
Свечености по повод Денот на Републиката – 2 Август 
 

По повод празникот Денот на Републиката, на 2 август, Организациониот одбор за прослава на 
празникот при Владата на Република Македонија, во координација со Собранието на Република 
Македонија и со Претседателот на Република Македонија организира голем број свечености, 
чествувања и обраќања. 

 

 
Свеченостите по повод Денот на Републиката започнуваат со активностите на Претседателот 
на Собранието на Република Македонија, Талат Џафери, во 09:40  и во 10:55 часот ќе положи 
венци со свежо цвеќе пред спомениците на АСНОМ и на Никола Карев. Во 10 часот и 30 
минути,  ќе се поклони пред споменикот на првиот Претседател на Президиумот на АСНОМ 
Методиј Андонов Ченто и ќе има: 
 

09:40-10:00  Пристигнување  

10:00-10:30  Положување на цвеќе пред спомениците на АНСОМ и Никола 
Карев  

10:30-10:40 Поклонување пред споменикот на првиот Претседател на 
Президиумот на АСНОМ Методиј Андонов Ченто 

10:40-10:43 Воен оркестар ја интонира химната  

10:43-10:50 Обраќање ПСРМ Талат Џафери 

10:50-10:55  Воен оркестар отсвирува нумера 

10:55  Завршува програма  

 
Владина делегација составена од: 
Мила Царовска  
Драган Тевдоски  
Едмонд Адеми  
Протокол – Владо Кралевски (Собрание) 071/ 237-974 
Фото/видео: Ангел Павловски  
Прес: Ирена Смиљанска (?) 
Национален координатор за култура Роберт Алаѓозоски  
* да не се заборават да се подигнат 3 венци од Влада пред да тргне делегацијата 
 

 
Одбележувањето на празникот продолжува во Меморијалниот центар АСНОМ, во Пелинце, во 
11:00 часот, на свеченоста по повод првото заседание на АСНОМ ќе говори претседателот на 
Владата на Република Македонија Зоран Заев. На одбележувањето ќе се придружат и борците 
од Сојузот на борци на НОБ.  После обраќањата ќе продолжи пригодна културно-уметничка 
програма. 
 

11:00-11:20  Положување на цвеќе од страна на делегациите  

11:20-11:23 Хорот Вардар да ја интонира химната 

11:23-11:30  Хорот Вардар ќе изведува партизански песни 

11:30-11:45 Обраќање ПВРМ Заев  

11:45-12:15 Ансамбл Танец (тешкото, невестинско, сплет од вокални 
песни) 

12:15-12:30 КУД Емин Дураку сплет од албански песни и ора 



Владина делегација: 
Зоран Заев  
Оливер Спасовски  
Никола Димитров  
Рената Дескоска  
Асаф Адеми 
Протокол: Иванна Хаџиевска 
Фото/видео: Ангел Ангеловски, Сашко Алексовски 
Прес: Зоран Бојаровски  
Акаунт за медиуми: Адријана Селмани  
Акаунт за настан: Светлана Сиљјаноска  
 

 
Претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, Денот на Републиката на 2 август и 
државните почести по повод годишнината ќе ги одбележи на Мечкин Камен во Крушево. 
Делегацијата на претседателот во 09 часот и 30 минути ќе положи свежо цвеќе на гробот на 
Претседателот на Крушевската Република Никола Карев, а во 10 часот венци свежо цвеќе ќе 
бидат положени и пред Споменикот на хеорите во месноста Слива. Пред почетокот на 
големиот Народен собир на Мечкин Камен кој ќе отпочне во 12:00 часот, во храмот Свети 
Никола ќе биде одржана панихида. Отворањето на програмата на Народниот собир на Мечкин 
Камен ќе започне со пристигнувањето и поздравот на коњаницата, по што ќе следува 
церемонијата на положување свежо цвеќе на Споменикот на бранителите на Крушевската 
Република и со интонирање на химната на Република Македонија. 
 

09:30 Положување на свежо цвеќе на гробот на Никола Карев 

10:00 Положување на свежо цвеќе на Споменикот на хероите - Слива 

10:30 Панихида храм Свети Никола 

12:00 Положување цвеќе на Мечкин Камен  

12:00-12:03 Интонирање на химната на Република Македонија – изведува Сашко 
Гигов – Гиш 

12:03-12:13 Обраќање на ПРМ Ѓорѓе Иванов 

12:13-12:30 Изведување на нумери Сашко Гигов Гиш 

12:30-13:00 фолклорен ансамбл Битола - Битола  

13:30 Прием во х. Монтана  

 
Владина делегација:  
Кочо Анѓушев  
Горан Сугарески  
Дамјан Манчевски 
Сухејл Фазлиу  
Венко Филипче  
Фото/видео: Кристијан Георгиевски 
Прес: Кире Коцески или Бојан Атанасовски/Марина Узунов  
Протокол: Наза Рамани  
* да не се заборават да се подигнат венците од Влада пред да тргне делегацијата  
 

Илинден во Смилево 2018. Организиран од градоначалникот на Демир Хисар со положување 
на свежо цвеќе на повеќе локации. Се обележуваат 115 години Илинден и 76 години од првата 
борбена акција на Битолско – Преспанскиот Партизански Одред „Даме Груев“ – Ослободување 
на Смилево 
 



09:00 
 

Положување цвеќе на три спомен обележја 
(могила на Даме Груев - обелиск, споменик на Смилевските 
илинденци - обелиск, спомен плоча на Партизанскиот одред „Даме 
Груев“) 

09:30 
 

Посета на Меморијален музеј Смилево - кратка посета на музејот кој 
се наоѓа во селото 

10:15 
 

Традиционална илинденска прослава во спомен - паркот „Даме 
Груев“ (кај Умалишта) 

 Положување цвеќе - по распоред 
- обраќање на градоначалникот на Општина Демир Хисар 
- обраќање на претставникот од владината делегација? 
- настап на КУД „Илинден“ Демир Хисар и пензионерско друштво 
- уметничка програма 
- востанички ручек за сите учесници и присутни на прославата 

 
Владина делегација: 
Зоран Шапуриќ 
Дејан Павлески 
Гоце Чакароски  
Протокол: Јулијана Талевска 070/ 456-117 
* да не се заборави да се подигне венецот од Влада пред да тргне делегацијата 
 

 

Лајтмотивот на сите чествувања по повод празникот Денот на Републиката  е „Наша Македонија - 
без разлика на вера, етничка припадност, пол и убедувања. Бидејќи од дедо - прадедо си 
живееме како браќа и сестри на оваа земја! За право, за слобода и за човечки живот“, кој е 
инспириран од Крушевскиот манифест и кој е продолжеток на лајтмотивот на одбележувањето на 
празникот и минатата година.  

 


