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Канцеларијата на "Ам нес-
ти интернешнел" во Ав стра-
ли ја испитува дали во пос-
тапката против Љубе Бош-
коски и Јохан Тарчуловски 
има повреда на човековите 
права, по барање на та мош-
ното здружение "Брат Љубе 
Бошкоски - македонски вој-
вода".

"Канцеларијата на 'Ам нес-
ти' детаљно ја инфор ми рав-
ме за сè што се случуваше од 
моментот кога Бошкоски бе-
ше протеран од Македонија 

во Хрватска, а од таму однесен во Хаг и притворен, како и 
за апсењето на Тарчуловски, кое претставува класично 
киднапирање во режија на власта. Организацијата про-
цени дека во овие случаи има показатели за сериозно 
прекршување на човековите пра ва", изјави Гоце Ристески, 
портпарол на Здружението.

Пратеници во австралискиот Парламент и други по ли-
тичари беа запознати со притворањето на двајцата Ма-
кедонци обвинети од Хашкиот трибунал и изразиле под-
готвеност да ги заштитат нивните права.

ПРЕКРШУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ 
ПРАВА!?
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ЗАЕМ ЗА ПОЕФИКАСЕН 
КАТАСТАР

ПОСТИГНАТ ДОГОВОР ЗА 
ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА

ЈОВАН ПЕТРОВСКИ ОТПОВИКАН 
ОД ДОЛЖНОСТА

Одборот на директори на Мо-
биМак АД донесе одлука, Јо ван 
Петровски да се отповика од дол-
жноста извршен член на Одборот 
на директори во функција на гла-
вен извршен директор на Моби-
Мак АД Скопје, и на негово место 
како привремен вршител на дол-
жноста - главен извршен дирек-
тор, го назначи Мајкл Лоренс, до-
сегашен главен оперативен ди-

ректор. На местото на господинот Лоренс, за привремен 
вршител на должноста главен опе ративен директор 
беше назначен Тамаш Морваи, досе гашен неизвршен 
член на Одборот на директори на Мо биМак АД. Воедно 
беше донесена одлука со која за втор потписник во 
отсуство на главниот оперативен директор е овластен 
Дејан Крстевски, актуелен главен финансиски директор 
на МобиМак АД.

Во 2005 година двата главни акционера на АД "Ма ке-
донски телекомуникации" склучија договор во врска со 
исплатата на годишната дивидента за 2004 година, врз 
основа на сличните ставови за економската состојба и 
интересите на земјата. И двете страни се согласија дека е 
потребно да се инвестираат сериозни финансиски сред-
ства во македонската економија, со цел да се забрза еко-
номскиот развој, да се создаде пораст на БДП, да се обез-
бедат можности за нови вработувања, за развој на зем-
јата и за придобивки за сите граѓани на Македонија.

АД "Македонски телекомуникации" се цврсто убедени 
дека постигнатиот договор за исплата на дивиденда ќе 
има позитивно влијание на зголемувањето на ефи кас-
носта и конкурентноста на севкупната македонска ин дус-
трија и националната економија во целост.

Светска банка 
одобри заем од 
10,3 милиони ев-
ра за изградба на 
ефикасен катас-
тар на недвиж-
нос  ти и подоб ру-
вање на бизнис 
климата во Маке-
донија преку Про-
ектот за катастар 
на недвижности 
и регистрација. 

До  говорот за заемот го потпишале постојаниот прет-
ставник на Светска банка во Македонија, Сандра Блу-
менкамп и министерот за финансии Никола Поповски, 
а тој е одобрен на 17 години со неколку години грејс 
период.

Проектот ќе се имплементира од 2006, а ќе заврши 
во 2009 година.
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Специјалната олимпијада - Македонија, во соработка 
со Фудбалската федерација на Македонија, МНР на Ре пуб-
лика Македонија и амбасадите на САД, Русија, Италија, Тур-
ција, Велика Британија, како и НАТО и ОБСЕ, во периодот 
од 5 мај до 1 јуни 2005 година,организираше и реали зи-
раше фудбалски натпревари на екипи, составени од дип-
ломати од горенаведените амбасади, МНР и МО, кои се 
одржуваа на терените на СРЦ на АРМ, во Градскиот парк.

Големиот финален турнир се одржа на 4 јуни во спорт-
ската сала "Расадник" -Кисела Вода. Оваа манифестација 
беше збогатена и со забавен дел, во кој учество зедоа ат-
лети од СОМ Клубовите од Македонија (Демир Капија, Него-
тино, итн.) и Дејан Попов - музичкиот амбасадор на СОМ.

Скопскиот саем од 7 до 11 јуни е домаќин на 55. Ме-
ѓународен саем за храна, пијалаци и стоки за широка 
потрошувачка "Агрофуд 2005", на 16. Балканска турис-
тичка берза "БТБ 2005" и на Третиот меѓународен саем 
"Алтравита 2005", Меѓународен саем на народна и тра-
диционална медицина, здравствен туризам, заштита и 
унапредување на животна средина и техничко-техно-
лошки достигнувања, органска храна, паранормални 
способности и рекреативни активности. 

Во овој период Скопски саем воедно го прослави 
јубилејот - 55 години од своето постоење. Трите саемски 
манифестации за отворени ги прогласи македонскиот 
претседател Бранко Црвенковски.  

СТАРТУВАШЕ АГРОФУД 2005

ДИПЛОМАТСКО - ХУМАНИТАРЕН 
ФУДБАЛСКИ ТУРНИР

Хуманитарната трка - "Сите на тркала за забава и ху-
маност", која се одржа во Скопје во 2003, во Битола во 
2004 година, годинава по трет пат ќе се одржи во Стру-
мица на 12 јуни. Право на учество имаат сите кои ќе се 
јават на бројот 070/141-516, со што ќе донираат 50 де-
нари, а ќе се наменат за хуманитарни цели. Учесниците 
ќе можат да ги подигнат маичките и броевите за учес-
тво на 11 јуни пред Домот на културата во Струмица од 
10 до 16 часот и треба да го понесат телефонот од кој е 
направена регистрацијата. На истиот број сите хумани 
граѓани ќе можат да дадат свој придонес, со донирање 
50 денари.

Оваа хуманитарна трка ќе биде под локално пок-
ровителство на Општината на град Струмица, Федера-
цијата на училишен спорт на Македонија, Никоб обез-
бедување, Кока кола, Печатницата "Европа 92", кафе 
бар "Маф Маф", хотелот "Сириус" и други локални со-
работници. 

ХУМАНИТАРНА ТРКА ВО 
СТРУМИЦА

ДЕНОВИ НА ТЕАТАРСКАТА 
УМЕТНОСТ

Градот под Марковите кули - Прилеп живееше во зна-
кот на традиционалниот македонски театарски фестивал 
"Војдан Чернодрински". Главниот виновник за обемната 
програма (вкупно 25 претстави), Ѓунер Исмаил, при тоа 
порача дека синовите и ќерките на Теспис се со пуб ли ка-
та. Под ова мото, низ градот Прилеп осум дена пулсираше 
театарската уметност, а сè во името на наградените, "по-
разените", но сепак присутните уметници. Покрај учес-
твото на бројните македонски театри, прилепската пуб-
лика ги пречека и гостите од Бугарија, СиЦГ и од Фран ци ја.  


