНО ДА СЕ ПОПИШАТ НА ПОПИСОТ НА 

ДРЖАВЈАНИТЕ НА ТАТКОВИНАТА МАКЕДОНИЈА

СТЕРЈОВСКИ: БАРАМЕ ВО АЛБАНСКОТО СОБРАНИЕ ДА ИМА ГАРАНТИРАНИ МЕСТА И ЗА МАЛЦИНСТВАТА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ОСТВАРИ РАБОТНА СРЕДБА СО 
АМБАСАДОРОТ НА МАКЕДОНИЈА ВО АЛБАНИЈА ДАНЧО МАРКОВСКИ

СТЕРЈОВСКИ ИСПИША ИСТОРИЈА СО ОБРАЌАЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО АЛБАНСКИОТ 
ПАРЛАМЕНТ
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МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-TИРАНА ГО ПОЗДРАВИ ГОВОРОТ НА СТЕРЈОВСКИ НА 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 

ПОПРАВЕНА ЈАЗИЧНАТА ГРЕШКА НА ТАБЛАТА НА ИНСТИТУЦИЈА НАПИШАНА  
НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

благодарност за поддршката од колегите пратеници, посочи тој.Рече дека се гордее што бил гласот на 
Македонците, на сите малцинства во Албанија и се борел за општество на еднакви пред Уставот и законите 
Почитувани сонародници, бидете горди Македонци и лојални државјани на Албанија, негувајте ги 
македонскиот јазик, култура, историја и традиции бидејќи и тие cе нераскинлив дел од Албанија, порача 
Стерјовски во неговото обраќање на македонски јазик, што е прво во историјата на албанскиот парламент.
Стерјовски во албанскиот парламент влезе во мај 2019 година и во оценувањето на активноста на 
пратениците редовно е меѓу најактивните, главно со прашања кои ги тиштат Македонците во областите 
Преспа, Голо Брдо и Гора, каде нивната концентрација е најголема, но и прашања кои ги мачат жителите 
на округот Корча од каде и е пратеник.Тој на парламентарните избори на 25 април е на кандидатската 
листа на Социјалистичката партија, исто така во Изборната единица Корча.

Македонско друштво „Илинден“-Tирана го поздравија 
говорот на македонски јазик на пратеникот од Македонска 
алијанса за европска интеграција, Васил Стерјовски во 
Собранието на Република Албанија.Од името на сите 
Македонци го поздравуваме кусото по текст обраќање 
на Стерјовски, но од огромно значење, кое претставува 
еден историски момент за македонското малцинство во 
Албанија. Посакуваме да биде пракса и во иднина. Воедно, 
ја изразуваме и нашата желба Васил Стерјовски да обезбеди 
нов мандат за пратеник во албанското Собрание и да 
продолжи со ангажираноста за подобрување на животните и 

работните услови на Македонците во Албанија, стои во објавата на друштвото.Македонското население 
во Албанија е политички организирано во единствената македонска партија, Македонска алијанса за 
европска интеграција (МАЕИ). Од нејзините редови како пратеник во албанскиот Парламент македонското 
национално малцинство во Албанија го претставува Васил Стерјовски. Според неговите настапи и 
ефектите од неговата работа, Македонците имаат достоен претставник во албанскиот највисок дом.На 
вчерашната пленарна седница Стерјовски, кој е и прв пратеник што јавно се декларира како Македонец, 
за првпат во историјата на албанскиот Парламент се обрати до Македонците во Албанија на нивниот 
мајчин македонски јазик. Рече дека се гордее што бил гласот на Македонците и на сите малцинства во 
Албанија и се борел за општество на еднакви пред Уставот и законите.Почитувани сонародници, бидете 
горди Македонци и лојални државјани на Албанија, негувајте ги македонскиот јазик, култура, историја 
и традиции бидејќи и тие cе нераскинлив дел од Албанија, порача Стерјовски во неговото обраќање 
на македонски јазик, што е прво во историјата на албанскиот парламент. Во објавата на друштвото се 
додава дека на територијата на Албанија живееле и денес живеат стотици илјади Македонци.

Народниот правобранител на Албанија, позитивно одговори 
на барањето на Македонското друштво „Илинден“-Тирана  за 
коригирање на јазичната грешка на таблата на која стои името на 
оваа институција на македонски јазик, покрај јазиците на другите 
етнички заедници.Поради барањето упатено до институцијата 
Народниот правобранител, во врска со написот на македонски јазик 
на името на нашата институција во повеќејазичниот знак поставен 
на главниот влез, ве информираме дека ги превзедовме потребните 
мерки и ова ненамерна грешка во најкус можен рок ја отстранивме. 
Се разбра при тоа во предвид го имавме вашето упатство, стои во 
одговорот на народниот правобранител Елинда Баланца упатено 
до Никола Ѓурѓај претседател на Македонското друштво „Илинден“-

Тирана. Друштвото својата забелешка до албанскиот омбудсман ја достви во петокот, со барање да се 
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коригира јазичната грешка.Македонското друштво „Илинден“- Тирана бара корекција на написот на 
таблата на институцијата каде стои народен адвокат наместо народен правобранител, како што тоа 
треба да биде на македонски јазик. Се надеваме дека нашето барање ќе биде разгледано и прифатено. 
Ви благодариме за разбирањето и соработката, стоеше во барањето. Во исто време „Илинден“ како 
претставник на македонското национално малцинство во Република Албанија, ја поздравува работата 
на народниот правобранител и поставувањето повеќејазична табла на објектот каде функционира оваа 
институција.

МАКЕДОНСКАТА АМБАСАДА ВО ТИРАНА ОТВОРИ НАМЕНСКА FACEBOOK СТРАНА

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА АЛБАНИЈА ОТПЕЧАТИ ЕДУКАТИВЕН МАТЕРИЈАЛ НА 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

По тој повод, македонсиот Амбасадор во Тирана, д-р 
Дaнчо Марковски се обрати до сите заинтересирани 
за ангажманот на Македонската Амбасада со 
зборовите:

„Драги пријатели,Со особено задоволство сакам да ве 
информирам дека започна да функционира Facebook 
страната на Амбасадата на Македонија во Тирана. 
Корисна алатка преку која ќе можете да ги следите 
најинтересните случувања и активности од нашата 
работа. Истовремено, страната ќе биде ваш hot 
spot на информации и сервисни услуги за прашања 
од сферата на економијата, трговската соработка, 
културата, образованието и туризмот. Јас и мојот тим 
ве покануваме на заедничко патување во светот на 

пријателството меѓу македонскиот и албанскиот народ. Искрено Ваш Амбасадор Д-р Дaнчо Марковски“.
https://www.facebook.com/MKembassyALB/

Централната изборна комисија на Албанија, во пресрет на 
парламентарните избори закажани за 25 април отпечати 
едукативен материјал и на македонски јазик насловен 
„изборен криминал”. Во рамки на доследното информирање 
на малцинствата што живеат на територијата на Република 
Албанија и кои уживаат право на глас, го подготвивме овој 
материјал во врска со актите што го сочинуваат изборниот 
криминал и законските казни што се предвидени за тоа, 
стои во објавата на ЦИК.Се предупредува дека соодветна 
казна, според албанските закони ќе добие секој кој со 
какво било дејствие ги загрозува изборите. Врз основа на 
позитивните законски прописи, за продажба и купување 
гласови предвидена е затворска казна во траење од 
една до пет години, фотографирањето на гласачкото 
ливче и прикажување на други со затворска казна од три 
месеци до три години а семејното гласање или гласањето 
повеќе лица оддеднаш, со една до три години затвор, 
дообјаснува ЦИК.Затворска казна во траење од три месеци 
до седум години е предвидена за секое дејствие што ги 
нарушува изборите, како што се гласање без биометриски 
документ за идентификација, закана, фалсификување 
или оштетување на изборен материјал. Ваков едукативен 
материјал е отпечатен и на јазиците на другите еднички 
заедници, со признат статус на малцинство.Во трката 
за пратеник во округот Корча на кандидатската листа на 
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МАКЕДОНСКОТО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА РАМНОПРАВЕН ПАРТНЕР ВО ПРОЕКТОТ 
„ТИРАНА – ЕВРОПСКА МЛАДИНСКА ПРЕСТОЛНИНА“ ЗА 2022 ГОДИНА

ОБЈАВЕНА КНИГАТА НА Д-Р МАРИА ДОЈЧЕ ЗА ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО 
АЛБАНИЈА

Во рамките на проектот “Европска младинска 
престолнина“ (European Youth Capital – EYC 
2022) и титула со која Тирана се здоби за 2022 
година, Националниот младински конгрес 
од Албанија во соработка со градската власт 
на  Тирана ја промовираше веб-страницата 
и програмата за наредната година со широк 
спектар на можности за младите од сите 
средини на општеството да ги изнесат своите 
иновативни идеи и разбирање на европските 
перспективи и вредности.Минатата година во 
Амиен, Франција, престижното меѓународно 
жири едногласно ја прогласи Тирана за 
Европски младинска престолнина за 2022 
година. Македонско друштво ”Илинден”-
Тирана e член на Националниот младински 

конгрес од Албанија од 2015 година и еден од подносителите на апликацијата „Тирана – европска 
младинска престолнина за 2022 година„ со што рамноправно се смета за еден до иницијаторите за 
Тирана да стане домаќин и носител на оваа европска титула. На официјалната веб-страница „Тирана – 
европска младинска престолнина – 2022 година„ покрај другите организации-партнери се наоѓа и логото 
на македонското друштво ”Илинден”-Тирана со кратка информација за друштвото.Титулата „Европска 
младинска престолнина“ ( анг. European Youth Capital, или попознат под скратеницата EYC) е проект 
започнат од 2009 година на предлог-иницијатива од Европскиот младински форум (European Youth Fo-
rum) меѓународна невладина организација со седиште во Брисел. Првата титула Европска младинска 
престолнина (EYC) беше доделена на градот Ротердам од Холандија во 2009 година.

Во издание на издавачката куќа „МЕНОРА“ од Скопје, Македонија дниве излезе од печат книгата на д-р 
Мариа Дојче со наслов „INTEGRIME HARMONIKE TË PAKICËS MAQEDONASE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË. 
RASTI I PAKICËS MAQEDONASE NË ZONËN E PRESPËS DHE VËRNIKUT“ („ХАРМОНСКА ИНТЕГРАЦИЈА НА 
МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА. СЛУЧАЈ НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО 
ВО ОБЛАСТА ПРЕСПА И ВРБНИК“).За публиката е важно да се каже дека д-р Мариа Дојче е предавач 
на социологија од 2011 година на Универзитетот „Фан С. Ноли“- Корча. Таа има завршено додипломски 
студии на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Приштина, а постдипломски студии на Факултет за 
социјални науки на Универзитетот во Тирана. Д-р Дојче има спроведено и низа обуки на полето на позитивна 
психологија, ефективно родителство и критичко размислување на некои меѓународни универзитети како: 
Кент Универзитет, Универзитет Оксфорд и Универзитет Монаш. Д-р Дојче продолжува да придонесува 
за истражувањето подобрување на научната и националната политика и за прашања на психокултурна 
интеграција на малцинско население кон мнозинското население. Таа има спроведено низа социо-
психолошки студии за интеграција на националните малцинства во нашиот регион.Во информацијата на 
издавачот „МЕНОРА“ стои дека: „Овој проект беше реализиран со несебична помош на м-р Васил Стерјовски, 
кој се заложи за објавување на едно од многуте, научни истражувања направени сред Македонците во 
преспанскиот крај во Албанија. Македонците во Преспа и во Врбник имале можност да соработуваат 
со д-р Мариа Дојче, која своите сознанија ги внела во овој труд. Како издавачка куќа имаме особено 

Социјалистичката партија на Еди Рама се наоѓа Васил Стерјовски, лидер на единствената македонска 
партија, Македонска алијанса за европска интеграција, кој токму од Корча го доби и првиот мандат. Тој 
беше претставен на синоќешниот изборен митинг, заедно со уште 153 кандидати за пратеници, што 
Социјалистичката партија го одржа на плоштадот „Скендербег” во центарот на Тирана и официјално ја 
почна изборната кампања.
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задоволство да ја продолжиме 
соработката со м-р Васил 
Стерјовски и да бидеме учесници 
во збогатувањето на библиотеката 
од книги за животот и активностите 
на Македонците во Албанија“.
Македонското друштво „Илинден“-
Тирана го честита објавувањето 
на трудот  „INTEGRIME HARMON-
IKE TË PAKICËS MAQEDONASE NË 
REPUBLIKËN E SHQIPËRISË. RASTI 
I PAKICËS MAQEDONASE NË ZO-
NËN E PRESPËS DHE VËRNIKUT“ 
(„ХАРМОНСКА ИНТЕГРАЦИЈА НА 
МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО 
ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА. СЛУЧАЈ 
НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО 
ВО ОБЛАСТА ПРЕСПА И ВРБНИК“) 
на албански јазик. Исто така, 
апелираме до македонската 
Влада да помогне со финансиски 
средства за превод и објавување 
на оваа исклучително важна книга 
за Македонците во Албанија,  со 

цел нејзина достапност и до македонскиот читател. Секако, за меѓународна афирмација на животот на 
Македонците во Албанија, оваа книга би била многу полезна и во издание на англиски јазик.

Претседателот на македонското 
друштво „Илинден“-Тирана, Никола 
Ѓурѓај упати честитка до лидерот на 
„Единствена горанска партија“, Адем 
Хоџа, за неговиот избор за пратеник 
во новиот косовски законодавен дом.
Дозволете ми во мое лично име и во име 
на македонското друштво „Илинден”-
Тирана, и во име на македонското 
национално малциство во Албанија 
да Ви го честитам изборот за пратеник 
во косовското собрание. Ви посакувам 
голем успех, и убави дела, честа и 
достоинственоста да Ве следат и да се 
постојано со вас. Ви ги упатам изразите 
на нашето највисоко почитување, стои 
во честитката.Исто така, се нагласува 
огромната поддршка од друштвото 
„Илинден“ затоа што „напредокот и 

благодетта на областа Гора претставува поттик за истрајност во напорите за негување и промоција на 
национален, јазичен, културен и духовен идентитет на Македонците од Гора – Република Косово“. Хоџа 
е дел од десетте загарантирани пратенички места за немнозинските заедници. Беше пратеник и во 
претходниот состав на косовскиот Парламент, со чие залагање реализирани се повеќе инфраструктурни 
проекти.По занимање е дипломиран инжињер.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКОТО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА, НИКОЛА ЃУРЃАЈ МУ ГО 
ЧЕСТИТАШЕ ИЗБОРОТ НА АДЕМ ХОЏА ЗА ПРАТЕНИК ВО КОСОВСКИОТ ПАРЛАМЕНТ
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Денес, на својот ФБ профил, м-р Андријана Јаневска објави една убава вест, 
која е значајна за нас, Македонците во Албанија. М-р Андријана Јаневска 
е првиот научник од Македонија кој ги сними изворните македонски 
песни од Македонците во Албанија, голема е сатисфакцијата дека овие 
песни се заштитени од нивен заборав или од нивно присвојување од 
други народи. М-р Андријана Јаневска своите истражувања и собирањето 
на музичкиот материјал ги направила на неколку локации. Во Тирана, со 
помош на Незир Меча и Никола Ѓурѓај, во Пустец и Леска во организација 
на Едмонд Темелко, и во областа Голо Брдо. Се надеваме дека наскоро 
ќе биде изготвен и нејзиниот докторски труд со што на пошироката 
македонска и светска јавност ќе и бидат достапни уникатните народни 
песни на Македонците низ Албанија.Објавата на м-р Јаневска ја 
пренесуваме во целост.Чест ми е да Ве известам дека денес со почеток во 
17:50 часот ќе го презентирам мојот труд „Свадбата и свадбеното пеење 
кај Македонците од Мала Преспа” на Меѓународна научна конференција 
во Москва. Благодарност до мојата професорка д-р Родна Велисковска за 
поддршката! Благодарност и до проф. д-р Катерина Тодороска и Никола 
Ѓурѓај со чија помош ги снимив песните. Особено сум горда што пред 
целиот свет ќе ги претставам песните „Шенвај се мајко, шенвај се”, „Бојана 
седи на пенџер” и „Сокол ми лета високо” и ќе истакнам дека свадбените 

обреди кај Македонците од Мала Преспа се скоро идентични со свадбените обичаи на целиот македонски 
ареал. Според тоа може да се заклучи дека фолклорот на Македонците од Мала Преспа е неразделен дел 
од целокупниот фолклор на македонскиот народ.

Лидерот на  единствената 
македонска партија во Албанија, 
Македонска алијанса за европска 
интеграција (МАЕИ), Васил 
Стерјовски, гостувајќи во емисија на 
СОТ7 телевизија, вели дека не е дел 
од структурите на Социјалистичката 
партија но оценува дека е „ 
вреднување вклучувањето во 
кандидатската листа на оваа 
партијата за парламентарните 
избори на 25 април“.

Јас сум претседател на партијата 
Македонска алијанса за европска 
интеграција, ја претставувам 

македонската заедница и секако е вреднување за нас вклучувањето во листата на Социјалистичката 
партија. Зошто сум јас со Социјалистичката партија? Тоа е фактот што пред неколку месеци беше одобрен 
проектот од 4 милиони евра за решавање на проблемот со вода за пиење на жителите од областа на 
Преспа, кој чекаше на решение со децении. Но, не само тој проект. Сега, Албанскиот фонд за развој 
преку заем од германската КФВ банка, има планирано уште 10 милиони евра за областа Преспа, изјави 
Стерјовски.

Додава дека генерално проектот а повзран со санација на руралните патишта, изградба на шеталишта, 
изградба на патеки за велосипеди и регулирање на јавните плажи.

Со овој фонд верувам дека ќе се трансформира областа Преспа и навистина она што го чекавме триесет 
години за да се развие туризмот таму, ќе има директно влијание врз економскиот развој и туризмот. Ова 

МАКЕДОНСКИТЕ ПЕСНИ ОД АЛБАНИЈА ПРЕЗЕНТИРАНИ НА РУСКИ СИМПОЗИУМ

СТЕРЈОВСКИ: ВКЛУЧУВАЊЕТО ВО ЛИСТАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА ПАРТИЈА ЗА НАС Е ВРЕДНУВАЊЕ
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се причините и вреднувањето направени од Социјалистичката партија, Владата на премиерот Рама, што 
направија да денес јас бидам на листата на Социјалистичката партија, посочува тој.
На прашањето на новинарот зошто е на листата на Социјалистичката партија, кога во Парламентот како 
пратеник постојано правел опозиција главно на владата на премиерот Еди Рама, Стерјовски одговара 
дека тој посочувал  проблеми и прашања кои ги мачат Македонците, додавакќи дека, кај кого ако не кај 
актуелната влада да бара решение за нив.
Јас ги покренував загриженостите на жителите кои се насобрани за триесет години. Едноставно, немаше 
врска само со владата на Рама, затоа што и другите влади не направија нешто, посебно за Преспа.  
Во овие две години, јас имам одржано над 50 говори во албанскиот Парламент и повеќето од нив се 
однесуваа на проблемите со кои се соочува заедницата и барав решенија за овие проблеми. Сега од која 
влада требаше да побарам решавање на овие проблеми? Нормално дека ќе барав од сегашната влада, 
одговори Стерјовски.
Триесет и осум годишниот Стерјовски на парламентарните избори на 25 овој месец  ќе се трка за втор 
пратенички мандат. Се наоѓа на кандидатската листа на Социјалистичката партија за изборна единица 
Корча, каде го доби и првиот мандат.

Поради одложување на Пописот 2021 за септември 2021, Центарот за повици каде што можете да 
добиете одговори на вашите прашања и евентуални проблеми со апликацијата за самопопишување 
ќе има променет режим на работа. Имено, телефонските броеви со whats app  и viber конекција (+389 
71/483-313 и +389 71/483-291) ќе бидат достапни секој работен ден, од 8:00 до 16:00 по македонско 
време, а во попладневните часови и во текот на викендите вашите прашања можете да ги доставувате на 
следниве меил адреси:

Popis2021@stat.gov.mk
dijaspora@stat.gov.mk
press@stat.gov.mk

Вашите прашања ќе бидат одговорени во најкус можен рок, односно на првиот следен работен ден

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДИЈАСПОРАТА И МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИСТВО ВО СОСЕСТВО ОД 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ЗА ПОПИСОТ 2021
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