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На 6 јули, на 
пригодна све че-
ност, претсе дате-
лот на државата 
Бранко Црвен ков-
ски му го предаде 
указот на новиот 
началник на Ге-
нералштабот на 
АРМ, генералот 
Ми рослав Стоја-
новски. Тој го нас-
ледува генералот Ѓорѓи Бојаџиев, кој заедно со уште двај-
ца генерали заминува во пензија. Генералот Стојановски 
се наоѓа пред исклучително тешка задача, бидејќи треба 
да ги заврши реформите во АРМ и во МО за влегување во 
НАТО, што претставува стратешка цел за македонската 
војска. 

НОВ НАЧАЛНИК НА 
ГЕНЕРАЛШТАБОТ

INFO
INFO

КРЕДИТ ЗА СОПСТВЕН БИЗНИС

НЕВИНА ЖРТВА НА 
ПРИЛЕПСКИОТ РЕКЕТ

На 5 јули, прилепчани й оддадоа почит на че ти ри го диш-
ната Елена Талеска, невина жртва во двојното убиство, 
кое се случи во центарот на Прилеп на одржувањето на 
"Пиво фест". Градот е во шок, а граѓаните исплашени и 

загрижени за без бед-
носната сос тојба.

Девојчето е жртва 
на двојното убиство, 
во кое загина и 38-го-
дишниот Никола Мој-
соски. Во нив пукал 
Димче Христоски, кој 
во моментов е во 
притвор, по кри вич-
ната пријава за убис-
тво и убиство од неб-
режност.

Причина за овој 
не мил настан бил ба-

раниот рекет (од 300 до 500 евра) од страна на по ра-
нешниот "лав" Мојсоски на сопствениците на тезги на "Пи во 
фест".

Младите без работа ќе можат да добијат кредит од 
Агенцијата за вработување за да почнат сопствен бизнис. 
Кредитите ќе се даваат со рок на отплата од 4 години со 
бескаматен период од една година и со многу ниска 
годишна камата. Ова е предвидено со програмата за 
поддршка на претприемништвото во рамките на "Про-
ектот за про мо ци-
ја на врабо тува-
њето на младите 
од Балканот". Прог-
рамата вреди 3 
ми    лиони евра и 
ги вклучува аген-
циите за врабо ту-
вање во земјите 
од поранешна 
СФРЈ и од Ал ба-
нија. 

Македонија е 
лидер по не вра-
ботеноста во ре-
гионот и по учес-
твото на младите 
до 29 години во 
вкупниот број невработени. На крајот од минатата година 
се регистрирани 391.000 невработени и невработеност 
од 37 отсто. 126.000 од нив се на возраст од 15 до 29 
години, а уште 52.000 лица од 30 до 34 години се без 
работа.

Учеството на младите до 34 години во вкупната стапка 
на невработеност било 45,9 отсто, а до април годинава се 
намалила само на 45,1 отсто.

Професорот на 
Природно-ма те ма-
тичкиот факултет 
Ѓорѓи Филипов ќе 
биде новиот ма ке-
донски амбасадор 
во Германија, кој 
ќе го замени до се-
гашниот амба са дор 
Горан Рафајловски, 
кому мандатот му 
истекува кон кра-
јот на август годи-

нава. На седницата на Владата поминал и предлогот за 
именување на поранешниот градоначалник на Куманово, 
Слободан Ковачевски за генерален конзул во Подгорица. 
Ковачевски нема дипломатска кариера, но сепак за не го 
било речено дека добил високи оценки за она што го 
направил како градоначалник во периодот од 2000 до 
2005 година. Одговорниот уредник на сателитската прог-
рама на МТВ, Слободан Трајковски, е одлучено да биде 
новиот македонски конзул во Торонто, Канада. Од МНР 
во дипломатија ќе заминат Игор Попов, како генерален 
конзул во Истанбул и Стојан Карајанов за шеф на кан-
целаријата во Приштина.

НОВИ МАКЕДОНСКИ 
ДИПЛОМАТИ
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Фондацијата Мобимак за 
Македонија со цел да им по-
могне на што повеќе гра ѓа-
ни, од неодамна го прена-
мени хуманитарниот број 
070/143-143 за четиринае-
сетго диш ната Андријана и 
нејзиниот брат, десет го диш-
ниот Менде Ристески од При   -
леп. И двете деца боледуваат од иста бо лест, која е рет ка и 
единствена од овој вид и која го напаѓа имунолошкиот 
систем и предизвикува малигни забо лу ва ња. Лекувањето 
на двете деца е ургентно и за тоа се пот ребни 40.000 до-
лари. Со јавувањето на телефонскиот број 070/143-143 се-
кој граѓанин донира 100 денари, кои ќе би дат пре фр лени 
на жиро-сметката на Андријана и Менде Ристески.

Мобимак повторно почна со услугата "Апсолутно ге-
нијално", која на "при пеид" корисниците им овозможува, 
со инвестирање 100 денари од нивната сметка да добијат 
уште толку бонус. Корисникот ќе може тие 200 денари да 
ги искористи во рок од 30 дена од денот на активирањето 
на услугата. При тоа, целата сума од сметката за "Апсолутно 
генијално" ќе може да се искористи за разговори, за СМС, 
ВАП и ГПРС кон сите мобилни и фиксни мрежи во земјава 
и во странство, како и во роаминг. Активирањето на ус-
лугата е преку бесплатниот телефонски број 070/ 140 - 200 
или преку СМС на истиот број.  Стартуваше и "синиот па-
кет" кој се однесува за сите нови "при пеид" корисници на 
Мобимак. Со купување СИМ-картичка, која чини 750 де-
нари и која досега содржеше вклучени разговори од 500 
денари со ДДВ, новите корисници добиваат и бонус од 
250 денари, што значи дека СИМ-от го добиваат бесплатно, 
а 750 денари користат за разговор. Со услугата "Моби 
свет", компанијата нуди поевтин роаминг од 30 до 50 отсто 
за сите претплатници, кои ќе престојуваат во странство. 
Компанијата го достигна бројот од 800.000 претплатници, 
како што соопшти главниот извршен директор Рубин За-
ревски, трансферирала до Телеком, како свој единствен ак -
ционер, дивиденда во износ од 46 милиони евра, од кои 
дел треба да добие и Владата.

НОВИ ПОВОЛНОСТИ ВО 
МОБИМАК

ДА БИДЕМЕ ХУМАНИ

НЕЗАБОРАВЕН БЛУЗ КОЛАЖ

Со концертите на "Vergas Blues Vand" од Шпанија, 
"Raw Hide" од Србија и Црна Гора, "Nine Below Zero" од 
Велика Британија и "Coen Wolters Band"  од Холандија  бе-
ше одбележан најновиот "Blues & Soul festival", кој тра ди-
ционално се одржува секоја година во состав на Скоп-
ското културно лето. Настанот беше проследен од голем 
број заинтересирани љубители на блуз музиката. Имено, 
српскиот бенд "Raw Hide" и шпанскиот бенд "Vergas 
Blues Band" настапија во првата фестивалска вечер, на 4 
јуни. "Raw Hide" е еден од најстарите блуз состави на 
овие балкански простори (1982). Бендот бележи кон ти-
нуиран успех ширум Европа и ужива одличен имиџ. 
Шпанскиот музички состав е помалку познато име на 
овие простори, но со голема репутација на светската 
блуз сцена. Специјално за настапот во Скопје, допатува 
и познатиот Девон Аллман кој беше гостин на бендот. 
Следната фестивалска двојка која настапи на 5 јуни беа 
"Nine Below Zero" од Велика Британија и "Coen Wolters 
Band" од Холандија. "Nine Below Zero" е познат британски 
бенд кој ужива голем респект на блуз сцената, така што 
има настапувано заедно со Eric Clapton, Sting, Brain May 
и многу други. Што се однесува до гостите од Холандија, 
тие важат за еден од најпознатите блуз бендови во сво-
јата земја и пошироко. Овој популарен блуз бенд е пред-
воден од познатиот гитарист Coen Wolters. "Blues & soul 
festival" секоја година ни подарува незаборавни мо мен-
ти, со нови и докажани имиња од блуз сцената. Своето 
ре номе и респект кај македонската публика несомнено 
го потврди и годинава.


