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ПОТСЕТУВАЊЕ НА 
ИМПЕРАТОРОТ АЛЕКСАНДАР 

МАКЕДОНСКИ

На 22 јули 356 година пред Христос, во македонскиот 
древен град Постол, во македонската престолнина, се 
родил македонскиот император Александар Ма ке дон-
ски, син на Филип Втори Македонски и на Олимпија, 
ученик на Аристотел. Со неговите 33 години живот, тој 
оставил длабоки траги во историјата на човековата ци-
вилизација. Умрел на 10 спроти 11 јуни 323 година 
пред Христос, во Вавилон. 

Со своите походи, при што за осум ипол години не-
говата војска минала 18.000 километри, тој создал им-
перија каква што во пространство не постоела ниту 
пред него, ниту по него, до ден денешен.

Тоа е долга историја. А, е само дел од Македонија, од 
раѓањето на македонскиот император, најславниот вој-
сководец во историјата на човековата цивилизација, 
кој го облагороди светот, а на човештвото му ја подари 
древната македонска култура!

Делегација на Светскиот македонски младински кон-
грес (СММК) секоја година одржува значајни активности 
ширум светот и во земјава. Годинава, летниот дел од сво-
јот календар го исполни со неколку активности и посети. 
Делегација на Светскиот македонски младински конгрес 
од европските држави се сретна со Мартин Вучиќ, годи-
нашниот македонски претставник на Евросонг во Киев, 
Украина. Следна активност на СММК беше посетата и 
приемот во Одделот за иселеништво на Министерството 
за надворешни работи. По повод 60 години од победата 
над фашизмот и последното возобновување на маке дон-
ската држава, делегација на СММК оствари прием кај 
првиот претседател на Република Македонија. Исто така, 
по повод 1100- годишниот јубилеј од Свети Наум Охрид-
ски, СММК оствари прием кај поглаварот на Македонската 
православна црква, Неговото Блаженство Архиепископот 
Охридски и Македонски г.г. Стефан. Во срдечниот прием 
делегацијата на СММК на Неговото Блаженство ја чес ти-
таше 1100 - годишнината од Свети Наум Охридски, како и 
новиот избор на тројцата епископи на МПЦ: г. Пимен, г. 
Методиј и г. Климент. 

АКТИВНОСТИ НА СММК

На распитот пред Се-
натската ко ми сија, идна-
та амбасадорка на САД во 
Ма кедонија, Џилиен Ми-
ло  вано виќ, ја ис так нала 
определеноста за про дол-
жување и прод лабо чу ва-
ње на со работката меѓу 
двете земји. Воедно таа 

ја изрази и аме риканската под дршка на македонските ас-
пирации за членство во НАТО и во ЕУ. Според Миловановиќ, 
односот меѓу САД и Македонија е базиран на заед ничките 
вредности и идеали - определба за слобода и демократија, 
почитување на фундаменталните права на сите граѓани и 
јакнење на институциите базирани на демократија и па-
зарна економија. Пред Сенатската комисија таа го истакна 
и ставот на американскиот претседател Џорџ Буш за из-
градба на стабилни односи во Европа.

АМЕРИКАНСКА ПОДДРШКА НА 
МАКЕДОНСКИТЕ АСПИРАЦИИ
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Претседателот на државава, Бранко Црвенковски, го 

потпиша Указот со кој Законот за употреба на знамињата 
ќе стапи во сила.

Законот за употреба на 
знамињата на заедниците 
доби виза само од пра те-
ниците на СДСМ и на ДУИ, 
додека опозиционите пар-
тии од македонскиот и од 
албанскиот блок не гла са а.

Законот бил во соглас-
ност со Рамковниот дого-
вор и ја отсликува мулти-
етничка Македонија. Спо-
ред Законот, задолжително 
треба да се употребува и ма-
кедонското државно зна ме. 

Во 16 општини пред и во 
општинските објекти и на 
државните институции пос -
тојано ќе се вее албанското знаме, во две турското - во 
Центар Жупа и во Пласница. Етничко знаме ќе се вее и во 
Општинaта Шуто Оризари. Припадниците на заедниците 
имаат право да го употребуваат знамето и приватно. Во 
општините со мнозинско население на етничките заед-
ници државното знаме ќе се истакнува во средина, зна-
мето на заедницата е два метра десно од него, а опш тин-
ското два метра лево.

ДОНЕСЕН ЗАКОНОТ ЗА 
УПОТРЕБА НА ЗНАМИЊАТА

ЗАВРШИ 43. "ГАЛИЧКА СВАДБА"

На 17 јули, во црквата "Свети Петар и Павле" во Га лич-
ник, со венчавката на Тодор Јуруковски и Лидија Дани лов-
ска, заврши 43. по ред културно - традиционалната ма ни-
фес тација "Галичка свадба". Венчавката ја изврши архи-
ман дритот Партение, игу-
мен на манастирот "Све-
ти Јо ван Би гор ски". На 
свад  бата беа присутни 
посе тите ли од сите крае-
ви на Македонија. 

Во рамките на оваа ма-
нифестација беа изве де-
ни голем број автен тич-
ни свадбарски обичаи и 
ри ту али, изворни песни и 
ора.

Во минатото свадбарските адети траеле по една сед ми-
ца додека, пак, сега почнуваат во сабота навечер, а за вр-
шуваат во недела попладне. За разлика од прет ход ните 
години, посетеноста на оваа "Галичка свадба" беше скром-
на, веројатно поради претходните недоразбирања.

Судскиот совет на Хашкиот трибунал одлучи да го од-
бие барањето на адвокатите на Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски за тие да се бранат од слобода. Одлуката на 
Хаг ја добиле бранителите на Бошкоски и на Тарчуловски, 
адвокатите Драган Гоџо и Антонио Апостолски. 

Министерката за правда Мери Младеновска - Ѓор-
ѓиевска потенцираше дека Владата на Република Ма-
кедонија може да го обезбеди присуството на Бошкоски 
и на Тарчуловски во Хаг во секое време на барање на 
Трибуналот и да спречи нивно било какво влијание врз 

БОШКОСКИ И ТАРЧУЛОВСКИ 
ОСТАНУВААТ ВО ШЕВЕНИНГЕН

сведоците, жртвите или било кои други лица. 
"Но, право на Судот е врз основа на сите факти и до-

кази да донесе одлука, а гаранцијата е само една окол-
ност која Судот ја има предвид при донесувањето на 
одлуката. Гаранцијата, независно за која Влада станува 
збор, е само една од околностите, а одлуката на Судскиот 
совет во било кој случај исклучително не се темели врз 
гаранциите кои ги даваат владите, туку врз основа на 
доказите за секој поединечен случај", додаде Мла де нов-
ска-Ѓорѓиевска. 

Според неа, обвинетите сега ги имаат сите други ин-
струменти кои можат да ги употребат заради заштита на 
нивните права во натамошниот дел на постапката. 


