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 Низ годините се менувавме и развивавме, воведувавме новини во работењето. Од минатата година 
започна со работа нашето ново студио каде се продуцираат вести, емисии, креативни прилози и содржини 
кои се споделуваат и на платформите на медиумот на социјалните мрежи. Интервју, Напладне, Спорт+, 
Обични херои, 1 минута Вести, вклучувања во живо од терен, се дел од новитетите кои ја збогатија 
продукцијата на OhridNews. Го редизајниравме порталот и постојано технички го надградуваме.

 Деветта година по ред на крај од месец декември ја издаваме Годишната ревија на настани која, и 
овој пат, бесплатно ќе биде дистрибуирана до читателите. Во неа се поместени дел од најзначајните 
настани за кои известувавме во годината што измина, како и успешните охридски приказни кои се 
пример и мотив за заедницата.

 Со несмален елан продолжуваме и во 2023 година во која најавуваме квалитативен исчекор во 
начинот на информирање и создавање креативни содржини за публиката од сите генерации, како и 
новина која ќе го сврсти Охрид на светската мапа, од еден друг агол.

 Сето ова нема да беше возможно без верната читателска публика, деловните партнери и поддржувачи, 
кои го помогнаа издавањето и на оваа Годишна ревија на настани.

 Ви благодариме на довербата со која не следите и поддржувате полни 16 години. 

 Приказната продолжува!

 Првиот информативен портал во Македонија ги доживеа „слатките шеснаесетти“. 
Приказната на ohridnews.com започна во времето на dial-up, ISDN и ADSL, кога во 
земјава имаше нешто над триста илјади интернет корисници. Еве не живи, здрави и 
успешни и во времето на 5G, кога интернетот е достапен речиси на секоја педа од 
земјината топка и главен извор на информирање.
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Доделена светската награда за 
хуманизам на Далимир Хајко 

 На онлајн конференција на која учество 
зедоа истакнати претставници на светската 
хуманистичко-интелектуална елита, симболично 
беше врачена наградата за хуманизам за 2022 
година на професор Далимир Хајко од Словачка, што 
ја доделува Охридската академија на хуманизмот. 
Хајко  е  светски познат филозоф, есеист, литертурен 
критичар и професор на Универзитетот од Жилина, 
Словачка.

Димитар Велјаноски поднесе оставка 
од Советот на Општина Охрид

 

 

 Советникот Димитар Велјаноски поднесе 
оставка од Советот на Општина Охрид. Оставката 
беше констатирана на седмата седница на Советот. 
Оставката ја поднесов од лични причини. Се е во 
согласност со „Охрид пред се“, останувам дел од 
групацијата и  продолжуваме со истите ставови и 
програмски определби, изјави кратко за OhridNews 
Велјаноски. Советничкото место го наследи Леона 
Кичеец.

Крстот во Охрид го фати Мартин Гоџо 

 Мартин Гоџоски од Варош го фати крстот 
што на празникот Богојавление Водици беше 
положен во осветените води на Охридското Езеро.
Тој беше најснаодлив и најсреќен помеѓу неколкуте 
стотини капачи кои запливаа во осветените студени 
води на Охридското Езеро. - Се капам на овој ден 
веќе десет години, голема желба ми беше да го 
фатам крстот барем еднаш во мојот живот, еве се 
случи. Посакувам здравје, среќа и благосостојба на 
сите. – изјави 25-годишниот Мартин.

Милчо Јованоски избран за 
директор на НУ Библиотека 

„Григор Прличев“ Охрид

 На Јавен оглас за избор на директор 
на Националната установа Библиотека „Григор 
Прличев“ – Охрид распишан од страна на 
Министерството за култура, министерот за култура 
за директор на Библиотеката со мандат од четири 
години го избра Милчо Јованоски, вработен во оваа 
установа. Јованоски има завршено Филолошки 
факултет група македонски јазик и југословенска 
книжевност, магистер е по медиуми и комуникации, 
а од неодамна го поседува и звањето виш 
библиотекар.
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Врачена наградата „Григор Прличев“ 

 

 Во рамки на „Прличевите беседи“, на 
свеченост што се одржа во Центарот за култура, 
доделена беше наградата за најдобра поема на 
лауреатот Трајче Кацаров. Тој ја доби наградата за 
поемата „Цветко“. Инаку, Кацаров беше добитник 
на наградата „Григор Прличев“ и во 2011 година за 
поемата „Ако“.

Успешно изведен сложен гинеколошки 
зафат во Општата болница во Охрид

 На Одделот за гинекологија и акушерство во 
Општата болница во Охрид беше изведен сложен 
гинеколошки зафат на абдоминална хистеректомија 
со билатерална салпинго – офоректомија, кај 
пациентка со двојни мочоводи, информираше 
болницата. Овој тежок оперативен зафат траел 
повеќе од 2 часа.

Болницата „Св.Еразмо“ за прв пат доби 
неврохируршки микроскоп

 ЈЗУ Специјализирана болница за ортопедија 
и трауматологија Св. Еразмо Охрид за прв пат доби 
неврохируршки микроскоп. Сега и во болницата 
„Св. Еразмо“ со помош на овој современ метод 
и експертизата на лекарите ќе може да се вршат 
тешки операции од областа на неврохирургијата, а 
пациентите нема да треба да патуваат во Скопје за 
оперативни зафати.

ПСС доби опрема за 
хеликоптерско спасување

 

 Станува збор за специјализирани 
мултифункционални носилки и средства за 
имобилизација, кои првенствено се наменети за 
хеликоптерско спасување, но може да се користат 
и во случаи за спасување од технички комплексен 
терен, каде тежината и издржливоста на опремата 
имаат клучно значење за ефикасноста и брзината 
на операциите, информираше Планинската 
спасителна служба Охрид.

Ф
ЕВ

Р
УА

Р
И

 2
0

2
2

6



 

 
 ODW-ELEKTRIK  Декември 2022 

  Вистински бизнис. Вистински избор.  
Вистинско време. Вистинска локација. 
Регионално најдобриот работодавач во авто-индустријата. Зошто? 

ЗАТОА: 
ФОКУС 

 Позитивни резултати  покрај сите 
предизвици на патот.  

                                      ИНСПИРАЦИЈА  

Луѓе. Секогаш луѓе.  

 

МОЖНОСТ 

Напредно размислување 
комбинирано со врвна технологија. 

 

ДОВЕРБА и КОНТИНУИРАН РАЗВОЈ 

Јасна политика. Градење ТИМ преку 
селекција на раководители од 

страна на сопствени кадри. 

 

КУЛТУРА И ОПСТАНОК 

Грижа на вработените на прво 
место. Пред се, приватно 

дополнително здравствено 
осигурување за болнички третман 

до 10.000 евра годишно по 
вработен, редовна плата, бесплатен 

превоз, топол оброк. 

 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Личност. Амбиција. Веруваме дека 
една личност е повеќе од 

сопственото образование, возраст, 
биографија, секако од претходно 

работно искуство.. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕТУВАЊЕ                                                                ВИЗИЈА                                             СОЛИДАРНОСТ  

Секој вработен може                                           Надминување нa                           Подавање рака 
да цели кон врвот. Еднаков                              поставениот лимит.                       кога е најпотребно. 
третман.                                                                                                                         

 

ПРОФИЛ НА ОДВ-ЕЛЕКТРИК 

Светски познат производител на високо квалитетни производи (кабли) за автомобилска 
индустрија. Фирма во семејна сопственост на три основачки семејства, основан во Steinau, 
Германија. Но, во моментов располага со свои производни погони во Украина, Унгарија, 
Мексико и секако Македонија.  

ОДВ-ЕЛЕКТРИК Македонија е основан во Охрид во 2014 година со само 25 вработени, денес, 
располага со 9.000м2 производна површина и околу 900 вработени во ТИРЗ зоната - Струга 
со цел постојан раст и развој.  

 

Контакт: Personalwesen-MK@odw-elektrik.com или тел. број: 071/353-820 

 



Мотиви од Охрид на 
„National Geographic“

 Реномираниот научен медиумски бренд 
„National Geographic“ во март го издаде печатеното 
издание „100 места кои ќе ви го променат животот“ 
(100 Places That Will Change Your Life), на чија 
насловна страна осамна еден од најпознатите 
мотиви од Охрид, црквата Св. Јован Канео. Охрид 
на листата на „100 места кои ќе ви го променат 
животот“ се најде и на дигиталното издание на 
„National Geographic“, во друштво со познати 
дестинации од целиот свет како Рим – Италија, 
Ерусалим – Израел, Кејптаун – Јужна Африка и 
други.

130 години од раѓањето на 
академик Синиша Станковиќ

 

 Со пригоден настан Хидробиолошкиот 
завод Охрид во март ја одбележа 130- годишнината 
од раѓањето на академик Синиша Станковиќ. 
Тој во далечната 1935 година го формира 
Хидробиолошкиот завод во Охрид кој е прва 
научна институција на Балканот. Великанот во 
лимнологијата и во научната мисла воопшто, се 
смета за голем вљубеник во Охридското Езеро, 
негов голем познавач и промотор. Основањето 
на оваа институција претставува пресврт во 
истражувањата на уникатното Охридско Езеро.

Кристина Kрлеска Деспотоска на 
чело на ОО СДСМ Охрид

 Со одлука на лидерот Димитар Ковчевски 
за нов претседател на ОО СДСМ Охрид, во 
март назначена е Кристина Крлеска Деспотоска. 
Деспотоска која пред промената на локалната власт 
во Охрид раководеше со ЈП „Градски Пазар“, дојде 
на местото на Науме Јованоски – Чакар.

АСП ПАК ги освојува 
прекуокеанските пазари 

 

 Вреќите за пакување на земјоделски 
производи на охридската компанија АСП ПАК се 
повеќе се извезуваат на пазарите во САД и Канада. 
-Ова е петта испорака, почнавме со една до две 
палети, па стигнавме до денешните испораки во 
еден ден од два контејнера или вкупно 1 милион 
парчиња вреќи во кои би се спакувале вкупно 24 
милиони килограми компир и кромид. Доколку 
трендот продолжи би значело нови работни места, 
нови инвестиции и нови можности, изјавија во март 
од АСП ПАК.
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Охрид старее и се намалува 

 

 Споредбено со резултатите од пописот во 
2002, во Охрид има 4 321 лице помалку. Бројот на 
вкупно запишани граѓани на Охрид пред дваесет 
години изнесувал 55 749, додека според пописот од 
2021 година нивниот број изнесува 51 428. Во однос, 
пак, на возрасната граница, најбројно е населeнието 
во категоријата од 60-64 години, покажуваат 
резултатите од последниот попис објавени во март 
годинава.

Почина Љубен Баткоски

 На 30 март, почина Љубен Баткоски (87) 
долгогодишен директор на Охридско лето (1982- 
1996), еден од основачите на Фестивалот и член 
на тогашниот Совет и комисиите на Фестивалот. 
Баткоски ќе остане запишан во фестивалската 
историја на Охридско лето како човек чиј несомнен 
интелект е вграден во основањето, развојот и 
опстојувањето на Фестивалот. За својот придонес во 
развојот на Фестивалот Охридско лето е одликуван 
со Орден заслуги за народ со сребрени зраци од 
Претседателството на СФРЈ а има добиено и две 
меѓународни одликувања.
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120 години од смртта на Методи Патчев

 Со пригодни настани на 7 април, во Охрид 
беше одбележана 120-годишнината од херојската 
смрт на  револуционерот Методи Патчев. Цвеќе пред 
неговото обележје во центарот на градот положија 
бројни делегации,  а историски час за ликот и делото 
на Методи Патчев одржа Михаил Патчев, магистер 
по историски науки и член на фамилијата Патчеви.

Уникатната бензинска „Билјанини 
извори“ наполни 50 години

  

 Бензинската станица на Макпетрол 
„Билјанини извори“ во Охрид во април одбележа 
50 години од отворањето. Автор на проектот е 
архитектот Ѓорѓи Голев, а објектот е препознатлив 
по својата уникатна кружна форма. Пуштена 
е во употреба на 7.4.1972 година, информира 
компанијата.

Годишнина од смртта на охридскиот 
бранител Благојче Крстаноски

 По повод годишнината од смртта на 
бранителот и професионален војник на АРМ, 
Благојче Крстаноски, делегација на Општина Охрид 
положи свежо цвеќе на неговото спомен обележјето 
во село Ливоишта. Тој  загинана на 7 април 1999 
на самата граница од снајперски оган од косовска 
страна. Тој е првата жртва на вооружените сили 
во независна Македонија. Благојче Крстаноски 
е посмртно одликуван со Mедал за храброст од 
претседателите Борис Трајковски и Ѓорге Иванов.

Нов декан на Факултетот за туризам 
и угостителство

 Проф. д-р Снежана Дичевска избрана е за 
нов декан на Факултетот за туризам и угостителство 
– Охрид на 42-та седница на Наставно научниот 
совет на установата. Мандатот на новиот декан во 
траење од три години започнува од први октомври. 
Проф. Снежана Дичевска во претходните седум 
години ја извршуваше функцијата Продекан за 
финансии.
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Девет години независен аматерски 
театар „Аматер“

 

 

 На 26ти април 2013 година Независната 
аматерска театарска група „Аматер“ ја изведе 
претставата „Сите мои синови“ од Артур Милер, и 
овој датум се смета за нејзино раѓање. Зад „Аматер“ 
има уште неколку премиери, како: „Генетика на 
кучињата“ од Венко Андоновски и „Буре барут“ 
од Дејан Дукоски во режија на Јован Цветкоски 
која доби специјално признание на 53 издание на 
Драмскиот аматерски фестивал во Кочани.

Санација на локалитетот 
Плоча – Миќов град

 

 Во месец април беа спроведени активности 
за санација на реконструираните праисториски 
објекти од локалитетот Плоча – Миќов град во 
Заливот на Коските кај Градиште. Во следните 
месеци се обновуваа сите оштетени делови од 
куќичките и огништата кои се презентирани во овој 
музејски комплекс. Инаку, локалитетот Музеј на 
вода кај Градиште важи за најпосетуван, заедно со 
Самуилова тврдина.

А
П

Р
И

Л
 2

0
2

2

11



Судбоносно ‘ДА’ во Охрид со 
пијалокот на боговите

 Млад брачен пар од САД во Охрид ги собра 
роднините и пријателите од сите страни на светот 
да присуствуваат на нивната необична свадбена 
церемонија. Александар Метулев, родум од Охрид, 
кој веќе 18 години живее и работи во Лос Анѓелес 
и Сан Франциско и неговата љубов Бријана, инаку 
пасионирани нуркачи, брачниот завет го зачинија 
со вино на „Далвина“ одлежано две години во 
длабочините на Охридското Езеро.

Реконструирана патека

 Во месец мај беше реконструирана и 
уредена патеката што води до црквата Св. Јован 
Канео. Се изврши реконструкција на потпорниот ѕид 
долж патеката, а на некои делови се реконструираа 
и камените плочки, соопшти локалната самоуправа. 
Оваа патека е исклучително фрекфентна, а 
состојбата во која се наоѓаше претставуваше 
потенцијална опасност за минувачите.

Охрид добива доброволно 
противпожарно друштво

 На одбележувањето на Денот на 
пожарникарите, 20 Мај, охридските пожарникари 
најавија возобновување на првото доброволно 
друштво кое датира од 1933 година. Во постапка е 
формирање доброволно противпожарно друштво 
кое ќе биде основано од група искусни пожарникари 
и вистински ентузијасти и ќе го носи токму ова име, 
„Ентузијаст“, кое ќе делува како дополнителна 
помош за пожари на отворен простор заеднички со 
ТППЕ-Охрид.

Признание за охридскиот режисер 
и продуцент Даниел Јовески

 

 

 Награда за најдобра видео приказна „The 
Best Story 2022″ за спотот од Elita 5 – Lamtumire 
(Збогум) освои охридскиот режисер и продуцент 
Даниел Јовески на големиот спектакл за музички 
видео награди „Ноќта на видео клиповите за 
Албански пазар“ – „Netet e Klipit Shqiptar 2022” што 
се одржа во мај во Улцин. Јовески на овој музички 
настан беше номиниран во шест категории.
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ГПС предаватели на еребици 
камењарки во НП Галичица

 

 Тим научници од МЕД, DOPPS – BirdLife 
Slovenia и Национален парк Галичица успешно 
заловија две еребици камењарки на кои им се 
поставени ГПС предаватели. Истражувањето со 
помош на телеметрија може да обезбеди јасна 
слика за територијата која ја користат, социјалното 
однесување на единките, распространувањето, 
презимувачките локации како и нивните закани, 
велат од МЕД. Статусот на еребиците камењарки 
на глобално ниво се движи кон засегнат, а кај нас 
постојат многу малку податоци за нивната екологија 
и живот. 

Српскиот Патријарх Порфириј 
во Охрид

 

 Делегација на СПЦ предводена од Неговата 
Светост Српскиот Патријарх г.г. Порфириј, во јуни 
беше во посета на Охрид и Дебарско – кичевската 
епархија. Во негова чест во манастирот Рождество 
на Пресвета Богородица – Калишта, беше отслужена 
Доксологија – Славословие. Патријархот Порфириј 
го посети храмот Св. Богородица – Перивлепта, 
Галеријата на икони, манастирот Св. Наум и други 
цркви и културно историски споменици во Охрид.

Нова метода во болницата
„Св. Еразмо“

 ЈЗУ Специјализирана болница за ортопедија 
и трауматологија „Св. Еразмо“ – Охрид почна со 
примена на нова метода „Артроскопска хирургија на 
рамен зглоб“.  Оперативните зафати на пет пациенти 
со различни дијагнози беа успешно спроведени од 
тимот доктори, д-р Огнен Шешоски и д-р Александар 
Стевоски, специјалисти по ортопедија, под надзор 
на ментори од Словенија. Станува збор за метода 
која е минимално инвазивна.

Пловило на соларен погон

 На 21 Јуни – Денот на Езерото, на плажата 
„Кј Дивоно“ промовирано беше пловилото на 
соларен погон изработено од ученици и професори 
од ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“. Пловилото е 
целосно на сончева енергија, без емисија на штетни 
гасови, без користење на скапи фосилни горива, не 
создава бучава. Во недостиг на сончева светлина, 
пловилото ја користи енергијата складирана во 
батериски ќелии.
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Електронска наплата на данок

 Граѓаните и иматели на имоти во Општина 
Охрид, даночните обврски кон општината сега 
можат да ги плаќаат електронски преку системот 
Е-даноци. Новата дигитална алатка во голема мера 
ќе го олесни начиниот на подмирување на обврските 
кон Општина Охрид, информираше локалната 
самоуправа.

Хорска музика ја исполни 
„Св. Софија“

 

 Четвртиот Меѓународниот хорски фестивал 
„Гласот на Охрид“, што го организира градскиот хор 
„Вокс Лихнидос“, се одржа во јуни во катедралната 
црква „Св. Софија“. Покрај домаќинот, настапија и 
членови на мешаниот хор КУД „Светозар Марковиќ“ 
од Нови Сад, хорот „Атендите“ при Културниот 
центар „Кикинда“ од Србија, детскиот машки хор 
од националната опера од Естонија, женскиот 
младински хор при МКЦ Скопје и детскиот хор „Св.
Кирил и Методиј“ од Велес.
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Изложба со силна порака на 
академскиот сликар Славко Упевче

 Самостојната изложба „Муренките црници 
во изумирање во Радожда“ на академскиот сликар 
Славко Упевче што беше отворена во јули, испрати 
силна порака. -Тоа е единствено дрво кое не го 
напаѓа ниту еден инсект. Значи муренката како 
извор на плод и како дрво кое ја дава свилената 
буба е навистина жалосно што во Радожда останува 
во се помал и помал број. Тоа е одраз на големата 
урбанизација, асфалтирање и нови градби. Се губи 
почитта која ја имале старите генерации кон ова 
дрво, рече Упевче.

61. Балкански фестивал 

 

 Со целовечерен концерт на ансамблот 
„Танец“ на Долни Сарај, на 7 јули започна 61. издание 
на Балканскиот фестивал на народни песни и игри 
во организација на центарот за култура „Григор 
Прличев“. Љубителите на фолклорот годинава 
имаа можност да погледнат настапи на ансамбли и 
културно-уметнички друштва од државата, но и од 
Албанија, Србија, Словачка и Босна и Херцеговина.

Нова авантуристичка понуда во 
НП „Галичица“

 Oтворена првата Виа Ферата, односно 
безбедна патека за алпинистичко искачување 
на карпа со помагала во НП „Галичица“ која 
претставува атрактивна нова содржина и комплетно 
нов производ во туристичката понуда на Охрид. 
Станува збор за алпинистичка патека долга 500 
метри обезбедена со опрема да можат да ја 
качуваат рекреативци, луѓе со авантуристички 
дух, со одредени физички способности, кои не 
мора да имаат сериозно познавање на техники на 
искачување, бидејќи се поставени скали.

Виктор Мизо реизбран за претседател 
на Асоцијацијата на странски компании

 

 Генералниот директор на „КОСТАЛ – 
Македонија“, охриѓанецот Виктор Мизо, повторно е 
избран за претседател на Асоцијацијата на странски 
компании со технолошко напредно производство, 
откако членовите му ја дадоа довербата за нов 
двегодишен мандат. За заменици-претседатели 
на Асоцијацијата избрани беа Борјан Борозанов 
од „Џонсон Мети“, Светослав Смилков од „АРЦ 
Аутомотив“ и Ѓорѓи Тренкоски од „Теламон“ 
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Величенствено „Охридско лето“

 

 

 Со настапот на четворицата италијански 
тенори Алесандро Косентино Де Акриса, Федерико 
Сера, Џовани Мариа Палмиа и Уго Тарквини под 
диригентската палка на маестро Лоренцо Бицари 
од Италија, придружувани од оркестарот на 
Националната опера и балет, на 12 јули на Античкиот 
театар беше отворено 62. издание на фестивалот 
„Охридско лето“. Љубителите на уметноста имаа 
можност да уживаат во 36 концерти, девет театарски 
претстави и 6 настани во дополнителната програма.

11. издание „На Зајдисонце“ во Трпејца

 

 Од 20 до 28 јули организаторот, 
Здружението „За Трпејца со љубов“, понуди низа 
интересни содржини кои го привлекоа вниманието 
на локалното население и гостите што летуваат 
во Трпејца. Манифестацијата почна со изложба 
на слики од уметникот Мајкл Клос од Канада, а 
беше заокружена со вечер посветeна на познатиот 
македонски хармоникаш и композитор д-р Гоце 
Џуклески.
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Правда по две децении

 Децениската голгота низ судските лавиринти 
во земјава на охридските правнички Соња Талевска 
и Татјана Трпческа, епилогот го доби пред 
Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Тој 
во пресудата утврдил повреда на правото на фер 
и правично судење пред Апелациониот суд Битола, 
во врска со судската постапка која апликантките 
Талевска и Трпческа ја повеле уште во почетокот 
на 2012 г. пред домашните судови, за заверка на 
нивниот работен однос во Основен суд Охрид.

Отворен Конзулат на Република 
Србија во Охрид

 Со пригодна свеченост на која присуствуваа 
министри на владите од двете земји, претставници 
на дипломатскиот кор, гости и званици, на 23 јули во 
Охрид беше отворен Конзулат на Република Србија. 
За почесен конзул е назначен познатиот изработувач 
на автентичен Охридски бисер, Михајло Филев. 
-Овој почесен Конзулат нека биде средиште од каде 
ќе се воспоставува нашата соработка на патот кој го 
продолжуваме генерациски за подостојно културно 
и политичко поврзување, истакна Филев.

Емотивна изложба на 
Наташа Попоска Карче

 Многу емоции разбуди изложбата „Сликам 
со тебе приказна од душата“ на охриѓанката 
Наташа Попоска Карче, што се одржа на 23 јули во 
преполното предворје на катедралната црква Св. 
Софија, во рамки на фестивалот „Охридско лето“. 
Наташа  изложбата ја посвети на големиот уметник 
и, како што посочи, голем човек, Драган Спасески 
Охридски. -Тој беше мој ментор кој со своите визии 
и креации, со својата духовност многу пати го допре 
и овој град и овој фестивал, рече Попоска Карче.

Невреме го погоди Охрид

 

 Охрид на 28 јули беше погоден од 
краткотрајно, но силно невреме кое предизвика 
големи материјални штети во некои делови на 
градот. Најмногу штета невремето предизвика на 
улиците „Мирче Ацев“ и „Лазо Трпоски“ каде ветрот 
откорна лимен покрив од станбена зграда кој оштети 
најмалку шест куќи и автомобил. За среќа никој не 
беше повреден.

ЈУ
Л

И
 2

0
2

2

18





Пожар уништи стотици хектари 
природа во Охридско

 Во големиот пожар што на почетокот од 
август избувна во планинскиот предел помеѓу 
селата Вапила и Сирула, охридско, уништени 
се 165 хектари шума и ниска вегетација, како и 
природни живеалишта на многу видови растителен 
и животински свет. Штетите се огромни, за што 
сведочат снимките кои од воздух ги направи екипата 
на OhridNews oд местото на пожарот. Овој предел 
беше опожарен и пред 7 години.

Охрид во чест на Живко Чинго

 Во Велгошти, охридско, во атарот на црквата 
„Св. Петка“, во организација на Општина Охрид се 
одржа традиционалната културна манифестација 
„Вечер на Живко Чинго“, посветена на извонредниот 
македонски раскажувач, романсиер и драматург. 
Беседа за Живко Чинго одржа Паско Кузман, по што 
на Анета Велкоска – ОДА и беше врачена наградата 
„Живко Чинго“ за расказот “Зошто роботите не умеат 
да љубат“. Живко Чинго е роден во 1936 година во 
Велгошти, а починал во 1987 година.
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Промовиран па вандализиран првиот 
паметен споменик

 Неполни 48 часа од неговото поставување 
на плоштадот на уметноста „Долна Порта“, 
непознати сторители го оштетија паметниот 
споменик на виртуелен Прличев, што го изработи 
тимот на проф. д-р Анис Сефиданис, со поддршка 
на Општина Охрид. Непознати лица го пресекле 
доводот до електрична енергија, го отстраниле 
македонското знаме и ги искорнале написите. 
Инаку, дигиталниот паметен споменик ги вкрстува 
вештачката интелигенција и виртуелната реалност 
во уникатно футуристичко искуство за граѓаните и 
посетителите на Охрид.

Расте интересот за изучување на 
македонистиката

 

 На јубилејната, 55. Летна школа на 
Меѓународниот семинар за македонски јазик, 
литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, што се одржа во Охрид во 
месец август, присуствуваа најголем број учесници 
последниве години. -Сѐ додека има говорници 
на еден јазик тој ќе постои. Сѐ додека постоиме 
и говориме на македонски, ниту една негација, 
фуснота, забелешка или што и да е, не ќе може 
да ја прикријат вистината, рече на отворањето 
претседателот на државата Пендаровски.
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34. Поетска ноќ во Велестово

 

 

 Манифестацијата почна со поетски 
портрет на Лидија Димковска и изложба на Никола 
Пијанманов, а заврши со интернационалното 
поетско читање „Поезија ‒ Залез“ што се одржа 
во тремот на црквата „Успение на Пресвета 
Богородица“ во с. Велестово. На трите фестивалски 
дена, се одржаа повеќе поетски читања на кои 
учествува поетите од земјава и светот, а се одржа и 
работилница за креативно пишување и иновативно 
интерпретирање поезија.

Почина познатиот пејач од 
Охрид Фазли Луик

 На 24 август во Мелбурн, Австралија, 
каде живееше, почина познатиот пејач од Охрид 
Фазли Луик. Почнал да се занимава со музика во 
деведесеттите години од минатиот век. Негови 
песни се Стара тажна липа, Старо добро друштво, 
Не ме дочека, Се враќам граду мој посветена 
Охрид… Фазли потекнува од музичка фамилија. 
Негов вујко беше Пепи Бафтироски, а познатиот 
песнописец Хилми Билбил братучед. Тој и му ја 
напишал неговата прва песна во Австралија Ако 
Лено не се вратиш.
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Три децении пицерија „Леонардо“

 Во 1991 година, на влезот на стариот град 
од долна порта, на местото на старата пекарница, 
каде што локалното население некогаш го купуваше 
највкусниот леб, започна со работа познатата 
пицерија „Леонардо“. Јубилејот, „Леонардо“ го 
одбележа со свеченост на која присуствуваа бројни 
гости, меѓу кои и познати личности од јавниот 
живот,  пријатели и  љубители на добрата пица и 
италијанска храна на кои оваа позната охридска 
пицерија им е добра навика веќе триесет години.

Документи од 16 век и ЈО предадени 
на Oхридскиот aрхив

 

 Во август во Охридскиот архив беше 
предаден вреден историски материјал кој датира 
од 16 век па се до 1865 година, сопственост на 
семејството Охризаде. Ќе се започне со превод и 
„лечење“ на самите документи со што се надеваме 
дека за брзо време ќе произлезе и нова книга за 
семејството Охризаде, велат од Охридскиот архив. 
Претходно во Архивот за првпат беше преземена 
и документација од Основно Јавно Обвинителство 
Охрид од 1945 до 1999 година.
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Почина Благоја Силјаноски, поранешен 

градоначалник на Охрид

 На 2 септември во Охрид на 74 годишна 
возраст почина Благоја Силјаноски, поранешен 
претседател на Собранието на Oпштина Охрид, 
пратеник, новинар, публицист, есеист и писател. 
Добитник е на повеќе признанија, меѓу кои и на 
престижната награда на Охрид „7 Ноември”, сега 
“Свети Климент Охридски“ патронот на Охрид. На 
комеморативна седница од него се простија колеги, 
блиски соработници и претставници на градот 
Охрид.

Охрид доби Фестивал на вино

 Десеттина македонски винарии и неколку 
увозници на вино ги претставија своите производи 
на првиот „Охридски фестивал на виното“ што во 
септември за прв пат се одржа во Охрид, на кејот 
„Македонија“. Покрај можноста за дегустација на 
сортни вина, охриѓани и гостите имаа можност да 
уживаат во богатата забавна програма. Целта на 
настанот, е продожување на летната туристичка 
сезона.

Расте популацијата на европски 
елен на Галичица 

 Популацијата на европски елен во 
репродуктивниот центар на Галичица веќе достигна 
100-тина единки, информира ЈУНП „Галичица“. Дел 
од нив се пуштени во природа.  Репродуктивниот 
центар беше оформен во 2018 година со цел да се 
изврши реинтродукција на европскиот елен во НП 
Галичица за да се обезбеди активно управување 
со секундарните живеалишта и високопланинските 
пасишта во националниот парк со помош на дива 
фауна.

Напукна чинарот во Кошишта

 

 Пукнатина на стариот чинар во населбата 
Кошишта предизвика оштетување на ова старо 
заштитено дрво кое се наоѓа во непосредна 
близина на станбена зграда. Стручни служби 
извршија проценка на чинарот, од кој со помош на 
механизација беа отстранети оштетените делови.
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Охриѓани ги откриваа „тајните“ 
на НАСА

 Младите охриѓани Тијана Костовска и 
Климент Младеноски, го посетија вселенскиот 
центар „Кенеди“, каде требаше да присуствуваат 
на лансирањето на најновата и најмоќна ракета 
Артемис I на НАСА, која е дел од амбициозниот 
проект за испраќање човечки екипаж на Месечината 
оваа деценија. Лансирањето беше одложено поради 
технички проблеми. Тие го предводеа победничкиот 
тим на националниот натпревар „NASA Space 
Apps Challenge“ со нивниот проект „Саластра“, 
што всушност е теоретско решение за растење на 
растенија во вселената.

40 годишен јубилеј и нова опрема 
во Кардиолошкиот центар во Охрид

 Кардиолошкиот центар во Охрид во 
септември одбележа 40-годишен јубилеј. По тој 
повод беше пуштен во употреба новиот ангиограф 
со кој значително се подобрува квалитетот на 
услуги на Одделот за интервентна кардиологија 
во ЈЗУ Специјализирана болница за превенција, 
лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни 
заболувања во Охрид. За набавката на овој нов 
најсовремен ангиограф се обезбедени средства 
од Министерството за здравство во износ од 30 
милиони денари.
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Бугарскиот клуб „Цар Борис Трети“ 
ги крена на нозе охриѓани

  Со транспаренти на кои беа 
испишани паролите „Фашизмот мора да падне, не за 
бугарскиот Хитлер“, „Со фашисти не сме исти, ние 
сме антифашисти“, „Со фашисти не се преговара“ и, 
на моменти тензична атмосфера, бројни граѓани на 
Охрид  го изразија незадоволството од отворањето 
на бугарскиот клуб „Цар Борис III“ во центарот на 
Охрид. Граѓаните велат дека не се против отварање 
на бугарски клуб во земјава, но дека името на клубот 
е провокација.

Охрид го доби првиот 
Младински центар

 

 Младите во Охрид го добија својот центар, 
место каде ќе се подготвуваат и спроведуваат 
програми кои ќе ја подобруваат благосостојбата, 
развојот на личниот, социјалниот и професионалниот 
живот на младите и ќе има содржини и информации 
од важен интерес за младите. Младинскиот Центар 
во Охрид, конципиран по европски терк, се наоѓа 
во поранешната касарна. Тој ќе функционира 
под капата на Општина Охрид, а го менаџира 
Коалицијата на младински организации СЕГА.
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Автоматизирана станица за следење 
на квалитетот на воздухот

 Станицата е поставена на булевар 
„Туристичка“ во непосредна близина на спортскиот 
центар „Климент Колески“. Со овој уред ќе се 
воспостави механизам за редовно следење на 
состојбата со квалитетот на воздухот и изворите на 
загадување, што е од особено значење за жителите 
на Охрид, информираат од Општина Охрид. 
Вредноста на мониторинг станицата е околу 100.000 
евра, а средствата се обезбедени од МЖСПП.

Црвен крст Охрид најуспешен 
во 2022 година

 

 Општинската организација на Црвен Крст 
Охрид го доби признанието за најуспешна во 
земјата во годинешната програма “Црвен Крст во 
акција – промоција на хумани вредности“ ( ЦКА-
ПХВ). Младите волонтери на Црвен крст Охрид 
имаа четири наградени проекти, со што по четврти 
пат го освоија пехарот на програмата ЦКА-ПХВ.
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Виртуелната реконструкција на 
римската гробница од Видобишта

 

 Овој археолошки локалитет е значаен во 
Охридскиот регион, но за жал истиот не е отворен 
за пошироката јавност. Идејата со овој метод на 
презентација е да се промовира самата гробница 
и да биде покажана на пошироката јавност со тоа 
што макетата ќе биде поставена во просториите 
на Музејската зграда „Куќа на Робевци“, додека 
виртуелна реконструкција ќе биде широко достапна 
на социјалните мрежи и на интернет платформите, 
информира НУ Завод и Музеј Охрид.

Почна мониторингот на дива коза 
во НП „Галичица

 Два тима на Националниот парк „Галичица“ 
и Македонското еколошко друштво започнаа 
активност за следење на диви кози на територија 
на националниот парк „Галичица“. Засега е 
забележана само една дива коза, мажјак. Случајни 
набљудувачи и локално население, на територија 
на НП „Галичица“, во повеќе наврати забележале 
диви кози како се движат во стадо.
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Во Костал ќе се
произведуваат системи за 

хибридните возила на Volkswagen

 Во фабриката на Костал во Охрид од 2024 
до 2030 година ќе се произведуваат софистицирани 
системи за plug-in хибридни возила од групацијата 
на VW (Porsche, Volkswagen, Skoda, Seat). За таа 
цел ќе бидат инвестирани 50 милиони евра и ќе 
се вработат дополнителни 400 работници, најави 
генералниот директор на Костал Македонија Виктор 
Мизо. Костал очекува раст од 40% на приходите 
за следната година, со план тие да достигнат 140 
милиони евра.

„Jazz Inn“ одбележа 33 години 
постоење

  

 Kултниот и единствен клуб кој промовира џез 
култура во регионални рамки повеќе од три децении, 
го прослави 33-от роденден. Низ изминатите години, 
клубот ги удостои светските признаени македонски 
и европски музичари како Тони Китановски, Васил 
Хаџиманов, Фолтин, Кабадајас, Next To Silence, 
Сашо Попоски Трио, а претставува и домашен терен 
на популарните стендап комичари предводени 
од Никола Тодороски, кои заедно ја промовираат 
стендап комеди културата повеќе од шест години.
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Охриѓанка ќе работи на 
генетски истражувања 

 Охриѓанката Кристина Камнаровска е една 
од вкупно осум докторанти кои дипломирале на 
Универзитетот за применети науки во Холандија 
во областа на генетиката, единствен од овој тип во 
Европа. -Себеси се гледам во иднина во институција 
каде се вршат генетски истражувања, се проучува 
како да се најде лек или терапија за одредена 
болест, на пример за ракот, нагласува младата, 
амбициозна и успешна Кристина.

Охрид обоен во виолетово

 Повеќе објекти во Охрид два дена во 
ноември беа обоени во виолетова боја, заштитниот 
знак на прерано родените деца. Со овој чин 
Охрид секоја година се вбројува во листата на 
близу 200 градови во преку 70 земји низ цел свет, 
кои ги обојуваат најзначајните знаменитости во 
пурпурна боја, информира Лајонс клубот Лихнидос, 
иницијатор на акцијата.
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Солидарност во тешки времиња

 

 ОДВ Електрик, во својата фабрика во ТИРЗ 
Охрид – Струга, ангажира тим од 90-тина луѓе од 
Западна Украина, овозможувајќи им работа во 
услови на војна во нивната земја, и можност да 
остварат егзистенција за себе и своите семејства. 
По успешното префрлање на технологијата, 
производството во ОДВ Електрик во Македонија, 
каде се ангажирани близу 1000 вработени, е 
зголемено речиси за 70 % во однос на минатата 
година.

Модерна опрема во ОЕМУЦ 
„Св. Наум Охридски“

  

 Училиштето се опреми со 25 нови 
компјутери со високи перформанси, смарт табли со 
озвучување, а набавени се и 180 училишни клупи 
и столови за кои средства обезбеди општината. 
Локалната самоуправа заедно со МОН и поддршка 
на ЕУ обезбедија лифт и тоалети за лица со посебни 
потреби кои веќе се ставени во употреба. Вкупната 
вредност на проектот е 6.000.000 денари.
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Македонските и бугарските 
специјалци вежбаа во Охрид 

 Оперативно-тактичка вежба „ХАРПУН 
2022” – решавање на ситуација при заложничка 
криза, реализираа во Охрид припадниците на 
Специјалната антитерористичка единица „Тигар“ 
од РС Македонија и Специјалниот одред за борба 
против тероризмот од МВР на Република Бугарија, 
во содејство со Одделот за воздухопловни единици 
при македонското МВР.

Ново игралиште во ОУ „Христо Узунов“

 

 Ново мултифункционално спортско 
игралиште доби ООУ „Христо Узунов“, како донација 
од Државната видеолотарија –  „Касинос Австрија“, 
во вредност од 3.300.000 денари.
Ова е петто изградено мултифункционално 
игралиште во државата во рамки на проектот „Играј 
со најдобрите“, вели директорката на државна 
видеолотарија на Македонија, Вики Чадиковска.
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Бели штркови во Охрид на 
почетокот на декември

 И покрај тоа што полека навлегуваме кон 
зимата, деновиве, на полјанките во месноста 
Далјан може да се забележи присуство на два бели 
штркови од родот „Ciconia Ciconia“ (Lat.), што е 
сосема невообичаено не само за овој период, тука 
и за Охрид. Стручните лица кои ги контактиравме се 
сомневаат дека штрковите можеби се изгубени во 
миграција.

„Обоен“ Храмот Св. Софија 

 По повод Меѓународен ден на лицата 
со попреченост -  3 Декекмври, ЛК Лихнидос од 
Охрид, светлечки ја „обои” западната фасада 
на катедралната црква Света Софија во сина, 
портокалова и жолта боја. 
Целта е подигнување на јавната свест за правата 
на овие лица.
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Завршија археолошките истражувања 
на Самуиловата тврдина

 Откриена е архитектура која е дел од 
поголем комплекс на градби кои припаѓале на 
доцниот османлиски период, како и фрагменти 
од керамички садови, делови од глеѓосани чинии, 
луксузни лулиња, монети и други предмети кои го 
бележат секојдневниот живот на населението кое 
живеело на овие простори во периодот од доцната 
антика па се до доцниот османлискиот период, 
велат од НУ Завод и Музеј Охрид.

Почина познатата инфлуенсерка и 
мејкап артист од Охрид Маја Миа

 

 Светски познатата мејкап артистка и 
инфлуенсерка Маја Миа, по потекло од Охрид, била 
пронајдена почината во Јужна Африка, јавија на 4 
декември медиумите од Африка. Миа е родена во 
Македонија, но живееше во Танзанија повеќе од 
една деценија. Пред нејзината смрт таа живеела во 
Јужна Африка. 
 Маја Миа имаше милиони следбеници на 
социјалните мрежи.
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Виктор Фридман – добитник на 
Светската награда за хуманизам 

 

 

 Добитник на Светската награда за хуманизам 
за 2023 година, со која Охридската академија на 
хуманизмот го слави името на Св. Климент на сите 
светски меридијани, е Виктор Фридман, лингвист од 
светско реноме, славист и македонист, професор 
на Универзитетот од Чикаго, САД. Професорот 
Фридман е седумнаесетти добитник по ред на ова 
исклучително признание што го доделува градот на 
УНЕСКО Охрид.

Нов дрворед на патеката кон „Горица“

 

 Според планираното ќе бидат засадени 
вкупно 123 дрвца од автохтоните видови врба 
(Salix alba) и даб (Quercus pedunculiflora). Новите 
садници се дел од Планот за ревегетација на 
Општина Охрид, како замена за дрвјата кои беа 
отстранети поради реконструкцијата на булеварот 
„Македонски Просветители“, каде ќе бидат засадени 
дополнителни 96 стебла од видот Малус (Malus).
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Промовирана Книгата за светите браќа 
Климент и Наум Охридски

 Автори на книгата што беше промовирана 
по повод празникот на заштитникот на градот, се 
проф. д-р Димитар Пандев и Славе Ѓорѓо Димоски. 
Книгата претставува синтеза на науката и уметноста, 
односно на Климентологијата, тоа што е напишано 
за Климент Охридски од почетокот на славистиката 
до денес и на современата македонска уметност. 
Станува збор за значајно дело за македонската 
историографија и лингвистика, особено сега кога 
нашиот јазик се соочува со негирање.

Архимандритот Нектариј добитник на 
највисокото општинско признание

 

 На Свечена академија што се одржа на 7 
декември во Центарот за култура, градоначалникот 
Кирил Пецаков му ја врачи наградата „Свети Климент 
Охридски – Патрон на Охрид“ на Архимандритот 
Нектариј, за долгогодишните остварувања за 
време на неговиот повеќе децениски јеромонашки 
чин во манастирот „Свети Наум Охридски“. Пред 
присутните тој порача дека сме должни да ги чуваме 
Езерото, Галичица, Охрид и неговите светилишта.
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Во 2000 година започнува приказната на 
охридската компанија за производство 
на амбалажа за пакување на земјоделски 

производи и заштитни мрежи „АСП ПАК“, како 
старт ап фирма поддржана од Светска банка, 
тогаш ориентирана главно кон домашниот пазар 
и соседните земји, броејќи дваесетина вработени. 
Дваесет и две години подоцна визијата на 
основачот Петар Спасески целосно е исполнета 
и создадена е нова визија за следните 20 години. 

Од локална компанија низ годините се 
преобразува во глобална компанија, зголемувајќи 
го обемот на работа за 1500 отсто. Денес „АСП 
ПАК“ е препознатлив бренд во својата дејност 
и синоним за квалитет во целиот свет. Успешна 
семејна компанија во која работат три генерации 
и двесте и шеесет задоволни вработени.

 АСП ПАК е еден од главните добавувачи 
на пазарите на Западот, вклучително и 
американскиот. Ги снабдува сите држави во 
Европа од скандинавските земји до Италија, од 
Португалија се до Азербејџан, а за наредната 
година се планира проширување и на пазарот во 
Велика Британија, Австралија, Аргентина и Чиле. 
Покрај европските држави, АСП ПАК ги снабдува 

ОД ВИЗИЈА ДО СВЕТСКИ ПОЗНАТА КОМПАНИЈА: КОНЦИТЕ НА „АСП ПАК“ 

ДВЕ ДЕЦЕНИИ ПЛЕТАТ УСПЕХ НА ГЛОБАЛНИОТ ПАЗАР

УСПЕШНА БИЗНИС ПРИКАЗНА ЗА 2022 ГОДИНА

и пазарите во Јужна Африка и Израел. 
 Компанијата последните пет години 
технолошки и организационо се модернизира, 
има современ пристап на пазарите каде е се 
поприсутна и развива нови производи. Последен 
е мрежата за садење на лалиња наменета 
за пазарот во Холандија, проширувајќи се и 
во тој сектор. Во фокусот на компанијата е и 
процесот на технолошка модернизација, при 
што машинскиот парк добива “state-of-the-art” 
технологија, што придонесува до зголемување 
на самиот капацитет.

Конците на „АСП ПАК“ ја обиколуваат и 
чуваат планетата

 Во моментов 7% од целиот компир во 
Европа, и произведениот и увезениот, се пакува 
токму во вреќите на „АСП ПАК“. Компанијата 
оваа година има произведено конец во должина 
што може 2,5 пати да ја обиколи Земјината топка 
околу екваторот.  Годишно околу 3 милијарди 
килограми земјоделски производи ширум 
светот се пакуваат во амбалажа направена во 
фабриката на „АСП ПАК“ во Охрид. „АСП ПАК“ 
е компанија со нула отпад бидејќи целиот отпад 
од примарното производство се рециклира и 
се употребува за други цели, а и сите нивни 
производи се рециклирачки.

Упорност и визија

 Терминот „ПАК“ во името на компанијата 
има двојно значење. Од една страна асоцира 
на пакување, од друга страна дека секогаш има 
пак, и тогаш кога нема да се успее од првпат. 
Тогаш се бара решение како де се успее пак. 
Со овој менталитет направени се  производите 
на „АСП ПАК“ што се препознатливи во цел свет. 
Компанијата секогаш се стреми кон подобрување 
на производите, техничките карактеристики, 
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изгледот, начинот на изработка, компетитивноста.
 Најмладата генерација во семејната 
компанија е образована на универзитети во 
Европа и веќе има сериозен придонес во 
развојот на компанијата. На нивни погон „АСП 
ПАК“ во 2016 почнува со дисперзија на бизнисот 
во производство на струја од обновливи извори, 
од соларни централи кои ја користат сончевата 
светлина, преку искористување на водните 
ресурси во хидро централи, се до изградбата 
на биогасната централа во Овче Поле која беше 
пуштена во употреба на 12 декември годинава. 
Со ова „АСП ПАК“ стана независна во однос на 
еден од главните инпути во производството, а 
тоа е електричната енергија. Успехот е дотолку 
поголем ако се има предвид дека тоа се случува 
во време на енергетска криза, што ја оправдува 
визијата за дисперзија на развојот на ова поле.

 Последниве три години, во кои покрај 
енергетска имаме и корона криза, компанијата 
добро ги минува, со зголемување на бројот на 
вработени, зголемување на обемот на работа и 
без проблеми во синџирот на снабдување.

Нови инвестиции и капацитети

 Паралелно со вложувањата во 
енергетскиот сектор, формирана е „Пе-
Логистик“, фирма специјализирана во логистика 
и дистрибуција на производи за секојдневна 
потрошувачка и угостителството. За три 
години компанијата нарасна на 24 вработени и 
неколкукратно ја зголеми палетата на производи. 
Во село Лескоец, во рурална средина, се гради 
најсовремен логистички центар за потребите на 
фирмата каде ќе има нов сектор за преработка 
на производи од „АСП ПAK“ наменети за 
малопродажба и широка потрошувачка. Целта е 
и тој сектор да почне локално и да се развива 
глобално.

Лојалност, посветеност и 
општествена одговорност

 „АСП ПАК“ како оштествено одговорна 
компанија дава голема поддршка на спортот, 
здравството, културата, но и на образованието 
преку соработката со ОЕМУЦ „Св. Наум 
Охридски“. Дел од учениците од ова училиште 
се практиканти во компанијата и се потенцијални 
идни вработени кои можат да ја развиваат 
својата кариера во компанијата, што е значајно 
не само за фирмата туку и за Охрид.

 Денес АСП ПАК брои 260 вработени, 
меѓу нив и дваесетина инвалидни лица. Успехот  
на компанијата доаѓа од секој сектор бидејќи 
секој вработен работи домаќински, преовладува 
тимскиот дух и одлична соработка.

 Од самите почетоци секоја година АСП 
ПАК е на листата на 200 најуспешни компании 
во Македонија, а минатата година ја оценуваат 
како најуспешна во постоењето. На тоа укажува 
и фактот дека „АСП ПАК“ се најде во топ 100 
најуспешни компании во земјата. Визијата за 
иднината е да продолжат со исто темпо и ист 
интензитет, да се зголемува производството и 
да се прошируваат на нови пазари, како и да 
продолжи дисперзијата во овие сфери. Во план 
е и изградба на нов објект на фабриката кој ќе ги 
исполнува сите услови за ефикасна  и поуспешна 
работа, пак, како симболичното двозначно мото 
на „АСП ПАК“, успешна бизнис приказна во 
изборот на Охридњуз за 2022 година.

УСПЕШНА БИЗНИС ПРИКАЗНА ЗА 2022 ГОДИНА
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По пауза од половина век, долги години чекање, најави, ветувања, Охрид конечно во 2011 година 
доби свој професионален театар.

 Прва претстава на сега веќе етаблираниот театарски ансамбл беше „Метаморфози“ во 
режија на Андреј Цветановски. Оттогаш, па досега се одиграни 35 премиери од режисери, еминентни 
имиња од областа на театарот во нашата држава. Реализирани се 67 гостувања по различни театри 
и фестивали. На матичната сцена се одиграни преку 400 претстави, пред 39 000 посетители. 

 Последните две премиери на НОТ реализирани оваа година, „Енергични луѓе“ и „Секс, лаги 
и љубомора“ со месеци го полнеа гледалиштето, а за претставите се бараше карта повеќе.
 

 Народен театар Охрид кој работи при НУ Центар за култура „Григор Прличев“, е добитник на 
5 награди од реномирани фестивали во Македонија, како Војдан Чернодрински во Прилеп, Ристо 
Шишков во Струмица и од фестивали надвор од земјата. 

 Охридскиот ансамбл засега брои 10 актери, исклучително талентирани и амбициозни 
ентузијасти, кои во време на морална и каква ли уште не криза, на охриѓани им овозможуваат врвни 
уметнички доживувања и културно воздигнување.

НАРОДЕН ТЕАТАР ОХРИД, ДЕЦЕНИЈА И КУСУР КУЛТУРНО 

ВОЗДИГНУВАЊЕ НА ОХРИД

КУЛТУРНА ПРИКАЗНА НА ГОДИНАТА
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E
кипа од ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ Охрид 
составена од учениците Мухамед Асан 
од трета година од образовниот профил 

техничар за индустриска мехатроника и Петар 
Цаноски од трета година од образовниот профил 
електротехничар за компјутерска техника и 
автоматика, под менторство на професорите 
Владо Јанкулоски и Љупчо Балески во месец 
мај на меѓународниот натпревар „Балкан Јуниор 
2022“ во Романија го освои првото место.

 На денот на Охридското Езеро, 21 
Јуни, промовирано беше пловило на соларен 
погон изработено од ученици и професори од 
ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“. Станува збор за 
пловен објект кој целосно е на сончева енергија. 
Без емисија на штетни гасови, без користење 
на скапи фосилни горива, без создавање на 
бучава, неограничено и бесплатно, со целосна 
автономија, пловилото нуди уживање преку цел 
ден. Во недостиг на доволна сончева светлина, 
тоа ја користи енергијата складирана во 
батериски ќелии.

 Ова се само дел од забележителните 
успеси на електромашинскиот училишен центар 
во Охрид, кој изминатите години бележи голем 
развој, постојано се модернизира и се подобруваат 
условите и квалитетот на образованието. Ако на 
ова се додаде и дека ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ 
е дел од системот на дуално образование што на 
учениците им овозможува драгоцено практично 
искуство во технолошки напредни компании како 
што се Костал, ОДВ Електрик, ЛТХ, АСП ПАК, 
тогаш е јасно зошто ова училиште станува се 
поатрактивно.

 Постојаната заложба на раководниот тим 
и наставниот кадар за подобрување на условите 
и квалитетот на образованието, следењето на 
современите текови, како и бројните реализирани 
и најавени проекти во образовни цели, се пример 
како треба да се работи во интерес на младите и 
иднината на градот и земјата.

ЕДУКАЦИЈА СПОРЕД ПОТРЕБИТЕ И НА УЧЕНИЦИТЕ И НА БИЗНИСОТ

ПРИЗНАНИЕ ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ОУЕМУЦ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“

35



На празникот Успение на Пресвета 
Богородица, 28 август, охридскиот супер 
херој Марко Пејчиновски, по испливани 64 

километри на релација Охрид-Струга-Св. Наум-
Охрид, пристигна на градското пристаниште. 
По речиси 22 часа минати во вода, Марко во 
центарот на Охрид беше бурно поздравен од 
стотина граѓани кои, не го криеја возбудувањето 
што се сведоци на историски момент кој долго ќе 
остане во колективната меморија.

 Со овој подвиг Марко изминатото лето 
комплетира 10 препливувања на разни релации 
на Охридското Езеро, во вкупна должина од 
250 километри, нешто што до сега никој го нема 
направено. Подвигот е дотолку поголем бидејќи 
поради здравствени проблеми тој плива само со 
раце.

 Во ноември Светската асоцијација за 
пливање на отворени води (WOWSA), официјално 
ги верификува сите 10 препливувања на Марко 
Пејчиновски.

 Марко воедно е најмладиот спортист кој 
го препливал Охридското Езеро од Охрид до Св. 
Нум во двата правци. Но, тој е повеќе од пливач, 
тој е херој на нашето време кој промовира 
вистински вредности, толку потребни на нашето 
општество. 

 Затоа пливај уште долго Марко, до 
следната цел!

СПОРТСКИ УСПЕХ НА ГОДИНАТА

МАРКО ПЕЈЧИНОВСКИ УСПЕШНО ПРЕПЛИВА 250 КИЛОМЕТРИ 

НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО
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Охриѓанка во врвот на 
македонското карате

Македонската традиционална 
карате федерација (МТКФ), 
ја прогласи охриѓанката 
Ангелина Симиџиоска од 
карате клубот „ФУДОШИН“ 
– Шампион на Македонија  
во ката за 2021 (категорија 
кадети) за втора најдобра 
кадетка во земјата.

„100 години фудбал 
во Охрид“

Документарниот филм „100 
години фудбал во Охрид“ во 
продукција на OhridNews“, 
премиерно беше прикажан 
во Центарот за култура. 
Содржи интересни видувања, 
како и ексклузивни, до 
сега необјавени историски 
документи поврзани со 
фудбалот во Охрид.

Нови ветришта во ГФК Охрид

Раководењето со Градскиот 
фудбалски клуб „Охрид 

– Лихнидос“ го презедоа 
познатите спортски имиња 

со репрезентативно и 
интернационално реноме 

Данчо Целески 
и Гоце Толески.

Пролет падна во гротлото 
на “Билјанини Извори”

Во клучниот меч од 
регуларниот дел од сезоната 

“гладијаторите” во салата 
“Билјанини Извори”, во 

тежок, крајно неизвесен и 
драматичен натпревар го 

совладаа Пролет 23:20, 
полувреме 10:10 и обезбеди 

пласман во плеј-офот.

Во Љубаништа се одржа 
државно првенство во 
велокрос

Автокомпот Љубаништа на 
23 јануари беше домаќин 
на државното првенство 
во велокрос. Најбрз кај 
сениорите беше Емил 
Цветанов од клубот ВК Крос 
сајклинг, втор беше Тефик 
Салахи од ВК Мадал бал, а 
трет Димитар Јованоски од 
клубот ВК Енерџи.

Фудбалот се врати 
во Охрид  

Одамна стадионот „Билјанини 
извори“ во Охрид не бил 
исполнет како на дерби 
средбата од Втората 
фудбалска лига, што се 
одигра помеѓу Охрид и Вардар 
(0:0). Амбиентот потсети на 
дамнешните убави времиња 
кога едни други генерации 
ја привлекуваа како магнет 
охридската публика.

Најдоброто од спортот 
во Охрид

За најдобар спортист во 
2021 година беше избран 

атлетичарот Дејан Ангелоски, 
признание спортска легенда 

постхумно беше доделено на 
познатиот боксерски тренер 
Алексо Огненоски, а Марко 
Пејчиновски беше награден 

за подвиг на годината.

Нова надеж на 
охридското стрелаштво

Младиот Климент Мостров 
(14) од ЖСК „Лихнидос” на 

првиот Куп во гаѓање со 
воздушно оружје-меѓународна 

програма, се пласира на 
првата позиција во јуниорска 

категорија во 
дисциплината пиштол.
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„Хваринг Фист“ со пет 
медали се врати од 
Зрењанин

На 11-то издание на 
„Зрењанин Опен“, што се 
одржа во организација 
на Српската теквондо 
федерација и Теквондо 
клубот Зрењанин, во 
конкуренција на 800 
натпреварувачи од 9 земји, 
Теквондо клубот Хваранг 
Фист од Охрид освои пет 
медали.

Грст медали за 
охридските каратисти

Пет златни, два сребрени и 
три бронзени медали освоија 
младите охридски каратисти 
од карате клубот „Кун-су-то“ 
Охрид на меѓународниот 
карате турнир „Фунакоши 
Гичин“ што се одржа во 
Скопје на 2 април со учество 
на над 500 натпреварувачи.

Големо славје во Охрид по 
победата над Италија

Охриѓани еуфорично ја 
прославија победата на 

македонската фудбалска 
репрезентација над Италија 

(0:1) во полуфиналето од 
баражот за пласман на 
Светското првенство во 

Катар.

Видни резултати на 
младите охридски стрелци 

Во сениорска конкуренција 
во дисциплината воздушна 
пушка, Мартина Петровска 
од СК „Охрид“ се закити со 
златен медал. Во јуниорска 

конкуренција – пиштол, 
Стефанија Вељаноска од СК 

„Охрид“ и Иван Милевски, 
освоија 2 место, а  Климент 
Мостро од ЖСК „Лихнидос“ 

беше бронзен.

4 медали за каратистите 
од „Кун-су-то“

Охридските каратисти од 
клубот „Кун-су-то“ освоија 
две сребра и две бронзи, 
на меѓународниот карате 
турнир што се одржа на 27 
март во Лесковац, Србија, 
на кој учествуваа 600 
натпреварувачи.

Тројца државни прваци 
од „Кун-су-то”

На Државно детско карате 
првенство кое се одржа на 
16 и 17 април во Гостивар, 
карате клубот „Кун-су-то” од 
Охрид совои три златни, два 
сребрени и еден бронзен 
медал.

Етеми бронзен на 
„Београдски победник“

Охридскиот боксер Арсим Етеми 
од БК „Алексо Огненовски“,

 во полуфиналето на 
силниот Меѓународен турнир 

„Београдски победник“, загуби 
од српскиот боксер со руско 

потекло Владимир 
Мирончиков, кој пак во 
финалето го совлада и 

украинскиот боксер Сергеј 
Хорсков, освојувајќи 

го златниот медал.

53 параглајдеристи дел од 
Еврoпскиот куп во Охрид

Врвни параглајдеристи, 
меѓу кои  и Матијаз Слуга 

од Словенија, број еден 
на Светската ранг листа, 

учествуваа на Европскиот куп 
во параглајдинг -  дисциплина 

прецизно слетување, што во 
април се одржа во Охрид.
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Ангелоски трет на 
полумаратонот во 
Дубровник

Дејан Ангелоски од АК 
„Охрид Трчат“ патеката од 
21 километар ја претрча 
за 1.19.27 ч. и заврши 
веднаш зад победникот 
Алија Имамовиќ од БиХ и 
домашниот атлетичар Анте 
Живковиќ.

„ОХРИД ОПЕН 2022”

Над 210 натпреварувачи од 
31 клуб од регионот беа дел 
од меѓународниот Таеквон-
до ИТФ турнир „ОХРИД 
ОПЕН 2022” кој се одржа во 
СРЦ „Билјанини Извори” во 
организација на Таеквон-
до клубот „ХВА РАНГ ИТФ” 
Лескоец-Охрид.

Рекорд на Јован Стојоски

Охридскиот атлетичар Јован 
Стојоски, на 26 Меѓународен 

митинг во Бар го освои 
првото место на 100 метри 

со време на нов национален 
рекорд од 10:59 секунди.

Енис Алиу златен на 
меѓународниот турнир 

“Арена куп”

На меѓународниот боксерски 
турнир за кадети и јуниори 

“Арена куп” охридскиот 
боксер од клубот “Алексо 

Огненовски”, Енис Алиу, во 
финалната пресметка со 
убедливи 3:0 го совлада 
косовскиот претставник 

Планет Бериша.

Замина чичко 
Миле Христовски

Во 84-та година од животот, 
во Охрид почина професорот 
по физичка култура и 
истакнат спортски работник 
Миодраг (Миле) Христовски. 
Остави белег во охридската 
кошарка, неизмерно ја 
сакаше атлетиката. Активно 
се занимаваше со спорт до 
крајот на животот.

Охриѓанецот Дејан 
Aнгелоски
трет пат прв до Титов врв

Патеката во должина од околу 
11 километри во конкуренција 
на 51 натпреварувач, трета 
година во низа најбрзо ја 
минаа охриѓанецот Дејан 
Ангелоски (1 час 03 минути) во 
машка, односно Елена Ртоска 
(1 час 19 минути) од Прилеп, 
во женска конкуренција.

Охрид се спаси, Воска 
Спорт не успеа во баражот 

ГФК Охрид на Стадионот 
Билјанини Извори го совлада 

Тетекс со 2-0 во последното 
коло од Втората лига – 

Запад и обезбеди опстанок. 
Воска Спорт пак не успеа 

во Баражот со Тиквеш да се 
пласира во Првата лига.

Дарио Ивановски и 
Адријана Поп-Арсова 

триумфираа 
на „Охрид трчаТ“

На 6 издание на Охрид трчат, 
Иваноски 21 километарската 

патека ја мина за 1 час 8 
минути и 2 секунди додека 

Поп-Арсова истрча за 1 час 
22 минути и 34 секунди. 
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Меѓународен „Като куп – 
Охрид 2022“

Скопските карате клубови 
„Пејов“, „ЕЛДИ – КАН“, и 
„Бушидо Доџо“, струшкиот 
„Бушидо Доџо“, како и 
домаќинот „Шидо кан“ од 
Охрид, освоија 7 златни, 
8 сребрени и 18 бронзени 
медали , во конкуренција на 
млади каратисти од десет 
земји од светот.

Триумф на АСП ПАК на 
турнирот во Велгошти

Екипата на АСП ПАК 
триумфираше на 17-то 
издание на традиционалниот 
турнир во мал фудбал 
„Велгошти 2022“. Во 
финалето што се одигра пред 
преполно гледалиште, АСП 
ПАК ја совлада екипата на 
Ресторан Станица и Викса 
Пром со 3:0.

АСП ПАК победник на 
„Петровден“ во Мешеишта

Екипата на АСП ПАК во 
финалето на традиционалниот 

турнир во мал фудбал 
„Петровден“ што се одигра 

пред полни трибини во 
Мешеишта, ја совлада екипата 

на Камионски делови Бос со 
2:1 и го освои престижниот 

пехар на еден од најстарите 
турнири кај нас.

Тиквеш победник на I 
меморијален турнир „Крсте 

Андоновски – Усташ“

Во финалето на турнирот 
што се одржа во организација 

на ГРК Охрид, а под 
покровителство на Општина 

Охрид, Тиквеш го совлада 
Партизан од Белград по 

изведување на пенали 33:32 
(29:29). Во меч за 3 место 
Охрид го совлада Пролет.

Државно првенство во 
пливање во Охрид

Охрид после 20 години беше 
повторно домаќин на Државно 
првенство во пливање на кое 
учествуваа 17 клубови со 
околу 400 пливачи. Најдобри 
кај сениорите беа Андреј 
Стојановски од ПК Нептун 
и Миа Блажевска Еминова 
П.В.К.Орион.

Ултра маратон околу 
Охридското Езеро

Охриѓанката Ивана Илоски, 
која живее во Сиднеј, 
Австралија, направи 

несекојдневен подвиг, 
трчајќи ултра маратон околу 
Охридското Езеро во вкупна 

должина од 101,2 километри, 
за време од нешто 

над 11 часови.

Игор Димовски најбрз на 
првиот акватлон во Охрид

Комбинираната патека од 
кампот „Кј Довоно“ до „Куба 

Либре“ Игор Димовски од 
клубот Софка ја мина за 15:15 

минути, пред Евгениј Поп 
Ацев – Софка 15:19 и Кирил 
Дически – Триоџи 16:08. Кај 

сениорките најбрза беше 
Невена Попоска. Организатор 

беше АК „Охрид трчаТ“.
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Меморијален боксерски 
турнир „Алексо Огненовски“

Во организација на БК 
„Алексо Огненовски“, а под 
покровителство на Општина 
Охрид, на градскиот плоштад 
во Охрид се одржа 
меморијален боксерски 
турнир во чест на легендата 
на овој спорт и долгогодишен 
тренер Алексо Огненовски.
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35. Охридски 
пливачки маратон

На 25 километри долгата 
патека „Климе Савин“ од Св. 
Наум до Охрид најбрз беше 
Аргентинецот Матијас Дијас 
Хернандес со време од 5 
часа, 50 минути, 30 секунди 
и 5 стотинки. Втор беше 
Франческо Гетини од Италија, 
а трет нашиот Евгениј Поп 
Ацев. 

Охрид со пресврт 
славеше во Струга

Со пресврт во второто 
полувреме Охрид на гости 
ја совлада Струга 22:24, 
полувреме 12:10, во 6 коло 
од ракометната Супер лига. 
Најефикасен во редовите на 
Охрид  беше Дејан Шешиќ со 
6 постигнати гола.

Македонското спортско 
новинарство под закана

Дебата насловена „Спортското 
новинарство – опомена пред 

исклучување,“ се одржа во 
Охрид во организација на 

Секцијата на спортските 
новинари при Здружението на 

новинари на Македонија, на 
која беше изразена загриженост 

за иднината на професијата.

Езерското фудбалско 
дерби за Охрид!

Во рамки на 8 коло од II лига, 
фудбалерите на Охрид во 

Езерското дерби го совлада 
Караорман со 1:0. Стрелец 

на единствениот гол на 
натпреварот што се одигра 
на СРЦ „Билјанини извори“ 

беше Роберт Митeв.

Меѓународната 
едриличарска регата

Во класите Optimist, ILCA 4 
и 470, се натпреваруваа JK 
„Палич“, JK „Панонија 1975“, 
ЈК „Смедерево“ од Србија, 
ЦСЈЦ „Централ Софија 
Јахт Клуб“ од Бугарија, 
ЕК „Снегар“ од Струга и 
домаќинот „Акватика Јахтинг“ 
од Охрид.

Успех на охридските 
каратисти

Карате клубот „Кун-су-то” 
Охрид на меѓународниот 
карате турнир „Златен куп”, 
што во октомври се одржа 
во Тетово, освои три златни, 
две сребрени и три бронзени 
медали.

Успех на 
охридските шахисти

На 3-от Меѓународен 
младински шаховски турнир 

„Езерска Кралица 2022“ 
Струга, на „C“ турнирот 

првото место со максимален 
број победи го освои екипата 
на ШК „Ласкер“ од Охрид во 

состав: Константин Лушески, 
Никола Николовски и Михаил 

Николовски.

Грст медали за 
„ХВА РАНГ ИТФ“ Лескоец

Таеквон-до клубот „ХВА РАНГ 
ИТФ“ Лескоец-Охрид на 

турнирот „Србија Опен 2022“ 
освои 5 златни, 3 сребрени и 
8 бронзени медали, а на ИТФ 

турнирот „Корча Опен 2022“ 
во Албанија дури 30 медали.
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Езерското кошаркарско 
дерби за Охрид!

Охрид е кошаркарски 
владател на бреговите 
на Охридското Езеро. Во 
соседското дерби во рамки на 
Втората лига, КК Црн Дрим – 
ГКК Охрид 55:71.

Верификувани сите 10 
препливувања на Марко

Светската асоцијација за 
пливање на отворени води 

(WOWSA) официјално 
ги верификува сите 10 

препливувања на охридскиот 
супер херој Марко 

Пејчиновски во должина 
од 250.27 км, што тој ги 

оствари изминатото лето на 
Охридското Езеро.

Стрелецот Бојан 
Спасеновски на врвот

Јуниорот Бојан Спасеновски 
од ЖСК „Лихнидос“, на третиот 
по ред Куп во гаѓање со 
воздушно оружје-меѓународна 
програма што се одржа во 
Битола, во конкуренција мажи 
-  воздушна пушка, го освои 
првото место со резултат од 
608,5.

Градското дерби 
за Воска Спорт

Фудбалерите на Воска 
Спорт со 3:0 го добија 

градското дерби со Охрид 
што се одигра на стадионот 

„Билјанини извори“ во рамки 
на 13 коло од Втората лига. 

Стрелци на головите беа: 
Изаир Емини 24′, Бехар Фета 

35′ и Изаир Емини 63′.
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Прв конгрес на нуркачи

Шеесетина нуркачи од 
земјава зедоа учество на 
Првиот Конгрес на нуркачи 
во Македонија што се одржа 
во декември во Охрид во 
организација на Kлубот за 
подводни дејности „Охрид“.

Без победник во 
ракометното Езерско дерби   

Во неизвесна завршница 
традиционалните ривали 

Охрид и Струга одиграа 
22:22. Најефикасни на мечот 

со по 5 погодоци беа Крсте 
Андоновски и Дејан Шешиќ 
кај Охрид,  односно Ненад 

Костовски кај Струга.

Охридските боксери 
втори во Македонија

Охридските боксери од 
клубот „Алексо Огненовски” 

со добар настап во 
последното коло што се 

одржа во Скопје во салата 
„Борис Трајковски”, завршија 

на високото второ место 
во Првата бокс лига на 

Македонија за 2022 година.

Охриѓанка на ЕП 
во карате

Охриѓанката Мартина 
Петреска, член на клубот 
„Чоле“, ќе ги брани државните 
бои на Европското првенство 
во карате во категоријата 
кадетеки до 47 килограми, 
што од 3 до 5 февруари 
идната година ќе се одржи на 
Кипар.
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