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"Само со единство во партијата ќе ја вратиме до вер-
бата кај граѓаните. Претконгресните лобирања за вр-
шија, сега треба меѓусебно да се помагаме и да градиме 
сојузништво", им порача лидерот на СДСМ Владо Буч-
ковски на своите сопартијци на годишната конвенција 
во Скопје, на која беа анализирани резултатите од ло-
калните избори. Тој истакна дека во СДСМ нема опо-
ненти и дека никој не може да ја користи удобната по-
зиција на опозиционер или на фракционер во пар ти-
јата. 

ГОДИШНА КОНВЕНЦИЈА НА 
СДСМ
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ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА СТЕЧАЈ

1.000 НОЌИ ЛОШО ВЛАДЕЕЊЕ 
НА СДСМ

Лидерите на коалицијата "За подобра Македонија" ја 
критикуваа власта за катастрофалната економска сос-
тојба во земјата и за индолентниот однос во решавањето 
на политичките и на безбедносните проблеми. Тие се соб-
раа на тркалезна маса под мотото "1.000 ноќи лошо вла-
деење на СДСМ", и по двочасовна дискусија изјавија дека 
се загрижени за иднината на Македонија. "Навршуваат 
илјада дена или, подобро речено, илјада ноќи, од 15 
септември 2002 година, кога со многу лаги и неисполнети 
ветувања, коалицијата предводена од СДСМ дојде на 
власт. Гледаме дека Владата влегува во период на па нич ни 
реакции, на неконтролиран криминал и на корупција, 
кога може да направат крупни грешки уплашени што ја 
губат власта. Ќе им укажеме на последиците од таквите 
грешки и ќе им порачаме да се подготват за мирно на-
пуштање на власта", истакна Никола Груевски, претсе-
дател на ВМРО-ДПМНЕ.

Просечната стечајна постапка кај нас трае 3,7 години, 
но со новиот Предлог-закон за стечај постапките се ог-
раничуваат на шест месеци. Според новиот Предлог до-
верителите ќе имаат кадровска контрола над сте чај-
ниот управник, кому му се одземаат правата на од лу-
чување и преговарање. Управниците ќе треба да при-
ложат полиса од 500.000 евра и целиот свој имот. За 
злоупотреба ќе подлежат на материјална и на кривична 
одговорност, а за своето работење ќе одговараат пред 
Судот на честа. Вработените ќе имаат приоритет при 
нап латата на платите и придонесите за последните три 
месеци. 

СЛОВЕНЦИТЕ ЌЕ ГРАДАТ МИНИ 
ХИДРОЦЕНТРАЛИ ВО 

МАКЕДОНИЈА
Словенечката фирма "Турбоинститут" во наредните две 

години треба да изгради 20 мини хидроцентрали во Ма-
кедонија, вредни 100 милиони евра. Протоколот за про-
ектот за изградба на централите во Скопје го пот пи шаа 
министерот за економија Фатмир Бесими и гене рал ниот 
директор на "Турбоинститут" Владимир Керцан. По пот-
пишувањето на доку ментот, министерот Бесими ис так на 

дека станува збор за мошне 
значаен проект за ма ке дон-
ската економија по себно во 
областа на енер ге ти ката. Про-
ектот, според Бе сими, ќе има 
позитивно зна чење врз ин-
тензивирањето на инвес ти-
цискиот циклус и анга жира-
њето на македон ски гра деж-
ни фирми, со ог лед дека со 

протоколот предвидено е 70 проценти од вр ед носта на 
инвестицијата да биде реализирана преку анга жи ра ње 
на домашни фирми.
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Во Градскиот парк во Скопје, Црвениот крст на Ре пуб-
лика Македонија го одржа 14. државен натпревар по 
прва помош на екипите на подмладокот и младината на 
Црвениот крст. Домаќин на натпреварот е Црвениот крст 
на град Скопје. На натпреварот учествуваа десетте по-
беднички екипи од регионалните натпревари по прва 
помош од општините: Гевгелија, Прилеп, Охрид, Гос ти-
вар, Карпош и Пробиштип.

На 11 и 12 јуни годинава во Рудина, Долнени, При-
лепско, под покровителство на Министерството за кул-
тура се одржа 31. Фестивал на народни инструменти и 
песни "Пеце Атанасовски". Од 600 пријавени негувачи 
на изворни инструменти и песни селекционата комисија 
избра околу 30 учесници, кои настапија во нат прева-
рувачкиот дел во категориите: солисти, дуети и ор кес-
три на изворни инструменти и солисти, дуети и пејачки 
групи. Интересно е што годинава учествуваа и голем 
број деца, вљубеници во народното творештво, вис тин-
ски млади ентузијасти и мајстори на народни инс тру-
менти. Почетокот на Фестивалот беше најавен со тра-
диционалното свечено дефиле на сите учесници кое 
тргна од Центарот за култура "Марко Цепенков" во При-
леп и се движеше низ градските улици. Истиот ден во 
Долнени беше свечено отворен Фестивалот. Програмата 
продолжи наредниот ден. За жал, годинава немаше 
учес ници од странство, заради скратените финансиски 
средства.

ОДРЖАН ФЕСТИВАЛОТ ВО 
ДОЛНЕНИ

НАТПРЕВАР ПО ПРВА ПОМОШ

МАКЕДОНСКИОТ НАРОД  Е ГОРД 
И ЦВРСТ 

Во Перт, Западна Австралија беа отворени новите клуп-
ски простории, сопственост на членовите на Маке дон-
ската народна општина. На отворањето присуствуваа ил-
јадници Македонци. Тие заедно со Управата на Маке дон-
ската народна општина, членовите и симпатизерите, ка-
ко и голем број гости од федералната и државната власт 
на Западна Австралија го прославија овој историски ден 
за македонската заедница. Организатор на настанот бе ше 
Управата на Македонската народна општина, која ре а   -
лизираше богата програма. Свечената церемонија поч на 
со интонирањето на химните на Македонија и на Ав стра-
лија, при што се вееја државните знамиња на овие две 
пријателски земји. Министерот за правосудство на За-
падна Австралија, господинот Џон ја пресече све чената 
лента и ги отвори новите клупски простории. При вле-
гувањето во нив посетителите беа послужени со ма ке-
донска погача, вино и шеќер, симбол на широкото гос-
топримливо македонско срце. 


