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Шефовите на дипломатите на ЕУ, како што јавува "Бета" 
разговарале за насоките за Буџетот на ЕУ за периодот 
2007-2013 година, а во рамките на тоа ќе се разгледува и 
можноста за паричната поддршка за новите членки. Пос-
тои можност и Македонија како потенцијален кан дидат 
да добие дел од парите. Министрите на ЕУ во рамките на 

расправата за Буџетот треба да ги разгледаат и парите 
кои Унијата ќе им ги даде на кандидатките за членство, 
Турција и Хрватска, со можност и Македонија, но и дру-
гите земји од Западен Балкан, како потенцијални кан-
дидати, да влезат во групата држави кои ќе добијат 
парична помош. Во Нацрт - буџетот на ЕУ за 2007-2013 
година предвидено е да се издвојат повеќе од 13 ми-
лијарди евра за кандидатите и потенцијалните кандидати 
за членство. 

ПАРИ ОД УНИЈАТА ЗА 
МАКЕДОНИЈА?

Градежниот институт "Македонија" од Скопје со при-
годна свеченост го прослави значајниот јубилеј - 30 
години постоење.

За јубилејот говореше генералниот директор Ата-
нас Ристовски, кој нагласи дека Градежниот институт 
веќе три децении со гордост го носи името "Маке до-
нија", како специјализирана институција од областа на 
инженерските активности, преку истражување, пла ни-
рање и унапредување на градежништвото и со при-
мена на нови светски технологии.

INFO
INFO

ЗНАЧАЕН ЈУБИЛЕЈ ЗА ГРАДЕЖЕН 
ИНСТИТУТ "МАКЕДОНИЈА"

Call контакт центарот 
на Стопанска комора на 
Македонија, кој почна 
со работа, овозможува 
заинтересираните со би-
рањето на 15 0 15 бро-
јот да дојдат до сите 
информации потребни 
за деловно работење во 
земјата и со странство. 

Обучен тим комуникатори при Комората ќе ги обезбедува 
бараните податоци во рок од половина час, по што 
операторите ќе вршат и проверки за воспоставените 
контакти и разменетите информации. Создавањето на но-
виот комуникациски центар се предвидува да овозможи 
навремено, точно и прецизно информирање на членките 
на Комората, а со тоа и поуспешно деловно функ цио-
нирање. Стопанската комора на Македонија во нас то-
јувањата да го промовира значењето на Call центарот во 
деловното работење на стопанствениците организираше 
низа активности, а беше презентиран и процесот на 
организирањето на членките на Комората во нов Клуб 
наречен М2М (членки за членките).

CALL ЦЕНТАР НА СТОПАНСКА 
КОМОРА

"Свети Кирил и Ме-
тодиј" се мост во ев-
роп  ската тра диција. 
Тоа е ставот кој пре-
миерот Владо Буч ков-
ски и пог лаварот на Ри-
мокатоличката црква 
папата Бенедикт Шес-
наесетти го искажаа 
на средбата во Вати-

кан, по повод манифестацијата "Македонија во чест на 
Свети Кирил". 

Македонската делегација по 35. пат организирано се 
поклони пред моштите на сесловенскиот просветител во 
базиликата на римската црква "Свети Климент", оддавајќи 
му почит на грандиозното дело на браќата Кирил и 
Методиј. 

"Инспириран од Вашата бесценета религија и културно 
наследство, сакам да Ве уверам дека моите молитви се за 
саканиот македонски народ" - порача папата Бенедикт 
Шеснаесетти. 

На аудиенцијата премиерот Бучковски на папата му 
подари икона "Света Богородица", рачно изработена во 
Охрид.

"МОИТЕ МОЛИТВИ СЕ ЗА 
САКАНИОТ МАКЕДОНСКИ 

НАРОД"
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Скопската гимназија "Орце Николов", во Уни вер-
залната сала, го прослави 50-годишниот јубилеј. Меѓу 
познатите актери, спортисти и политичари кои ма ту-
рирале во оваа гимназија се Милчо Манчевски, Дејан 
Лилиќ, Кирил Поп Христов, Борис Трајанов, Снежана 
Стамеска, Ставре Џиков, Ферид Мухиќ, Александар 
Про копиев. Горди што биле дел од најдобрата гим на-
зија на сите времиња, поранешните средношколци рас-
кажуваа спомени за времето кога се капеле во Вардар, 
како се бореле за слободни денови на популарните 
гимназијади и за периодот кога другарството вредело сè.

На манифестацијата со свои точки се претставија 
Ристо Самарџиев, Златко Аревски-Арчи, Нино Леви, 
Викторија Ангушева, а познатиот тенор Борис Трајанов 
изведе две арии. Продефилираа и нашите познати 
манекенки Маја Лазаревска, Марија Васиќ, Елена Пет-
ровска и Тања Вукобрат од студиото "Црнокрак". Со 
свои точки се претставија и сегашните ученици во гим-
назијата. 

ПЕДЕСЕТ ГОДИНИ НА 
ГИМНАЗИЈАТА "ОРЦЕ НИКОЛОВ"

INFO
INFO

Гордоста на Ма ке-
донија, нашиот шар-
планинец ни го ос вет-
ли образот на Балкан 
и во Европа. Одгле-
дувачницата за шар-
планинци "КЕФ", чии 
сопственици се бра-
 ќата Владимир и Кир-
чо Крстевски од Ку-
маново, имаат за што 
да раскажуваат. Оваа 
година на Бал кан ско-
то првенство на сите 
раси кучиња во Со-
фија, Бугарија, нив на-
та женка Ванда стана 
по втор пат бал кан-
ски шампион. Во Ниш, 

СиЦГ истата женка Ванда од "КЕФ" стана државен првак на 
СиЦГ во класа 18-24 месеци старост. Исто така, во Дорт-
мунд, Германија се одржа ВДХ Европско првенство на си те 
видови расни кучиња, на кое беа пријавени 5.818 ку чи ња 
од повеќе држави. Меѓу шарпланинците учесници бе ше и 
нашиот Медо од "КЕФ", кое како мало беше продадено во 
Германија на господинот Раиф Домузети. Во класа на 
млади, Медо стана млад европски првак, а за крај кога 
требаше да се избере најубав шарпланинец учествуваа 
сите победници во своите категории, класа на млади 
машки и женски, класа на зрели машки и женски и класа 
на шампиони машки и женски, Медо беше прогласен за 
најубав шарпланинец на Европското првенство во Дорт-
мунд 2005 година.

УЧЕНИЧКИ ЛИКОВЕН 
НАТПРЕВАР

Градското здружение на ликовните педагози – Скопје, 
односно Детскиот ликовен центар организираше јавен 
градски ученички ликовен натпревар - хепенинг во чест 
на сесловенските просветители, браќата Свети Кирил и 
Методиј. На оваа традиционална ликовна средба на Плош-
тад Македонија се натпреваруваа 100 најта лен ти ра ни уче-
ници од основните училишта, како и гости-ученици од 
ДСУПУ "Лазар Личеноски". Учесниците сликаа на теми од 
животот на младите, а при тоа користеа темперни бои, ак-
варел, туш и перце, пастел и други материјали за работа. 

Неодамна во ресторанот "Ореов лад" беше пре зен-
тирана содржината на порталот www.kralemarko.org.mk. 
При тоа, беа презентирани фотографии на Милан Џин го, 
проспект на Кањон Матка, туристички програми Крали 
Марко, сувенири Крали Марко од Мери Аницин. Децата 
од основното училиште "Љубен Лапе" одиграа дел од 
претставата "Крали Марко", а на крајот беше овоз мо же на 
дегустација на храна Крали Марко.

ВО ЧЕСТ НА КРАЛИ МАРКО

НАЈУБАВ МАКЕДОНСКИОТ 
ШАРПЛАНИНЕЦ


