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настани на неделата

Вовед

Малиот Јован со големо срце
Осумгодишниот Јован Дукмеџиев од Скопје со
својата несебичност и хуманост го заслужи вниманието на медиумите и на јавноста оваа недела.
Дукмеџиев со својата омилена гитара одржа мал
концерт на скопскиот плоштад со што им приреди големо уживање на случајните минувачите,
но неговата примарна цел беше да собере колку
што е можно повеќе пари за лекување на малата
Елена Додевска.

Медиумите и јавноста имаат право
да знаат за работата на Јанева
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Н

икој не смее да ја оспори борбата
против криминалот, без разлика
дали се гонат политичари, функционери, опозиционери или кој било
друг тип криминалци во државата,
но институциите мора да ги убедат и
судот и јавноста дека тоа го прават непристрасно и со строго почитување на
законите. Ова особено треба да го има
на ум Специјалното обвинителство,
чиј легитимитет е сериозно оспоруван уште од своето формирање, се
разбира, ако има намера да го оправда
своето постоење и да ја заслужи довербата на граѓаните. Евентуалното
силување на законите, кршењето на
човековите права и импровизациите
во начинот на собирање докази во
ниту еден случај не смее да се користат како механизам за пресметка со
лицата под истрага, не само поради
недовербата што се создава во јавноста, туку и пoради реалната опасност предметите да паднат на суд,
а потенцијалните криминалци да
се извлечат од одговорност поради
пропусти во истрагата.
Токму затоа, наместо да ја информира
јавноста каде го минала слободниот
викенд, Катица Јанева мора поскоро
да приложи аргументи со кои ќе ги
отфрли сомневањата за нејзината пристрасна и непрофесионална
работа. А има повеќе прашања. Од
случајот „Пуч“, преку скандалозното
разрешување на две обвинителки, до
кривичните пријави за малтретирање
на сведоци и нудење поткуп...

Тоа што дополнително внесува сомнеж во нејзината работа е пристапот
на одредени опозициски експерти
кои, без двоумење, даваат бланко
поддршка за евентуално кршење на
човековите права од страна на специјалните обвинители сметајќи дека
„во вакви услови не може да се дојде
до податоци за малверзациите на политичарите на легален начин “. Ако
6
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е така како што тврдат „адвокатите“
на Јанева, тогаш фокусот на дејствувањето на опозицијата (која, нели,
се бори за демократски промени)
би требало да биде во затворањето
на дупките во законите кои им овозможуваат на политичарите слободно
да пливаат во матни води, а не во
одобрување на незаконски дејства
на органите на прогон и влегување
во непотребна пресметка со медиумите кои бараат транспарентност
од специјалната обвинителка.

медиумите“, кои освен новинарите
ќе ги регулира и специјалните обвинители, но и политичарите, со образложение дека „ова е Македонија и затоа не може да се примени ниту еден
европски закон“. Така, со построги и
попрецизно регулирани законски решенија од европските кои би важеле
само за Катица Јанева и за нејзиниот
тим, јасно и гласно би ѝ се дозволило
да прави сѐ што ќе ѝ падне на ум, под
услов да поднесе кривична пријава
против функционери од власта пред
избори. Во исто време, би им се забраВака опозицијата и нејзините глас- нило на медиумите да ѝ поставуваат
ноговорници испраќаат порака дека прашања на кои таа нема логичен и
законите треба да важат за сите, но не издржан одговор.
и за нив (вклучително и за нивните
сателити). Тоа значи, и понатаму ќе се По истиот принцип би можело да се
плука по обвинителството дека е ко- подготви закон со кој уште попрерумпирано и под влијание на власта, цизно ќе се дефинираат правата на
но ако специјалното обвинителство политичарите со кои ќе се дозволи трнезаконски работи во нивен интерес, гување и манипулирање со нелегално
ќе му се прогледува низ прсти и ќе прислушувани телефонски разговори,
се охрабрува да „гризе“ што е можно насилно уривање на државниот пореповеќе за случаите во кои се осом- док, соработка со странски служби за
ничени функционери од власта. Ќе преземање власт, ширење говор на
се признава судот кога ќе суди и ќе омраза и закани и напади врз новидонесува пресуди во интерес на опози- нари и медиуми, примање и давање
цијата, но не и кога опозиционерите се поткуп... Така лидерот на опозицијата
обвинети. Во меѓувреме, медиумите конечно ќе може да каже нешто иссе највиновни за ситуацијата затоа крено без да мора да се демантира.
што вршеле притисок со прашања и
со објавување на неофицијални ин- Но, колку и да сонува некој дека сето
формации од истрагата.
ова може да биде вистина, се лаже.
Медиумите имаат право да се сомнеВо спроведувањето на нивната стра- ваат, а Катица Јанева има обврска да
тегија, очигледно, проблем се меди- одговори на поставените прашања
умите што не се под нивна контрола, и да докаже дека се неосновани. Во
па решението го гледаат во закон спротивно, како и секој друг, ќе мора
со кој ќе се забрани коментирање и да одговара пред законот.
изразување став - за непочитување
на законот ќе следуваат казни и затворање медиуми.
Ако така ги гледаат демократските
промени, тогаш стратегијата може
да ја надградат со неколку дополнителни законски решенија по моделот
„хибриден закон за ставање ред во
www.republika.mk

Со тупаници по
ракометните миленици
Македонските ракометни репрезентативци
Стојанче Стоилов и Дејан Манасков и
неделава беа во фокусот на вниманието
на јавноста, но овој пат не поради нивните
игри во националниот или клупски дрес, туку
поради учество во инцидент

Елена е родена со многу ретка болест, целосен
аганглионарен мегаколон (нејзините црева не
работат) што резултира со исклучително сериозни компликации и животозагрозувачка состојба.
Со својот музички настап Јован собра точно 8.774
денари, кои ги донираше на сметката за лекување
на малата Елена.
Идејата дојде спонтано, направивме транспарент и отидовме на плоштад додека беше убаво
времето. Кога станавме тоа утро, му предложив
на Јован да свири на плоштад и собраните парички да ги донираме за Ели за да се лекува во
Америка. Тој само рече: Yes, great ideа – изјави
мајката на Јован. �
�

М

акедонските ракометни репрезентативци Стојанче Стоилов и Дејан Манасков и
неделава беа во фокусот на вниманието
на јавноста, но овој пат не поради нивните игри
во националниот или клупски дрес, туку поради
учество во инцидент.

Ракометарите, за среќа, поминаа без сериозни
повреди, но со дамка на нивната спортска биографија и покрај тоа што, според полицискиот
билтен, биле испровоцирани од група млади
момчиња. Милениците на македонската јавност
за момент станаа жртви на неодговорна група
навивачи, кои на највулгарен начин се обиделе
да го привлечат вниманието на спортските јунаци. Барањето за фотографирање со нивниот
омилен играч завршило со вербални навреди и
со каменување на автомобилите. За среќа, без
сериозни повреди, кои би се одразиле на нивната спортска кариера. Конечниот резултат од
овој непријатен настан е прекршочна пријава
за Стоилов и можна глоба од 300 до 500 евра,
двонеделна суспензија од нивниот матичен клуб
Вардар и голема црна дамка на македонскиот
спорт и на третманот на нашите спортски херои.     
Поради прекршување на клупската дисциплина
Стоилов и Манасков во овој период ќе тренираат
со вториот тим на Вардар, а клубот реши истовремено и парично да ги казни. По истекот на казната,
спортската јавност повторно ги очекува двајцата
ракометари на жешкиот терен за повторно да ужива во нивните ракометни мајстории. �
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колумна

Политички попусти и поскапувања

Македонија И е
потребна на ЕУ

Пишува | Горан Момироски

Г

ерманскиот емисар во
Скопје рече дека Германија
останува посветена на интеграцијата во ЕУ на сите земји
од регионот и нагласи едно прашање, кое, според сѐ, останува
главниот проблем за европска
интеграција на Македонија.

Многу е тешко на обичните граѓани во Европа да им
се објасни овој спор, да се
објасни дека проблем со име
на земја стои на патот на европскиот прогрес на земјава
- изјави Рот во Скопје и со тоа во
односите меѓу Скопје и Берлин
вметна уште една категорија,
која досега ја немаше, германските граѓани и гласачи. Само
за потсетување, и Германија е
една од земјите што ја игнорира
пресудата на Меѓународниот суд
за човекови права од Хаг според
која Грција ја прекршила привремената спогодба и меѓународното право, а Македонија, според
сите судии, не провоцирала или
направила какво било прекршување на каков било билатерален
или меѓународен акт.
�
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Германскиот
висок
претставник
призна дека
проблемот за
името стои на
европскиот пат
на Македонија
и дека како и
да се одвива
решавањето на
македонската
политичка
криза, земјава
нема да може
да се надева на
брза европска
интеграција

Иако не се европските граѓани или германските граѓани
тие што треба да го разберат
прашањето за името и да донесат одлука, туку германската
влада и владите на ЕУ, Рот не
го допре овој проблем што го
има Македонија во Европа. Рот
не кажа дали неговата влада
или неговото министерство
во Берлин го разбира спорот
и дали има потреба од натамошно објаснување како што,
очигледно, има потреба да им
се објасни на обичните граѓани
кој е насилникот, а кој жртвата
во долгогодишниот спор.

Според начинот на кој Рот го
опиша проблемот за името излегува дека Германија не може да
нѐ признае под уставно име само
поради своите граѓани, кои не го
разбираат спорот, а не поради
своите гледања на меѓународното право и на националните и
глобални интереси во кои Грција
сѐ уште има значајно место. Со
тоа Рот индиректно ѝ даде за
право на македонската влада,
кога ќе дојде време за тоа, евентуалното решение за името да
го стави на референдум затоа
што, како и во Германија, и маwww.republika.mk

Државниот секретар во германското министерство за надворешни работи
Михаел Рот дојде во Скопје и покрај вообичаените пораки од Берлин, кои
горе-долу се слични со тоа што ни го порачуваат Брисел и другите европски
центри со години, откри уште неколку важни моменти за Македонија.
Социјалдемократот по партиска припадност, во Скопје не прецизираше
кој треба да се чувствува одговорен за сопирањето на Договорот од
Пржино ниту, пак, како другите европски и американски претставници
сугерираше конкретни чекори. Рот од своите соговорници го побара тоа
што ЕУ го бара од Македонија во последнава деценија откако станавме
кандидат за членство и истовремено призна дека прашањето за името е
толку ирационално што и обичните граѓани на ЕУ не можат да го разберат.
Прашањето за фер и за демократски избори е присутно во барањата
на Европејците од 1991 година или, поконкретно, од попишувањето на
Договорот за стабилизација и за асоцијација во Загреб во 2001 година
нија при донесувањето одлука за почеток на преговори за
членство. Со оглед на тоа што
никој во Македонија не побарал
политички попуст при влезот
во ЕУ, излегува дека Рот со
својата изјава се конфронтира
со Хан и со другите европски
претставници, кои сакаат да
прикажат дека Македонија ќе
добие морков дури и ако не го
проба стапот. И, навистина, за
каков политички попуст може
да зборува Рот кога Европската комисија во два различни
состава вели дека земјата ги
исполнила критериумите за
почеток на преговори за членство, а и самиот признава дека
името е проблем за македонската евроинтеграција. Да беше
Рот претставник на некоја од
соседните земји, а не од најмоќ-

кедонските граѓани се важни
за националните одлуки. Исто
како што и тие имаат потреба
од објаснување на прашањето
зошто ЕУ и Германија не ги признаваат одлуките на светскиот
суд, кој преку чадорот на Обединетите нации самите го создале
и се обврзале да го почитуваат.

Но, како и да е, германскиот
висок претставник призна
дека проблемот за името стои
на европскиот пат на Македонија и дека како и да се одвива
решавањето на македонската
политичка криза, земјава нема
да може да се надева на брза европска интеграција. За разлика
од еврокомесарот Хан, кој во
своите настапи постојано навестува дека доколку Македонија ја надмине политичката
криза ЕУ ќе знае да ја награди
земјата што, во превод, би значело дека доколку во април
имаме фер и демократски избори, можно е во декември да
добиеме датум за преговори,
Рот е многу повнимателен.
Рот, говорејќи за темата бегалци, нагласи дека нема и нема
ни да има попуст за Македо-

ната и најбогата земја на ЕУ, неговите зборови можевме да ги
толкуваме како „кажани само
за да се каже нешто“, но кога
доаѓаат од Германија, тогаш
тие мора да бидат внимателно анализирани. Рот еден ден
ќе мора да каже што мисли под
терминот „политички попуст“ и
истовремено да објасни дали во
моментов во сила е спротивна
ситуација, која може да се нарече „Политичко поскапување“,
односно дека Македонија ги исполнила сите критериуми за
преговори, ама Грција е таа што
го поскапува нашиот влез во ЕУ.
Освен ако Рот и неговата земја
немаат поинакви критериуми
за членство во ЕУ од тие што
се запишани во критериумите
од Копенхаген. И освен ако критериумите се толку пластични

Соработката
меѓу ЕУ и Македонија не смее
да биде причина за политички
попусти затоа
што, ако се прифати принципот на попусти,
место на јасни
критериуми,
тогаш Македонија никогаш
нема да стане
дел од ЕУ

што можат да се развлекуваат и
моделираат според моментната
состојба и личните интереси на
членките на ЕУ.

Иако во моментот кога на Македонија, според Рот, ѝ е „потребна на ЕУ, а и ЕУ има потреба од
Македонија“ ваквиот пристап
кон нас може да се толкува како
позитивен развој на настаните,
тоа не е вистински начин да се
затворат прашањата. Соработката меѓу ЕУ и Македонија не
смее да биде причина за политички попусти затоа што, ако се
прифати принципот на попусти,
место на јасни критериуми, тогаш Македонија никогаш нема
да стане дел од ЕУ.

Со други зборови, утре доколку германскиот план со визни
олеснувања и со милијарди
евра за Турција, Алжир, Мароко, Тунис и за Либија го спречат бранот бегалци кон Европа,
Македонија нема да може да се
надева на посебни попусти туку
само на поскапувања при влезот
во ЕУ. Таква ситуација не ѝ одговара на Македонија, а ќе биде
срамен за ЕУ затоа што со тоа
ќе се признае дека најголемиот
интеграциски проект во историјата на човештвото зависи
од моментни ситуации, а не од
критериуми. Најголем дел од
нив веќе се исполнети, дури и во
споредба со дел од некои членки што беа примени со огромни
„политички попусти“.   

Германија разбира зошто сме фрустрирани
Рот од македонските граѓани бара
стрпливост пред членството во ЕУ и
ја разбира нашата фрустрација. „Знам
дека патот до членството во ЕУ е долг,
напорен и исцрпувачки и ја разбирам
вашата фрустрираност. Ваше право
е да бидете нестрпливи, но, во исто
време, ваша обврска е јавно да го
изразите својот став и да бидете дел
од овој процес“.
Зборуваме за промени што бараат ангажман од Владата, но и од
граѓаните. Преговорите не се само
технички процес во кој се вклучени политичките елити и правните
стручњаци. Пристапувањето во ЕУ
�

е проект за целото општество и затоа ни е потребно силно и активно
цивилно општество за процесот на
интеграција во ЕУ да биде успешен
- рече германскиот дипломат.

Во однос на спроведувањето на Договорот од Пржино и на реформите, Рот
не кажа кој е виновен за состојбите, но
јасно ги лоцираше проблемите што сите
ги знаеме.
Мора веднаш да се реши политичката криза во вашата земја. Нашите
очекувања се многу јасни во однос на
политичкиот договор. Преостанато
е ограничено време за да се спро�
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ведат мерките за одржување фер и
слободни избори во април. Две важни
и многу чувствителни прашања сѐ
уште не се адресирани. Првото, прочистувањето на избирачкиот список
и второто - реформата на медиумите.
Мојата порака е завршете ја домашната работа. Времето тече. На 19 и на
20 февруари очекуваме фер процена
со цел да решиме дали се можни избори на 24 април. Притоа не зборуваме
за избори, туку за фер и за слободни
избори - рече Рот на дебата со група студенти на Правниот факултет при УКИМ,
организирана од Фондацијата „Фридрих
Еберт“, која е дел од неговата Социјалдемократска партија во Германија. �
петок, 5 февруари 2016 година

9

анализа

Специјален џокер

СДСМ jа вади
последната карта од ракавот
СДСМ е иритиран од десетиците фабрики кои благодарение на
странските и на домашните инвестиции ги отворија нивните политички
опоненти. Уште повеќе ги јаде отворањето на илјадниците работни
места, зашто тоа било подмитување на граѓаните, но главниот проблем
е затворањето на фабриката на Чаушот. Палката ја презеде Спасовски,
но Германците го замолкнаа со дозволите. На потег ли е забревтаната
„Специјална фабрика за афери“ на СЈО, која ги користи методите на
Гестапо во распитот на сведоците?
Пишува |
Љупчо Цветановски

К

олку обновувањето на еко
номијата да звучи како нело
гично и бизарно социјалдемо
кратско објаснување за купување
гласови, сепак, ниту ова не е најпо
разителниот момент за партијата на
Заев. Социјалдемократите најмногу
се иритирани и бесни не од отвора
њето на десетиците фабрики, туку
од затворањето на една, единствена
фабрика. Тие, особено врхушката,
не можат да го прежалат моментот
кога Чауш, Сума и уште неколкумина
останаа технолошки вишок. Лути се
на „режимот“ што ги лиши од слобо
да среде нивната најголема проду
ктивност, токму во моментот кога ги
печатеа личните карти, пасошите и
лажните банкарски сметки за рако

водството на противниците. Сироти
фалсификатори, водени од премиса
та да го урнат истиот тој „режим“ кој
не им дозволува на благородните,
напатени мецени од седиштето на
СДСМ да се вратат на власт, созда
вајќи им дузина комплекси, маки
и непроспиени ноќи. Па, како да не
жалите по такви „револуционери“,
облагородени со многу минат труд
во криминалното подземје?
Илјадниците што токму тие со без
образната транзиција и со прива
тизација ги оставија на улица, не се
битни. Тие, нели, беа со обична, не
битна, црвена крв. Овие чеда, пак, се
синокрвни, барем основоположникот
на „Фабрика за афери“, Захир Беки
ри. Фактот е потврден директно од
струмичкиот „татко“, кој се најде во
www.republika.mk

небрано да ги убеди граѓаните дека
тој се сликал со сите симпатизери и
членови на партијата во сопствената
канцеларија. Очи в очи, се разбира.
Љубопитните ситничари, пак, вед
наш посакаа да ги видат тие илјад
ници фотографии на кои лидерот
изразува блискост, сразмерна на онаа
со Чаушот. Но тој, најверојатно, не ги
чува овие сентиментални дребулии.
А којзнае, можеби меѓу нив ќе се нај
деше и Катица... На некоја прослава,
се разбира, кога била слободна. Барем
два дена. Првичните прогнози на поз
навачите на состојбите беа дека по
Веруш, следува Чауш за преземање на
неговиот предмет од Јанева. Сепак, по
сè изгледа, таа ќе има посериозна уло
га. Ќе треба ли да ја преземе улогата
на Чауш, а СЈО да стане „Специјална
фабрика за афери“?
петок, 5 февруари 2016 година
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СДСМ ја вади последната,
специјална карта од ракавот

12

Стечајот на фабриката која требаше
да предизвика редица сплетки и афе
ри, карактеристични за дејствување
то и за егзистенцијата на партијата
што годинава „слави“ една деценија
тажење по централната власт, пре
дизвика очигледна паника во редо
вите на врхушката. Највалканите во
играта со „бомбите“,сфатија дека ќе
мораат да ја искористат последната,
специјална карта во ракавот. Единс
твениот адут стекнат со незаконски
снимените разговори, подарен од
странците и прифатен од против
ниците само за да ги извадат на из
бори и да ја прекинат наметнатата
агонија на државата. Карта, која личи
на сè, само не на ас, но која остана да
ја подгрева пустата надеж за нека
ков рејтиншки пресврт. „Специјална
фабрика за афери“ која треба со по
мош на некаква магија да направи
народот да ги сака. И да ги гласа, се
разбира. А тој попуст и од последната
надеж, да ти отрпнал на афери и на
стандардните, потценувачки финти
на авторите, кои веќе 25 години од
мрзливост и од пуста навика не се
ни потрудија да ги сменат истите.
Изминатите години бевме сведоци
на десетина бојкоти на сè и сешто,
на стотици протести за какви ли
не „правдини“, уцени за симнување
од власт, преседан со нелегалните
„бомби“, специјална обвинителка,
технички министри неизбрани на
избори, одолговлекување на истите
од страв од соочување со народот и
што ли не? Ах, да. Затворената „фа
брика за афери“, врвот на луцидноста
на социјалдемократското поим
 ање
на легитимната борба за власт. Се
прашувате дали има нешто полошо
и победно од ова последното? Одго
ворот е да, за жал, има…
петок, 5 февруари 2016 година

Пристапот на Гестапо на
„специјалците“ на Кејти Џен
За само пет дена, „специјалците“
на Катица Јанева, која во светот на
„Фејсбук“ е позната како Кејти Џен,
си заработија исто толку кривични
пријави. На двапати, најпрво кривич
на пријава добија тројца, а пет дена
подоцна уште двајца специјални
обвинители се закитија со орденот
што вообичаено ги краси градите на
нивните вообичаени „клиенти“, кри
миналците. Информациите велат
дека расположението на странците,
особено на САД и на ЕУ, го вклучило
црвениот аларм во бункерот на Заев,
истата онаа тврдина која е понепро
бојна од Форт Нокс и од Специјално
то обвинителство, за што доказ беше
и непредавањето на материјалите, и
по два месеца сè уште не знаем
 е што
има во шесте фамозни кутии на Заев.
Можеби колекции на це-деа, целата
богата и бескрајно квалитетна кари
ера на неговата омилена вокалистка
Цеца Ражњатовиќ? Шегата настрана,
но Јанева којзнае колкупати ги пре
крши сите востановени норми и на
чела, само за да го заштити момчето
од Муртино.
Долгото, иритирачко небарање на
материјалите за кои, всушност, беше
назначена, ослободувањето на пр
воосомничениот Зоран Верушевски
против сите правни логики, немање
то записник за материјалите со кои
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Заев ја држи во заложништво цела Маке
донија, и редица други чекори се само дел
од приказната. Петте кривични пријави за
нејзините обвинители се само јаготката
на врвот на шлагот, или сепак, сме далеку
од врвот на глупостите? Замислете земја
во која од десет обвинители, половината
веќе имаат кривични пријави за малтре
тирање на сведоци во потрага по лажни
изјави. Неколкумина одбрани успеаја да
ја претворат Македонија во Гвантанамо.
Недостасува уште истите тие, поддржа
ни од техничкиот другар Спасовски, да
почнат да апсат по улици и без никакво
образложение да носат народ во СЈО. Па
кај кого успеат со закани да земат лажни
изјави, арно, кај кого не – никому ништо,
па тие се недопирливи, нели? Не случај
но, „специјалците“ не ги снимаат сослу
шувањата, кршејќи уште една законска
обврска. Но, тоа е закон во една Маке
донија. За потсетување, во 1934 година
Херман Геринг го оформи Гестапо како
Полициска сила на Прусија. Останатото
е историја. Во нацистичка Германија бе
ше доволно да сте Евреин или да бидете
против каузата на Хитлер, во Гвантанамо
да сте под сомнение за тероризам. Што
ќе биде изговор за собирање и за распит
во СЈО во Македонија? Најверојатно, ком
бинација на причините на Гестапо и на
ЦИА. Ќе имате ли предиспозиции за СЈО
доколку сте Македонец, а не Македонче,
и не ја прифаќате синокрвната, извртена
кауза на Заев?

Пандов: СЈО и Јанева во
улога на смоквин лист
за Заев и за СДСМ
На огромна жал на целата
македонска јавност, спе
цијалната Катица Јанева и
нејзиниот тим ја презедоа
улогата да бидат смоквин
лист на Зоран Заев и на
СДСМ, вели аналитичарот
Александар Пандов.

ПАНДОВ: Наместо да го ангажира целиот свој
тим во наоѓањето одговор на основното праша
ње, кој и за чии цели го прислушувал државниот
врв на Република Македонија, прашање што
го интересира секој граѓанин, таа се зафатила
со мафијашки методи на изнуди, идентични
како и на нејзиниот ментор, Зоран Заев. Исто
така, Катица итно треба да даде одговор колку
разговори се во нејзиното обвинителство и од
колку луѓе. Да се потсетиме дека претходниот
сопственик на тие разговори, Заев, тврдеше
дека четири години биле прислушувани 20.000
граѓани и дека постојат 600.000 разговори.
Толку ли ѝ се предадени? Заев тврдеше дека
има транскрипти од сите разговори, зар тие
транскрипти од 600.000 разговори ги сме

Единаесетте жигосани,
ама партиски
Десетте обвинители и едната не
прикосновена шефица ја даваат
симболичната бројка од 11 жи
госани. Беа 13, но за да не бидат
баксузен број, Јанева отпушти две
обвинителки. Поверојатно поради
нивната партиска неподобност и
неподготвеност да го принудува
ат народот да дава лажни изјави
за „режимот“. Но партискиот бе
лег не е единствената разлика од
култниот филм на Роберт Алдрих
од далечната 1967 година, кога
комунистите, чии наследници се
членовите СДСМ, неприкоснове
но владееја со Македонија, и каде
што „Дванаесетте жигосани“ за
минуваат да ја ослободат Европа
и да ја „решат“ Втората светска
војна (толку американски) преку
атентати на германски воени ве
ликодостојници. Ај што Катица не
е Ли Марвин, туку и нашите едина
есетмина партиски жигосани чеда
работат на создавање протекторат
и на враќање на власт на една од
дамнина привилегирана група.
Со Дванаесетте жигосани ги споју
ваат диверзиите како принцип на

сти во шест кутии за чевли? Но, на
изненадување на сите, наместо таа
да побара зголемен број обвинители
кои ќе се соочат со огромниот матери
јал, Катица прави пресврт и исклучува
две обвинителки од нејзиниот тим,
со оправдување дека имала намален
обем на работа!? Додека ги немаше
разговорите се жалеше дека немала
доволно обвинители, а откако ги доби
разговорите, две ѝ се вишок! Таква
та нејзина постапка нè доведува до
логичен заклучок дека Заев има пре
дадено далеку помал број разговори
од оној што велеше дека го поседува.
Воопшто не треба да потсетувам дека
нема записник од примопредавањето
на материјалите!
Како капак на сè е информацијата
дека веќе половина од тимот на неј
зините обвинители заработиле кри
вични пријави за нелегално изнуду
вање на изјави, притоа користејќи се
со вербални и физички закани, а во
одредени случаи и нудење поткуп од
100.000 евра. Одлична информација
е што дел од луѓето не подлегнале
на притисоците и истите ги пријави
ле во македонското обвинителство.

работа. За волја на вистината, и ова
за некого би било ослободување,
макар на желбата за владеење, а
неспорно е дека интересот повтор
но е на линијата на Вашингтон,
чие вртење на грбот ја предизвика
и најсилната паника во редовите
на создателот Заев. Да, токму тој
- творецот на СЈО преку „бомби
те“, чиј единствен Пржински „ус
пех“ се токму специјалните чеда
на Јанева, техничките министри и
пресметаната колатерална штета
за ВМРО-ДПМНЕ, кои, пак, очиг
ледно не сметаа на гестаповскиот
принцип на работа со закани, тор
тура и со подмитување. Нивното
активирање следуваше по уште
една неуспешна афера, фингирана
од, верувале или не, министер за
внатрешни работи, па макар бил

Претпоставувам дека нивниот пример
ќе ги охрабри и сите останати врз кој
е вршен притисок или во идно време
би се вршел, да ја пријават таквата
постапка.
Веќе на секој му е кристално јасно дека
единствената улога на СЈО и на Катица
е што подолго да го одложуваат реша
вањето на случајот „Пуч“ во кој лежи
одговорот на главните прашање, каде
што главни обвинети се Зоран Веру
шевски и Зоран Заев, а во меѓувреме
да се обидат на каков било начин да
наместат обвинение против функцио
нери на ВМРО, со што веруваат дека ќе
го намалат рејтингот на владејачката
партија. За среќа, Македонија повеќе
пати досега покажа дека има стабилни
и цврсти институции на системот и како
што беа разбиени Верушевски и него
вите кртови во државната безбедност,
сопартиецот на Оливер Спасовски и
Заев, фалсификаторот Чауш и нивната
„фабрика за афери“, исто така верувам
дека инстит уциите на државата ќе им
го најдат крајот и на оваа специјална
фабрика за магли и замајување на јав
носта - фабриката на СЈО и неговата
шефица, Катица Јанева.
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и технички. По бедната афера на Спасовски
со 70.000 формулари за возачки дозволи, за
кои ги обвини челниците на ВМРО-ДПМНЕ, а
од кои СДСМ доби само шлаканица од Герма
нија и невидено бламирање во Македонија,
партијата мораше да го активира најсериоз
ното неконвенционално оружје што го има в
раце – СЈО. Лошиот обид за рехабилитација
на истрошениот играч Спасовски дојде од
истиот медиум кој ја „откри“ фабриката за
пасоши, а потоа и за лични карти. Истиот
медиум чиј новинар бил на жешка линија
со преподобниот Чауш... Рехабилитацијата
пропадна, а втората социјалдемократска оп
ција, Ременски, се закити со дузина пријави,
а седум нивоа унапредениот сопруг ја до
толчи приказната со неа. Очајниците прават
очајнички потези, а проценката на будните
стратези и јуришници покажала дека е време
џокерот наречен Катица Јанева да го направи
толку потребното чудо. За жал на нејзините
десетмина, кои очигледно ги заборавиле сво
ите обврски кон законот, граѓаните ги знаат
своите права и ги пријавуваат обвинителите
за пречекорување на овластувањата.

Двете обвинителки што имаа скрупули и
беа партиски неподобни добија „клоца“ од
СЈО, придружена со какафонија во образло
женијата зошто се отпуштени. Јанева, пак, се
истакна со објаснувањето, сигурно едно од
најлошите во историјата на државата. Може
би и пошироко. На новинарското прашање
дали зад нивната смена има и други причи
ни освен „намален обем на работа“, Кејти
Џен искрено одговори: „Не сум запознаена,
имав приватни обврски. Не можам, бидеј
ќи си имав приватни обврски, си бев на
некои приватни прослави и, едноставно,
не сум во можност во моментот! Не знам
што да ви дементирам, демантирам де,
значи не сум читала ништо. Бев на одмор
два дена, за викендот...“ Секаков коментар
на кажаното би бил одвишен... Логиката ве
ли дека истрагата на Јанева за 36. отворени
случаи ни оддалеку не ги дала посакуваните
резултати. Очигледно, специјалците удриле
во ѕид со желбите да накалемат изборни не
правилности. А времето до избори притиска.
Тик-так, тик-так, тик-так…
петок, 5 февруари 2016 година
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Актуелно
Медиумите и изборниот список
беа главната сопирачка на кра
јот на тунелот наречен Договор
од Пржино. Откако СДСМ се
откажа од списокот само за да
се дограби до медиумите, јасна
е целта, не станува збор за идеја
за унапредување на медиумската
слобода, туку за целосна окупа
ција. Или нивно згаснување

Непристоен предлог

Медиумска регулациjа

за опозициска доминација

Пишува | Наум Стоилковски

Н

е треба многу за да се опише
колкава е страста на СДСМ за
да се поседуваат медиум
 и
те. Доволно е само да се прегледа
односот што го имаат државните
функционери од опозицијата (дури
и формулација сама по себе е „невоз
можна конструкција“) кон медиу
мите. Тука нема да се земе предвид
неколкуте „пецкања“ меѓу лидерот
на СДСМ Зоран Заев и уредникот
во ТВ „Канал 5“ за тоа зошто и како
Заев наеднаш прифатил да гостува
во еден телевизиски дневник.

Многу повеќе загри
жува однесувањето
на генералниот се
кретар на партијата,
Оливер Спасовски,
кој како министер
во Владата „за спро
ведување на избори
те“, бега од интервју.
Иако во телефонски
разговор тој изјаву
ва дека нема проблем за интервју,
по испратените писмени барања,
тимот на Спасовски одбива во не
гово име и се извинува поради „пре
зафатеност“. Истите извинувања
како при претходните обиди да
се договори интервју за „Републи
ка“ додека тој беше само партиски

функцион
 ер. Но, иако Спасовски сѐ
уште е генерален секретар на СДСМ,
околностите се многу поинакви. Спа
совски сега е и министер за внатреш
ни работи на РМ, а тоа значи дека
носи одговорност пред сите граѓани
во државата, а со тоа и пред медиу
мите што не му се „по волја“.

Презафатената недела излезе на виде
лина во форма на интервју за недел
никот „Фокус“, тој истиот неделник со
чијашто афера тој седна на министер
ското место. Во оваа работа џентлмен
ски се претпочита предноста. Што би
рекол народот, „не
гов си е“. Со него си
ја почна техничката
кариера, со него и
нека си ја тера. Тоа е
медиумот што му е
близок според опре
делбата со написите
за аферите што му
помогнаа да дојде до
фотелјата во МВР, па
и му дава определе
на „заштита“, откако од истрагата за
личните карти протекоа и информа
ции и за негова поврзаност со случа
јот. Па, токму затоа, одговорите што
ги даде во „Фокус“ ниту до одреден
степен не го задоволија интересот на
мнозинството граѓани во државата во
која тој е министер.
www.republika.mk

Но, каде е џентлменството кога
на барањето уредно доставено
до секторот за медиуми на МВР и
до познатата електронска адреса
„на Тончи на Џи-меил“, нема ниту
оправдание ниту каква било реак
ција? Повратен одговор, едностав
но, нема. А, нема ни да има. Како
што немаше одговор од СДСМ на
многубројните повици од „Репуб
лика“ за интервјуа со партиските
челници во сите овие кризни ме
сеци, така ќе нема одговор ниту
од Спасовски ниту од кој било
технички назначен функционер
на опозицијата во власта(!?). Во
оваа преодната власт, до избори.
Па, додека траат (во моментот
кога е пишуван овој текст) пре
говорите за законите за регула
ција на медиумите, потсетете го
Спасовски дека е министер и на
новинарите во „Република“, и на
читателите на неделникот и на
порталот „Република“, министер е
и на нивните семејства, и на нив
ните соседи, пријатели, роднини...
Министер е за сите тие што не го
читаат само „Фокус“, министер е и
на сите тие што не гласале да го
гледаат него во министерската
фотелја. А, тоа е многу поголема
бројка од таа што може да си ја
замисли Спасовски.
петок, 5 февруари 2016 година
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Актуелно
едно од двете новинарски здру
женија. За ЗНМ остана прифатли
во сѐ што доаѓа од него. Можеби и
затоа новиот, ревидиран предлог,
Белгиецот го доставил прво до
ЗНМ. Дали неговото однесување
кон МАН е дел од нашироко поз
натата сует а и дрскост на Белги
ецот, не е ни важно. Важно е што
тој предлог-закон, според тоа што
насамо го кажуваат членови на
ЗНМ, е порестриктивен од првиот
и многу повеќе личи на предлогот
на СДСМ. Во него не се вградени
ниту забелешките од МАН, ниту,
пак, од здружението на петте нај
големи национални телевизии
(ММА), кои јасно посочија дека
законот не е за една употреба, за
сега, само за да поминат изборите,
туку е решение со кое медиумите
и новинарите треба да живеат со
години.

Медиумски маки за една употреба
Ова однесување на Спасовски не е исклу
чително негово, туку е модел по кој се во
дат сите „нови кадри“. Но ако Спасовски,
кој како партиски генерален секретар има
најголем чин во таа хиерархија, не може да
„проголта“ едно соочување со медиумите
сега, додека се кршат копјата за законските
решенија за медиумите, тогаш може само
да се претпостави што би значело во пра
ктика да се прифатат нивните условувања
за медиумите.

Да се потсетиме што бараше СДСМ, преточе
но и спакувано лично од поранешниот прв
човек на новинарската фела, а сега одгово
рен за сите стендап-настапи на Зоран За
ев. Според предлогот, казнената политика
за медиумите место кон формата, би била
насочена кон содржината, а потоа место
дел од постојните казни за електронските
медиуми, се предвидени глоби за ширење
говор на омраза и за пристрасно и навивач
ко однесување.
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Тоа, пак, што изненади беа решенијата на
посредникот, Белгиец
 от Питер Ван Хауте.
Првиот негов предлог беше одбиен од МАН,
петок, 5 февруари 2016 година

Медиумската заедница реаги
раше на предлогот да се тргнат
медиумските работници од си
стемот на контролата на медиу
мите, а наместо нив да се вклучат
таканаречените „невладини“. Нев
ладините организации, според
македонските специфики, не се
ни од далеку независни, ниту
непристрасни или аполитички.
Напротив, во Македонија, под
закрила на НВО, а финансирани
(погодувате?) од парите од Со
росовата фондација, дејствуваат
најмалку седум медиум
 и, бројка
посочена од поранешниот прв чо
век на фондацијата. Истиот тој
Сорос се јави како организатор на
протестите на СДСМ. Точката во
предлогот дека првиот човек на
Агенцијата за медиуми (Агенци
јата за аудио и за аудио-визуелни
услуги) ќе има улога на бог, го
вклучува алармот.
По негово видување, надвор од се
која контрола и без објаснување,
ќе може да изрекуваат казни за
медиуми; тоа веднаш би се при
менувало, а доколку медиумот се
пожали, Советот ќе разгледува,
но тоа нема да ја одложи казната.
Ако се земе предвид делот што го
предложи СДСМ, да се казнува по
слободна процена, „пристрасно и
навивачко однесување“ без дефи
ниции за тоа, тогаш на медиумите
во Македонија црно им се пишува.
Листата за отстрел веќе е напи
шана и јавно објавена лично од
Зоран Заев.
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Актуелниот закон кој, европските
институции го оценија како солиден
и европски, беше донесен пред две
години, а дебатата за него почна уште
во 2011 година. Уште од почетокот на
јавната дебата и ЗНМ и СДСМ беа про
тив неговото носење. Настапите на
Селмани и на Радмила Шекеринска,
вториот човек во СДСМ, звучеа иден
тично - дека нема потреба од закон.

За потсетување, вакви законски
решенија нема никаде, а место
ослободување на медиумите, се
отвора партизација, преку избор
на членови на Советот на МРТВ и
на Агенцијата за медиум
 и во пар
ламентот. „Скандалозно и невиде
но партизирање на македонскиот
медиумски простор, враќање 50
години назад, целосно недемо
кратски и неприфатлив предлог“,
реагираше во декември ММА, ко
га се отвори прашањето кому му
е потребен нов закон ако се има
предвид дека актуелниот закон е
направен пред само две години и
е во целосна координација со но
винарските здруженија и претста
вува пример за либерален закон
за медиуми?

во Здружението, Роберт Поповски (а
сега десна рака на Зоран Заев), беше
само покритие за сегашната поддр
шка на предлогот од Ванхауте.

„Драмолетката” меѓу Селмани и По
повски се случи при преговорите
меѓу политичките партии. Селмани
побара да бидат вклучени новинари
те, Поповски одговори дека СДСМ „ги
исправа работите договорени меѓу
ЗНМ и Владата“, па Селмани јавно
порача: „Не можат да разберат дека
заврши времето кога ставовите на
ЗНМ се градеа на Павел Шатев“.

Ако некој заборавил, ЗНМ, во услови
на медиумско беззаконие, не реаги
раше кога СДСМ во еден ден затвори
80 медиуми, радија и телевизии во
Македонија. Дури потоа, по реакции
од медиумската фела, беше донесе
Закон за радиодифузија.

Да се вратиме во сегашноста и на ука
жувањето дека медиумските правила
не се однесуваат само за партиите
и за изборниот процес, или за тоа
чија политичка суета е повредена,
кој политичар се чувствувал изигран
или навреден, туку за работата и за
функцион
 ирањето на медиумите во
следните години.
Доколку и се исклучат различните
видувања за тоа како се финансира

ат медиумите, особено оние околу
владиното рекламирање, многу по
важен е моментот на влијаниет о врз
работата на новинарите. Со реше
ние според кое некој има дискреци
ско право, доколку работењето на
некој медиум не му е по волја (читај:
објавените ставови не му се по не
гова мерка) да може да буквално да
те исклучи „од струја“, тоа воопшто
не е во насока на медиумска слобо
да. Затоа, ако некој смета дека се
изигрува законот, оној европскиот,
донесен пред две години, тогаш мо
жеби предлогот за построга меди
умска саморегулација би бил добра
алатка за надминување на детските
болести. Затоа што саморегулација
не е исто што и самоцензура или
заканата дека тој „од горе гледа сè“.

Медиумите се слика на едно оп
штество. На јавното мислење, на
државните интереси. На зрелоста.
Ако се дозволи целиот медиумски
простор да стане поле за експери
ментално лекување на политички
те комплекси, тогаш се остава чист
простор за намерно заболување на
сите сфери во општеството. А потоа,
тешко назад.

Секои избори нови правила

Навистина, до кога ќе се бараат
нови правила за секој изборен
циклус како оправдание за „сло
бодниот пад“ на СДСМ?

Не треба да се оди многу длабо
ко во десетгодишната агонија на
СДСМ со губењето на изборите на
сите нивоа. А пред секој циклус се
бараа нови правила. Најтранспа
рентно барање за изборните пра
вила беше последното, боењето на
прстите на гласачите, а откако тоа
падна на суд, сега не им е ни важ
но. Важно беше да се измислуваат
некои нови правила.
Истото важи и за медиумскиот
простор, кој постојано е трн во
око. Линијата, пак, ЗНМ - СДСМ
не е од скоро, и не е изненадувач
ки што Здружението ги застапува
решенијата на СДСМ во форма на
Закон на Ванхауте. Привидот од
кусата „војна“ меѓу Насер Селмани
од ЗНМ со неговиот претходник
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Рекоа, не порекоа
Никола
Груевски

Зоран
Заев
Ние од СДСМ ќе
докажеме дека
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ
имаат намера да избегаат од регуларни
избори. ДИК е независниот орган кој има задача и е одговорен да го прочисти Избирачкиот
список и тоа да ѝ го соопшти на македонската
јавност, тоа повеќе не зависи од политичките
партии и од политичарите, тоа е независна
институција и тоа е нејзината цел. Истовремено ќе докажеме дека ВМРО продолжува да
го развлекува целиот процес.

Али
Ахмети
Сигурно е дека треба консензус од сите
политички партии за
да се промени датумот. Ние ги кажавме нашите образложенија
зошто не треба пак да се дискутира за постигнатиот договор на 2 јуни и на 15 јули. Сакаме
што поскоро да се стави крај на овој застој, на
оваа политичка блокада во која се наоѓа земјава. Ако досега имало мониторирани избори,
најсилно набљудувани избори во земјава ќе
бидат следните - и од меѓународните институции и од политичките сили во државата.
петок, 5 февруари 2016 година
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Дипломаткси синдикалец
Рекоа и:

Сега одеднаш даде
поддршка на методологијата. Зошто ја
одолжуваше работата? Зошто не даваше
поддршка претходно? Кому кај нив му беа потребни денови и недели повеќе за да се добие
време за да се доближи времето во кое ќе се
надеваат дека ќе имаат повеќе аргументи да кажат дека нема доволно време за спроведување?
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� ДипломаТКсиот синдиТАК беше против реформи во образованието... јасно нели? (Илија Димовски)
� Не да се фалам, ама уште на три години си го препознав.
(Мирјана Најчевска горда на протестот на нејзиниот
сопруг).
� Сине, што правиш? Еве мамо учм. Ај на мама дипломатот!!!
(Коментар на „Твитер“)

Сашко Тодоровски
Професија:
Дипломат
Хоби:
Демантирање

Т

ој заедно со својата сопруга, Мирјана Најчев
ска, беше против реформи во образованието.
Реформите се неприфатливи за нив. Некако протестите
идат едни по други и некако
едни те исти луѓе на нив,
организаторите поврзани
како црева... Па така, му дојде
време и на конзулот Сашко
Тодоровски да организира
протест. Откако неговата сопруга се истакна со навредите упатени кон македонскиот
народ, кој за неа е глупав, на
ред дојде да се истакне сопругот. И се истакна... Како претседател на Извршниот одбор
на Синдикатот на македонската дипломатија застана на
чело на протестот. И секако,
печатни грешки се случуваат,
но не се дозволени секаде.
Па така и неговиот протест
беше одржан со транспарент кој покажува високо
ниво на образование... Една
буква... Да една буква, ама
таа една буква менува многу, господине Тодоровски... И
на многумина им го менува
мислењето за вас... Зар вие
вака образована личност со
сопруга која себеси се смета за најпаметната личност,
можеби и единствената паметна личност во државата,
си дозволивте неписмено да
излезете на протест? Зошто и
како, само вие си знаете. Сите
знаат каква беше грешката
на поранешниот конзул. Но,
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многумина заборавиле дел
од неговото дипломатско минато... Пред да се потсетиме
на дипломатското минато,
да се потсетиме дека истиот
конзул со долго чудно минато се дрзна да критикува
актуелни дипломати. Тоа му
се случи минатата година...
Коментар... искоментирајте
сами откако ќе се потсетите
што сè демантирал и за што
сè се правдал Тодоровски:

Беше повлечен од функцијата в.д. шеф на мисијата
на Македонија во Советот
на Европа во Стразбур од
страна на тогашниот министер, Слободан Чашуле. Причината, според МНР, беше
дека не се придржувал кон
некои инструкции од МНР.
Во медиумите беше објавено
дека испратил електронски
пораки по службениците
на Советот во кои ги критикувал демократијата во
Македонија и почитувањето на човековите права. Тој
демантираше. Не било така.
Тврдеше дека е разрешен
затоа што неговата сопруга
во име на Хелсиншкиот комитет направила извештај за
Македонија кој содржи сериозни критички забелешки за
однесувањето на Владата...

За неговото повлекување од
Солун од функцијата вицеконзул на југословенската
дипломатија поради финансиска проневера, Тодоровски
рече: „Од Грција бев протеран поради контактите со
Македонците од егејскиот дел на Македонија, од-

носно грчките државјани
што се чувствуваа како Ма
кедонци“.
За приказната дека во Стразбур предизвикал „инцидент
со Грците“, Тодоровски посочуваше дека се работело за
грешка и за лоша процена
на грчкиот и на кипарскиот
дипломат, кои дале некаква
предлог-одлука за дистрибуција на писма во Комитетот
на министри што не можела
да помине на гласање.

Се обидовме да им сугерираме барем да ја одложат,
но без успех, и таа одлука не
помина на гласањето – рече
тогаш Тодоровски.
�

Иако тој се воздржал од гласање во координација со Виктор Габер, Грците за ваквиот
неуспех не им се налутиле
на земјите од ЕУ, туку ѝ се
налутиле на Македонија. За
обвинувањата дека го игнорирал престојот на министерот за образование Ненад
Новковски во Стразбур, Тодоровски тогаш изјави дека од
Стразбур сигнализирале до
Министерството за образование дека треба да се пријави
учеството на министерот и
испратиле формулар што
требало да се пополни и да се
врати во Советот на Европа.
Но, од Скопје не добиле ниту

Рече и:

известување, ниту пополнет
формулар. За хотелот во кој
престојувал Новковски доз
нале од некои пријатели, а
единствениот „контакт“ се
случил кога колешка на министерот побарала документ
дека се платени авионските
билети во Скопје. Тој само
ја почитувал одлуката на
министерот да не се јави и
да не ја посети мисијата во
Стразбур.
Беше обвинуван за членството во бордот на Хелсиншкиот
комитет. Во бордот бил вклучен еден месец пред да замине во Стразбур. Ама и тоа
не беше чудно за него Зашто,
како што тогаш изјави, сите
хелсиншки комитети имаат
по некој дипломат, а има само
три случаи на повлекување
на дипломати, поради нивната работа во Комитетот.
„Тоа е Албанија во времето на Бериша, во Хрватска
во времето на Туѓман и во
Македонија во време на
Трајковски“ – рече тогаш
Тодоровски.
�

Наводите дека неговата сопруга е поврзана со „исчезнувањето“ пари за проектите од
Институтот за социолошки
и правни истражувања, Тодоровски ги оцени како апсолутна невистина. � (Р.Р.)

� Се случувало сопрузи или сопруги на дипломати да користат службени возила и да направат некои грешки, но
веднаш било реагирано. Сепак, и брачните придружници
се во некаква служба.

Рекоа, не порекоа
Михаел
Рот
Соработката со Маке
донија во делот на
миграциската криза
нема да донесе политички отстапки за земјата во однос на
евроинтеграцискиот процес. Договорот од
Пржино мора целосно да се исполни и да се
спроведат сите мерки за слободни и за фер
избори во април. На вас е да ја завршите вашата домашна работа. Не губете време.

Слаѓана
Димишкова
Бидејќи политичките
партии имаат консултации во делот на она
што подразбира медиумска реформа, ние сметаме дека доколку се одлучи, треба да се оди на решение за
промена на законот, дека треба да биде некое
европско решение, а не да се нудат хибридни
решенија. Ставот на МАН е дека имаме солиден Закон за медиуми и Закон за аудиоуслуги
и аудиовизуелни медиумски услуги кои пред
две-три години добија зелено светло од ЕУ.

Насер
Селмани
За нас предлозите
на Ванхауте се јасни.
Мислам дека неговите предлози може да
се преточат во пет-шест амандани кои треба
да се вградат во постојниот закон за аудиовизуелни и медиумски услуги. Прашањето е
дали политичките партии имаат политичка
волја да го прифатат тој пристап.
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ЕКОНОМИЈА

И годинава во УЈП во пет до 12?

примил регрес за годишен одмор во
2015 година, популарно наречениот
К-15, има обврска истиот да го пријави.

Инаку, досега до УЈП се поднесени
11.565 годишни даночни пријави за
2015 година во хартиена форма, од
кои 100 годишни даночни пријави се
поднесени по електронски пат преку системот е-даноци. До истекот на
крајниот рок (15 март) се очекува да
бидат поднесени повеќе од 400.000
годишни даночни пријави.
Изминатата година до Управата за јавни приходи биле поднесени вкупно
431.835 годишни даночни пријави за
остварените приходи во 2014 година.

-Граѓанинот нема обврска во годишната даночна пријава за 2015
година да ги пријави добивките
остварени од посебните игри на
среќа (обложувалница, казино и
автомат-клуб). Граѓанинот, исто
така, нема обврска во годишната
даночна пријава да го пријавува
и надоместокот на штета исплатен
од страна на осигурителната компанија - нагласуваат од УЈП.

Осигурување
и спортска не,
К-15 мора да
се пријави
Граѓанинот што во текот на годината остварува само приход
од плата, пензија, земјоделска дејност или од самостојна
дејност, не е должен да поднесува годишна даночна пријава.
На граѓаните што ќе задоцнат со пријавувањето или воопшто
нема да поднесат годишна даночна пријава до 15 март 2016,
УЈП ќе им изрече глоба за сторен прекршок во износ од
500 до 1.000 евра во денарска противвредност
Пишува | Александрија Стевковска
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д 1 јануари до 15 март, вообичаено секоја година е
периодот кога граѓаните
треба да поднесат годишни даночни пријави, доколку оствариле дополнителни приходи во
претходната година. И додека
дел од луѓето знаат дали треба
или не треба да поднесат ГДП, сè
уште има граѓани кои се во недоумица дали некои приходи подлежат на обврската за пријавување во УЈП или не. „Заслужни“
за ваквите дилеми се бројните
неточни, недослушнати или недоразбрани информации, иако
УЈП прецизно има објавено што
треба, а што не треба да се пријави. Една од дилемите е дали треба добивката од обложувалница
да се пријави или, пак, исплатена
сума од осигурително друштво
на име надомест на штета. Надлежните од УЈП информираат
дека во овие два случаја, граѓаните немаат обврска да поднесат
ГДП, но затоа пак, уште еднаш
нагласуваат дека како и минатата така и оваа година секој што

Исплатата на К-15 фактички значи
обврска за поднесување ГДП, а бидејќи
исплатата на овие средства е законска
обврска, тоа значи дека секој вработен
треба да ја исполни.
Инаку, средината на март, поточно 15
март е последниот ден до кога треба
да се поднесат годишните даночни
пријави. Токму затоа од УЈП апелираат граѓаните навреме да ги поднесат
своите пријави за дополнителни приходи и да не чекаат пет до дванаесет
за да ја завршат оваа обврска, за да се
избегнат евентуалните турканици на
крајот на рокот.

Исплатата на К-15 создаде задолжителна обврска за пријавување
на овој приход. Значи, доколку граѓанинот покрај приходот од плата остварил и дополнителни примања од
работен однос (на пример: регрес
за годишен одмор), работодавецот
има обврска да пресмета и да плати персонален данок на доход и да
издаде примерок од пресметката, а
граѓанинот има обврска приходите
да ги пријави во годишната даночна
пријава. Со цел да не се создаваат
метежи, апелираме граѓаните уште
отсега да ги пријават дополнителните приходи и да не ги чекаат
последните денови пред истек на
рокот - повикуваат надлежните од УЈП.
Оттаму нагласуваат дека граѓаните сѐ
повеќе стануваат свесни за потребата
од поднесување ГДП.
�

Македонските граѓани ги пријавуваат дополнителните приходи и
може да се каже дека поднесувањето годишна даночна пријава е веќе
навика во Македонија, а не исклучок. Се разбира, секогаш постојат
луѓе што ненамерно или намерно
ќе заборават, но затоа сме тука ние
да ги потсетиме. Масовноста и огромниот број податоци добиени
од ГДП овозможи во изминатите
години да се создаде квалитетна
даночна политика кога станува збор
за даночниот третман и за услугите
кон граѓаните, кои се многу специфична категорија даночни обврзници и бараат посебно внимание.
Според нашите анализи, од година
во година се зголемува бројот на лицата и износот на вкупниот приход
што го оствариле, но и салдото на
одделните видови приходи бележи
нагорна линија – велат од Управата.

�

�

�

�
�

�

Инаку, секој граѓанин што во текот на
2015 година остварил приходи по повеќе основи, односно покрај платата
или пензијата, на пример, остварил
и приходи од издавање под закуп на
станбен објект (кирија) или остварил
хонорар по основа на авторски договор
и слично, има обврска сите годишни
приходи да ги пријави во УЈП со поднесување годишна даночна пријава.
Задолжително се поднесува ГДП доколку:
� сте издавале под закуп станбен или
деловен простор, гаража, земјиште,
викендичка, опрема, превозни средства или друг вид опрема,
� сте склучиле авторски договор,
односно сте оствариле приходи од
www.republika.mk

�

авторски права и права од индуст
риска сопственост,
ви била исплатена дивиденда или
камати по основа на заем што сте го
дале на физичко или правно лице,
сте оствариле капитална добивка
од продажба на учество во капитал
и недвижен имот,
сте оствариле добивка од општи
игри на среќа, во износ поголем од
5.000 денари,
имате лични примања од странство,
работно сте ангажирани во амбасада, мисија или меѓународни организации во РМ, односно имате лични
примања од дипломатски, поточно
конзуларни претставништва на
странски држави во земјава или,
пак, остварувате лични примања
кај претставништва и службеници
на претставништва што уживаат
дипломатски имунитет,
сте оствариле и „други примања“.

Од УЈП прецизираат дека секое лице
што остварило добивка од посебните
игри на среќа (казино, автомат-клуб
или обложувалница) нема обврска
да ја пријави во годишната даночна
пријава, додека, пак, граѓанинот што
остварил добивка во износ поголем
од 5.000 денари од општите игри
на среќа (лото, бинго, квизови, наградна игра и слично) има обврска
да ја пријави во годишната даночна
пријава во УЈП.
За да може да се пополни ГДП, работодавецот има обврска да достави
пресметка за исплатени приходи во
претходната година, која треба да ги
содржи следниве податоци:
�

износот на бруто-приходот, износот на одбитоци,износ на лично
ослободување и пресметаниот и
платениот данок.

Граѓанинот што во текот на годината
остварува само приход од плата, пензија, земјоделска дејност или самостојна дејност, не е должен да поднесува
годишна даночна пријава.

На граѓаните што ќе задоцнат со
пријавувањето или воопшто нема да
поднесат годишна даночна пријава
до 15 март 2016, УЈП ќе им изрече
глоба за сторен прекршок во износ
од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност. �
петок, 5 февруари 2016 година
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македонија

Бизнисот оваа недела
Од овој месец Македонија ќе почне да извезува млечни и месни
производи на рускиот
пазар. И официјално
е одобрен пласман на живина во
ЕУ, а во ноември минатата година
беше потпишан и Договор за извоз
на смрзнато јагнешко месо во Кина.
Македонија е позната по квалитетните производи, но количините што
се бараат, особено на големите пазари, сѐ уште се проблем.

2

Во „Бунарџик“
италијанската индустриска групација „Витило“ го
отвори и вториот
производствен погон и инвестираше дополнителни 10 милиони
евра за нови 100 вработувања. Од
компанијата велат дека веќе се
размислува и за трета фабрика
во Македонија.Според одговорните, вкупното вложување ќе се
заокружи на 30 милиони евра, а
ќе бидат вработени повеќе од
300 лица, што е шестпати повеќе
од првичната инвестиција.

1

Реализацијата на втората фаза од
инвестицијата на „Витило“ е доказ за довербата на италијанските инвеститори во Македонија,
а во ТИРЗ Скопје веќе има три
италијански компании. Групацијата „Витило“ е присутна во
Македонија од 2011 година и
произведува хидраулични спојки
за висок притисок и гумени
црева за голем број индустрии.
Производството до Македонија
е наменето за Европа, земјите на
Заливот и за Америка.

Белгиската компанија за производство
на автобуси „Ван Хол“
ќе инвестира уште 15
милиони евра во постојниот производствен капацитет
во ТИРЗ Скопје 1 во наредните четири години и најави отворање на
дополнителни 400 работни места.
Изградбата на објектот ќе почне
следниот месец. Во првата фаза
во текот на годинава, според најавите, ќе се изгради нов магацин и
ќе се прошири производствениот

Министерството за земјоделство објави оглас за давање
државно земјоделско земјиште под закуп за сопствено производство на сточна храна. Станува збор за околу 1.000 хектари,
кои првенствено ќе бидат наменети за тие што имаат стока.
Тоа треба да овозможи поевтино производство на млеко и
на млечни производи и поголема конкурентност на пазарот.

3

Немањето домашно производство на сточна храна, според стручњаците, е
проблем број еден на македонското сточарство. Македонија, како и пред
1990 година, останува зависна од увозот на пченка.

Проектот „Деловен
простор за бизнис-заедницата“ дава позитивни резултати.
Преку овој проект
државата овозможува стопанските
субјекти да се здобијат со сопственост на деловни простории што
сега се во државна сопственост. Со
здобивањето сопственост, деловните субјекти ќе може подобро да
стопанисуваат со деловните простории. Место трошоци за закуп како
досега, тие субјекти што ќе се решат
за купување на деловниот простор
ќе може своите средства да ги прераспределат многу попродуктивно
и трајно во здобивање имот, кој по-

4

5
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Сите мерки што се преземаат се во
насока на обезбедување поголемо
производство. Македонија може да
извезува млечни производи и во САД.
Се работи и на извоз на месни производи, на одобрување пласман на риба
што наскоро се очекува, како и на извоз на производи од месо од живина
во ЕУ. Ќе останат уште производите
од свинско месо за кои во наредните
години, исто така, ќе биде овозможен
извоз на европскиот пазар, а оттаму
и во сите други држави.

оддел за боење. Во втората фаза,
во 2017/2018 година постојните
четири производствени линии ќе
www.republika.mk

тоа ќе може да го користат на разни
начини во економско–правниот промет. Владата го објави овој проект за
можност за купување на деловните
простори во сопственост на државата минатата година. Во согласност
со планот ќе биде овозможено здобивање сопственост врз деловниот
простор од страна на компаниите
и тоа во јавна и отворена процедура. Планот на државата предвидува вкупниот деловен простор, кој
е предмет на овој проект, да биде
истакнуван во јавноста во одделни
периоди во посебни огласи, и тоа
преку јавни повици на кои ќе може
да аплицираат сите заинтересирани
физички и правни лица.

бидат удвоени. Како резултат на
тоа, производствениот капацитет
се најавува да биде зголемен на 900
возила годишно место сегашните
500. За таа цел во наредниот период, како што најави сопственикот
Ван Хол, ќе бидат ангажирани уште
400 работници, а до 2019 година
вкупниот број вработени во „Ван
Хол“ во Македонија ќе достигне
1.250. Со проширувањето, како што
информира Ван Хол, капацитетите на фабриката ќе достигнат 72
илјади квадратни метри.

Бизнисот оваа недела

1

Порастот на цената на
нафтата e запрен при тргувањето на берзата во
Азија, поради засилување на американската валута,
поради што оваа суровина во
долари е многу поскапа. Зелената валута се засили откако централната банка на Јапонија ги
шокираше пазарите со одлуката
за намалување на референтната
каматна стапка под нулата, во
обид да ја поттикне кредитната активност на банките и да
поттикне инфлација. Американската „лесна“ нафта за испорака
во март падна 49 центи, или 1,46
отсто, на 33,13 долари за еден
барел, додека суровата нафта
„брент“ за испорака во април се
тргуваше за 53 центи помалку,
или за 1,47 проценти, на ниво
од 35,46 долари за еден барел.

свет

2

Цената на акциите на „Алибаба“ до крајот на годината би
можелe да пораснат и до 15 отсто, сметаат стручњаците од „СиЕн-Ен мани“. Многу луѓе веруваат дека најдоброто од „Алибаба“
допрва доаѓа. Али Клауд, дел од „Алибаба“, кој се занимава со „клауд“,
планира да инвестира една милијарда долари за анализи на податоците
и планира да вработи околу 1.000 нови програмери во наредните три
години, кои ќе работат на овој проект. Али Клауд се надева дека побарувачката за преработување и за складирање податоците од страна на
големите клиенти, како што се владите и големите компании, ќе почнат
со користење на оваа алатка во наредната деценија, со што би се зголемила конкурентноста во однос на компаниите како што е „Амазон“.

Иран соопшти дека има
пристап до средства
вредни сто милијарди
долари, кои во светот му
се одмрзнати по примената на нуклеарната спогодба што ја
постигна со светските сили. Поголемиот дел од парите е сместен во банки во
Кина, Индија, Јапонија, Јужна Кореја и
во Турција, откако беа заострени меѓународните санкции против Иран во

2012 година поради неговата спорна
нуклеарна програма. Претставникот
на Централната банка Насер Хаким
изјави дека девет ирански банки сега
повторно се поврзани со сервисот
СВИФТ, чиешто седиште е во Белгија,
а преку кој се вршат трансфери меѓу
финансиските институции. Ниту една
странска банка не работи во Иран, а
банкоматите сѐ уште не се поврзани
со глобалниот систем.

Интернет-компанијата
„Јаху“ планира да ги намали трошоците од работењето, што вклучува
укинување на 1.600 работни места, или 15 отсто од вкупниот број на вработени, како и гаснење
на неколку деловни оддели, пишува
„Волстрит журнал“. Раководството на
„Јаху“ веќе подолго е под притисок на
инвеститорите, кои бараат компанијата да го продаде своето темелно работење, а не да го издвои од компанијата,
како што планираше управата. Телекомуникацискиот гигант „Верзион“

претходно порача дека е заинтересиран
за купување на „Јаху“, а можни потенцијални купувачи се и некои медиумски компании и приватни инвестициски фондови. „Јаху“ кон средината на
минатата година имаше околу 11.000
вработени, додека на крајот на 2014
година имаше 12.500 вработени. Поради силната конкуренција од „Гугл“
и од „Фејсбук“, „Јаху“ не успева да го
прошири интернет-работењето, ниту
позначително да ги зголеми приходите
од огласување. Поради тоа, во изминатата година акцијата на „Јаху“ загуби
околу две третини од својата вредност.

3

4

Институтот за економски истражувања во
Келн процени дека Германија
ќе мора да издвои 50 милијарди
евра во наредните две години за
сместување и за интеграција на
емигрантите, доколку продолжи
трендот на масовен прилив на
бегалци.Властите во Берлин
стравуваат дека во текот на оваа
година во Германија би можело
да дојде до дополнителни 1,5
милион емигранти, а минатата
година во таа земја влегоа 1,1
милион емигранти, наведува рускиот сервис. Според прогнозите
на Институтот, приливот на емигранти во наредните две години
ќе го чини германскиот федерален буџет околу 50 милијарди
евра. Во текот на ова година се
очекува доаѓање на 1,5 милион
емигранти, за чиешто сместување Берлин мора да издвои 17
милијарди евра. Јазичните курсеви и интеграцијата ќе чини
дополнителни пет милијарди,
наведува „Раша тудеј“.

5
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актуелно

САД пред политичко-изборна револуција

Избори во Ајова: Судир меѓу социјална и корпоративна Америка
Резултатите од првиот настан од американската изборна трка добиени
по изборите во државата Ајова покажаа дека во најмоќната држава
на светот се води остра битка меѓу двете Америки. На едната страна
е граѓанска, социјална Америка, а на другата корпоративна Америка
поддржана од политичките елити. Иако кандидатката на демократите
Хилари Клинтон победи, а дотогаш водечкиот во републиканскиот
кампус Доналд Трамп е втор, општиот впечаток е дека Америка на
овие избори има шанси да се врати на изворната демократија каде
што за тоа кој ќе ги води САД до 2021 година не решаваат парите и
политичката моќ туку граѓаните и нивните гласови
Пишува | Горан Момироски

И

зборите одржани во федералната држава Ајова
урнаа неколку политички табуа во модерна Америка.
Првото е дека семоќните национални телевизии и агенциите
за мерење на јавното мислење
можат да го препознаат ставот
на вистинска Америка. Освен
што целосно ги погрешија прогнозите за победниците (според
сите нив Трамп требаше да биде
убедлив победник во демократскиот кампус) тие не видоа уште
еден важен процес, дека кај демократите Берни Сандерс доби
поголема поддршка кај младата
популација од 19 до 27 години
од таа што пред осум години
на истото место ја доби тогашниот кандидат Обама. Според

резултатите, во кои тројца републиканци добија приближен
број гласови и со тоа, практично,
трката за претседател ја доведоа во неизвесност, прекината
е традицијата во која републиканската партија се најде во
ситуација во која веќе ја нема
партиската дисциплина. Со тоа
заврши ерата во која кандидатот
на партискиот естаблишмент
беше речиси сигурен кандидат
за претседател, што најчесто
доведуваше до силен кандидат зад кој застануваше целата
партија и кој ретко губеше со
огромна разлика во битката со
демократскиот противкандидат.
Сега со најмалку тројца средно
силни кандидати од кои никој не
сака да се повлече во интерес на

партиската позиција, републиканците можат многу рано да ја
загубат трката за претседател.
Двајцата водечки републиканци
Круз и Трамп, според многумина, сега имаат поголеми противници во сопствената партија од
тие што ги имаше Сара Пелин,
која од умерените струи во Конгресот и во Сенатот се сметаше
за едно од најголемите партиски
зла во 2008 година. Слична е
состојбата и кај демократите,
каде што има јасна поделба меѓу
кандидатката што е поддржана
со сите можни средства од стра-

на на партиската структура и
речиси дисидентот Сандерс, кој
поддршката ја добива како аутсајдер. Додека Клинтон добива
огромни донации од корпоративна Америка, Сандерс своите
донации ги прима од обични
граѓани и од малиот бизнис,
кои се свесни дека утре нема да
бидат во можност директно да
влијаат на каква било американска внатрешна или надворешна
политика. Поделбата меѓу овие
две групи поддржувачи е толку
голема што постои загриженост
дека како ретко кога порано, дел
од поразената страна во демократскиот кампус може да апстинира или да гласа за противникот на кандидатот на својата
партија. Социјалните разлики
и односот кон принципот на
наметнување партиски кандидат место на реален избор на
најдобриот, може да биде важен
фактор при изборот на демократскиот кандидат, но и при
изборот на следниот кандидат
за наследник на Обама.

Парите не можат да
купат победа

Изборите во Ајова покажаа дека
Доналд Трамп не може вечно
да се потпира на своите конзервативно-популистички методи поддржани од совршена
24
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кампања во смисла на техника,
пари и на најскапи советници
за односи со јавноста. Дали милијардерот згреши само затоа
што не се појави на телевизиската дебата пред гласањето во
Ајова или, пак, неговата политичка ѕвезда полека почнува да
темнее е прерано да се тврди, но
факт е дека губењето на првата
фаворитска позиција кај контроверзниот трговец со недвижен имот може да го отстрани
целосно од трката. Тој е поразен
од друг ултраконзервативец,
Тед Круз, кој и покрај првото
место во Ајова, не е во подобра

позиција од младиот третопласиран сенатор од Флорида,
Марко Рубио, кој иако никогаш
не бил меѓу главните фаворити,
има стабилна поддршка и од
републиканците, но и од други
важни категории гласачи. Меѓу
нив најзначајна категорија се
гласачите по потекло од Латинска Америка, кои традиционално гласаат за демократите поради полибералната имиграциска
политика и други социјални
мерки, но сега, во отсуство на
вистински кандидат, би можеле
да се свртат кон републикански
кандидат.

Гласање и манипулации на социјалните мрежи
За обичниот македонски читател понекогаш е крајно нејасно како функционира американската демократија кога се во прашање изборите. Овој
феномен не им е јасен и на многу Американци, па дури и на дел од медиумите. Еден од факторите што влијае на изборните резултати, а кај нас сѐ
уште се смета за минорен, е бројот на вистински профили на „Твитер“ што
поддржуваат некој кандидат. Така, на пример, демократот Сандерс во оваа
категорија е во водство на листата на кандидати. Тој иако има 3,7 милиони
следбеници на „Твитер“ е победник во категоријата најретвитувана порака
во последната недела од кампањата. Тој со 41 процент победил пред својата противничка Хилари Клинтон, која добила 39 проценти од „дебатната
конверзација“ на социјалната мрежа „Твитер“. Практично, Сандерс има
најмалку следбеници „тролови“ поради што голем дел од медиумите не
можеа да погодат дека разликата меѓу него и Клинтон во Ајова ќе биде
толку мала. Според порталот „Вокатив“, кој ги истражува влијанијата на
социјалните мрежи на изборите, Сандерс имал 89 проценти реални следбеници на „Твитер“, додека Клинтон, слично како и Трамп, имала само 59
проценти реални следбеници и 31 процент „тролови“. �
www.republika.mk
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Бегалците веќе
не се добредојдени

Свет
Тоа претставува егзистенцијална,
социјална и политичка криза за
Шведска. Иако бројот на членови
на банди во потрага по „нешвеѓани“ во Стокхолм пред неколку ноќи
беше околу 100, нивните дејства
одекнуваа низ земјата и низ светот.

Шведска
ја откри
својата
темна
страна

Одмаздничкото улично насилство е
вознемирувачко од многу аспекти.
Вознемирувачко е поради тоа што
укажува дека група граѓани престанале да веруваат во ефикасноста
на демократскиот систем и решиле
да го земат законот во свои раце.

Одмаздничкото улично насилство е вознемирувачко од
многу аспекти. Вознемирувачко е поради тоа што укажу
ва дека група граѓани престанале да веруваат во ефи
касноста на демократскиот систем и решиле да го земат
законот во свои раце бидејќи дебатата и аргументите се
заменети со брутална сила и бидејќи укажува на потен
цијална ерозија на социјалните и на етичките правила

И

ма ли поостар нож што ја распарува структурата на општеството од заканата од физичко
насилство врз основа на етничка
припадност, националност, пол или
политичка определба? Неодамнешните слики на млади мажи со качулки
и облечени во црно што скитаа низ
улиците на центарот на Стокхолм во
потрага по „северноафрикански деца
на улица“ за да ги „казнат“ за само
нивното постоење ги потсетија Шведска и светот на најлошите елементи
на европската историја.
Луѓето веднаш почнаа на социјалните
медиуми да го изразуваат својот шок
дека тоа може да се случи во земја како
Шведска. Или, попрецизно, Шведска,
каква што тие замислуваат дека е.
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За жал, тоа се слики, кои светот е навикнат да ги гледа. Но не и од Шведска, земја што има глобална репутација за рамноправност, признавање
на човековите права, како и поддршка за меѓународната правда. Ограничувањето на приемот на бегалци на
крајот на 2015 година, најавата дека
петок, 5 февруари 2016 година

околу 80.000 баратели на азил може
да бидат вратени во нивните матични земји, а сега и заканата од насилство на улица ја уништија сликата за
земјата како бастион на толеранција
и на прогресивна политика. Не е јасно
дали некогаш ќе може да се поправи.

Кога огромен број бегалци и емигранти навалија кон Медитеранот
во потрага по подобар живот минатата година, Шведска прими речиси
200.000 од нив. За една нација од 10
милиони таа бројка беше масовна,
посрамувајќи многу поголеми земји
од ЕУ, кои тврдеа дека не се во можност да помогнат. Таа великодушност
се сметаше за пример на најдоброто
од шведската социјална демократија.
Додека другите земји даваа изговори
и одолжуваа, Шведска премина од
зборови на дела.

Не е првпат да го направи тоа. Откако
Ирак беше бомбардиран пред една
деценија, Шведска прими огромен
број ирачки бегалци, додека САД примија само мал број од земјата што тие
ја уништија. Откако САД го поддржаа
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соборувањето на демократски избраниот Салвадор Алјенде во Чиле
во 1973 година, што доведе до бруталниот режим на Аугусто Пиноче,
Шведска беше таа што прими политички бегалци од таа земја. Листата
продолжува.

Меморијата за таа историја и неодамнешните хуманитарни напори на
Шведска со сириските бегалци брзо
исчезнаа и се заменија со сликата
на една земја што не е поинаква од
своите европски колеги. Тоа, можеби, не е сосема фер (според бројот
на жители Шведска сѐ уште е една
од најголемите странски даватели
на помош во светот), но, како и со
многу земји, голем дел од сликата
на Шведска е комбинација од факти,
полувистини и од митологија.
Кога екстремната десничарска антиимигрантска партија Шведски демократи првпат влезе во парламентот во
2010 година, со 5,7 проценти од гласовите, многумина ја опишаа како ништо
повеќе од партија што протестира за
едно прашање. Шест години подоцна,
таа има нешто повеќе од 18 проценти,
додека Социјалдемократите, партијата
на убиениот премиер Олоф Палм, падна на 23 проценти, најнизок број откако почнаа да се спроведуваат анкетите.
Некогаш беше смешно да се помисли
дека ќе има само пет проценти разлика
меѓу двете партии.

Вознемирувачко е бидејќи дебатата и аргументите се заменети со
брутална сила. И вознемирувачко
е бидејќи укажува на потенцијална
ерозија на социјалните и на етичките правила според кои секојдневно
се водат обичните граѓани и според
кои големи групи луѓе можат да
живеат заедно во, обично, тензичните, но понекогаш и прекрасни
места што ги нарекуваме градови.
Ова не е Шведска каква што ја знае
светот. Ова не е Шведска што многу
Швеѓани ја знаат. Ова е Шведска
што никој не ја знае.

Според официјалните процени,
Шведска ќе одбие околу 80.000 луѓе
што аплицирале за азил во земјата
минатата година и околу половина
од нив ќе бидат принудени да ја напуштат земјата против своја волја.

Министерството за внатрешни
работи ги повика полицијата и
властите за миграција да се подготват за нагло зголемување на
депортациите и да се организираат чартер-летови за враќање
на одбиените баратели на азил во
земјата од која потекнуваат. Шведска ги повикува и другите земји од
ЕУ, вклучувајќи ја и Германија, да
разговараат за соработка за да се
зголеми ефикасноста и да се осигури реализацијата на летовите,
велат од Министерството.
Минатиот четврток министерот за
внатрешни работи на Финска соопшти дека и Хелсинки планира да
депортира околу 20.000 од 32.000
баратели на азил што ги прими во
2015 година.
- Во принцип, станува збор за околу две третини, односно ќе бидат
одбиени 65 проценти од 32.000

лица што побарале азил во земјата
- изјави Паиви Нерг, административен директор на Министерството, за
агенцијата „Франс прес“.

Шведска примила повеќе од 160.000
барања за азил минатата година убедливо најголем број во ЕУ како
дел од населението. Меѓу 60.000 и
80.000 од нив ќе бидат одбиени –
изјави министерот за внатрешни
работи, Андерс Игеман, за шведските медиуми минатиот четврток.

Информацијата дека голем дел од
лицата што побарале азил ќе бидат
одбиени и дека една половина од
одбиените лица ќе бидат присилно протерани, испраќа уште еден
сигнал за бегалците дека веќе не се
добредојдени во Шведска како што
беа само до пред неколку месеци.
- Секако, тоа е начин да се рече дека
ако дојдете тука и не можете да
добиете азил, тогаш нема да може
да останете. Можете да барате азил
во Европа, но постојат голем број
безбедни земји каде што нема
војна и каде што нема да бидете
прогонети, така што не мора да завршите во Шведска - рече Виктор
Харју, портпаролот на Игеман.

Другите скандинавски земји ги засилија своите обиди да ги известуваат
бегалците од регионите во светот
разурнати од војна дека тие веќе не се
атрактивна дестинација за бегалци.
Норвешка минатата недела почна со
депортирање на баратели на азил во
Русија преку Арктикот, а новиот закон
на Данска, кој ѝ овозможува на полицијата да конфискува пари и вредни
работи од бегалци, предизвика остри
меѓународни критики.
Шведска почна да воведува гранични контроли во ноември за да се
запре бројот на баратели на азил
што доаѓаат таму, односно бројот
од 10.000 бегалци секоја недела. Во
јануари направија да биде невозможно за бегалците да го преминат
мостот што ја поврзува Шведска со
Данска без да покажат пасош или
возачка дозвола. Оттогаш бројот
на бегалци е намален на околу 800
неделно.
- Ако остане на тоа ниво, очекуваме 45.000 барања за азил во
2016 година - сѐ уште многу голем
број, но со кој може да излеземе
на крај - рече Харју.
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Другите 10.000 лица, чиишто барања се
одбиени, ја напуштиле земјата по своја
волја, соопшти Министерството за правда.
Вкупната стапка на одобренија за азил
може да се зголеми во 2016 година, бидејќи рекордните 160.000 лица што поднесоа барања за азил во 2015 година вклучуваа повеќе државјани на Авганистан и
на Сирија, кои полесно можат да добијат
статус на бегалец во однос на другите групи, изјави Министерството за имиграција.

Сиријците добиваа автоматско право на
постојан престој, но тоа беше укинато на
крајот од минатата година и се замени со
привремен престој во траење до три години. Сепак, тоа нема да влијае на начинот
на кој се постапува со барањата за азил,
велат од Министерството.

Бројот на нерешени барања за азил во системот значи дека ќе бидат потребни до две
години за да се решат сите случаи на лицата
што поднеле барања за азил во 2015 година, соопшти Министерството. Одборот за
миграција сѐ уште се занимава со барањата
од 2014 година, со просечно време на обработка од повеќе од осум месеци.
Граничната полиција соопшти дека енергично ги проширува своите активности и
дека има за цел двојно да го зголеми бројот
на полицајци во следните неколку години
за да се соочи со задачата за враќање на
одбиените баратели на азил, како и да се
соочи со „значителниот ризик“ од луѓе што
сакаат да ја избегнат депортацијата.

- Тоа што Владата го направи потврдува
дека проблемот со враќање на државјаните во нивната матична земја ќе биде
голема задача поради високите бројки
- вели Џонатан Холст, портпаролот на Министерството за миграција.

- Ние сме многу загрижени дека во оваа
ситуација Владата ќе ги намали процедурите и правата само за да се ослободи
од нив. Веќе имавме предлог да се стави
крај на правото на жалба - судовите ги
одобруваат жалбите во околу 10 проценти од случаите - изјави Сана Вестин,
претседателот на ФАРР, шведската Мрежа
на групи за поддршка на бегалците.
- Подобро ќе беше ако владата ги гледаше бегалците како инвестиција во
иднината на општеството, а не како товар. Ние имаме многу добра економија,
делумно поради тоа што имаме голем
број имигранти - додава таа.

Извор: „Гардијан“
Превод: Ана Цветаноска
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Древната мегалитска опсерваторија ќе се вброи
во најатрактивните и најпосетените опсерватории
на светско ниво

Репортажа

„Кокино - македонски бренд“
ги лансира македонските
скриени убавини

Колку повеќе луѓе ќе знаат за
туристичката понуда на Македонија,
толку повеќе ќе сакаат лично самите да
ги искусат и да ги посетат прекрасните
места низ целата држава кои се малку
настрана од патот, какво што е и
Кокино, вели Мајкл Стиватер
Пишува | Невена Поповска
Фото | Ѓорѓи Личовски

М

узеј - Куманово во соработка со локал
ната акциска група „Абер 2015“ и со
поддршка од Проектот за експанзија
на мали бизниси, финансиран од УСАИД и од
Владата на Швајцарија, ќе ја развива мегалит
ската опсерваторија Кокино како туристичка
дестинација. Со овој проект, познатиот лока
литет во земјава ќе добие нова веб-страница
www.кокино.мк, промотивно видео, мобилна
апликација, постојните информативни табли
ќе бидат реновирани, а се планира и поставу

вање на патокази и на заштитни
прегради на ранливите делови
на локалитетот и негово огра
дување. Целта на проектот е ло
калитетот да стане лесно доста
пен за туристи, и физички и на
интернет, а притоа да се зачува
неговиот автентичен изглед и
да нема негативно влијание врз
природната средина и врз локал
ната култура.

Локалитетот Татичев камен
- Кокино, кој е единствена по
јава на Балканот и реткост во
Европа, Американската все
ленска агенција (НАСА) пред
повеќе години го позициони
раше на четвртото место ме
ѓу најстарите и највредни 15
праис ториски опсерватории
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во светот. Уверена сум дека
со реализираните актив
ности Кокино ќе стане по
достапно за сите заинте
ресирани посетители од
земјава и од странство, кои
непречено ќе можат да се
движат низ локалитетот и
да се запознаат со уникат
носта на оваа мегалитска
опсерваторија - вели мини
стерката за култура Елизабе
та Канческа-Милевска.
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Четиригодишниот проект „Кокино
- македонски бренд“ вклучува изград
ба на пристапна патека со назначен
правец на движење за посетители
те, поставување заштитни огради на
дел од патеките со материјали што
се во согласност со природната око
лина, како дрво и камен, изработка
на информативни материјали за ло
калитетот и изградба на центар за
посетителите, во кој ќе има сала за
одржување работилници, семинари,
изложбен простор, сувенирница и ре
сторан. Центарот ќе биде опремен со
компјутерска опрема за обезбедување
на локалитетот и евидентирање на
бројот на посетителите.
Во јуни ќе се организира меѓународ
на научна средба под наслов „Кокино
археолошки и астрономски аспект
- искуства и паралели“, на која екс
перти од Македонија и од светот ќе
дискутираат за археоас трономски
те аспекти на овој локалитет. Ќе се
реализира изложба на фотографии
што ги потенцираат археолошките и
астрономските сегменти и културни
от предел на Кокино, како и посебна
изложба на археолошки артефакти
пронајдени во рамките на повеќего
дишните истражувања на локали
тетот Кокино. На самиот локалитет,
пак, ќе се реализира и фестивал, кој
е замислен како концепт на претста
вување различни временски периоди,
од настанокот на човекот до денес.
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Според досегашните информации,
Кокино досега го посетуваат 10 до
20.000 туристи годишно, но тој број
се смета за занемарлив во споредба
со посетеноста на сличните опсерва
тории, Мачу Пикчу во Перу, Стоунхенџ
во Велика Британија и Анкорват во
Камбоџа, каде што бројот на туристи
достигнува и до 2,3 милион
 и туристи
годишно.

Мегалитската опсерваторија Кокино е
оддалечена 35 километри од Кумано
во, сместена во мирен простор со бои
од природата, на 1.015 метри надмор
ска височина. Датира од 1.800 година
пред новата ера, неговите истражува
чи, археологот Јовица Станковски од
Музејот во Куманово и астрономот
Ѓоре Ценев од Планетариумот при
Младинскиот културен центар, успе
аја откритието од 2001 година да му
презентираат на светот на вистински
начин, а неговата особеност му отвори
пат до НАСА. До опсерваторијата до
аѓаме низ селото Старо Нагоричане.
Татичев камен доминира во околи
ната и веднаш го забележавме кога
почнавме да се искачуваме. Помину
ваме низ селото Кокино, по кое опсер
ваторијата го добила името, бидејќи
таква е светската практика: имињата
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на локалитетите им се даваат според
најблиското населено место. На про
стор од 120 квадратни метри, собра
ни се 500 килограми керамика и тоа
садови во најразлични форми, разни
предмети, мелници од камен за жито и
друго, која потекнува од населбата на
Кокино од 13-12 век пред новата ера.
Оваа населба е всушност предворје на
опсерваторијата, до која водат патеки
направени од човекот, но и од приро
дата. Додека се движиме по патеките,
се провираме низ стрмните карпи, а
на нив, пак, се шаренеат разнобојни
лишаи кои содржат андензит, кој им
овозможува да пукаат и да се облику
ваат. Со нивна помош во минатото ус
пеале да ги направат таканаречените
„нишани“ низ кои се следи движењето
на Сонцето, Месечината, ѕвезденото
небо и така натаму. Кога конечно се
искачивме на Кокино, глетката беше
импресивна. Има седум нишани од кои
три се за набљудување на Сонцето, а
четири за Месечината. Од карпите се
направени и две платформи за наб
људување, но и пет престоли на кои
седеле владетелите.

Мошне прецизно е направена
траншејата која овозможува да се
пропушти зрак, кој од главниот ни
шан паѓа точно на престолот. Со тоа
се означувал почетокот на година
та, но и почетокот на свечености
те... Сето ова им било потребно во
минатото зашто според тоа старите
народи се ориентирале кога е вре
ме за жетва, за животни циклуси
и така натаму - велат археолозите.

А вештачки направената позиција
овозможува да се видат сите седум
нишани од каде што може да се наб
људуваат небесните тела - што е иск
лучителна специфика на Кокино. От
таму се набљудува рамноденицата.
Одовде имате незаборавен поглед
на околината. Оние што го посетиле
преку ноќ, велат дека оттаму се гле
да и Милениумскиот крст на Водно.
Кокино е подготвено за туристичка
понуда. Мегалитската опсерваторија
е единствена од овој тип зашто не е
само астрономски локалитет, туку и
археол
 ошки.
Се бориме на глобално ниво да
ја означиме Македонија како де
стинација што нуди несекојдневни
форми на туризам и живеење. Од
туристичка гледна точка Кокино
е многу битно, зошто спаѓа во гру
пата на најатрактивни и најпосете

ни опсерватории на светско ниво.
Доказ за тоа е и рангирањето меѓу
десетте најдобри туристички де
стинации во светот што го изврши
организацијата „Лонли планет“ ко
ја го стави локалитетот Анкорват
на прво место, смета Лела Крстев
ска, директорка на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот.
Националната установа Музеј Кума
ново, пак, е задолжена за грижата и
за промоцијата на локалитетот Ко
кино уште од неговото пронаоѓање
во 2001 година.

Веќе 15 години работиме на ре
ставрација и на конзервација на
локалитетот и артефактите кои
се пронајдени на него. Во изми
натите неколку месеци заедно со
Проек
 тот на УСАИД за експанзија
на мали бизниси и Швајцарската
влада интензивно работевме и на
воспоставување на официјална
та веб-страница која ќе биде гла
вен извор за информации за сите
странски и домашни туристи кои
ќе сакаат да го посетат Кокино.
Како придружна алатка на стра
ницата подготвуваме и мобилна
апликација - аудиоводич преку кој
посетителите преку мобилни теле
фони ќе можат да добијат повеќе

информации додека се на самата
локација - вели Анита Цветановска,
директор на музејот.
За Мајкл Стиватер од УСАИД Маке
донија, мегалитската опсерваторија
е совршен пример да се покаже бога
тото културно-историско наследство
на Македонија.

Моментно Кокино го посетуваат
10 до 20.000 луѓе годишно што е
добро за почеток, но многу може да
се направи за да се зголеми бројот
на посетители. Во мај, во Охрид, ќе
се одржи „Адвенчр некст Балкан
конференција“ на која ќе има преку
300 професионалци од туристичка
та индустрија и ќе биде најголеми
от „бизнис ту бизнис“ (В2В) настан
што се случил во Македонија од
областа на туризмот. Оваа конфе
ренција ќе го засили разбирање
то на меѓународните туристички
оператори за македонските скри
ени убавини. Колку повеќе луѓе ќе
знаат за туристичката понуда на
Македонија, толку повеќе ќе са
каат лично самите да ги искусат и
да ги посетат прекрасните места
низ целата држава кои се малку
настрана од патот, какво што е и
Кокино - вели Стиватер.
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Проф. д-р Бранкица Крстевска, специјалист интернист, супспецијалист ендокринолог

Дијабетесот зазема
епидемиски размери
Во последно време се соочуваме со епидемија.
Според последните анализи од Конгресот на
Интернационалната федерација за дијабетес,
кој беше одржан во Ванкувер во декември
минатата година, беше соопштена фрапантна
бројка од 415 милиони лица заболени од
дијабетес ширум светот. Тоа значи дека бројката
од година во година расте, како во неразвиените,
така и во развиените земји, вели проф. Крстевска
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Ѓорги Личовски

Д

ијабетесот зазема епидемиски размери во светски
рамки, а Македонија воопшто не заостанува. Напротив,
бројот на заболени од оваа хронична незаразна болест постојано
расте, а најчести ризични фактори
за појава на оваа болест се генетиката, возраста дебелината, стресот
и сменетите животни навики како
во физичката активност, така и во
исхраната. Македонија не е дебела
нација, но Македонците како нација
се натхранети, вели во интервју за
„Република“ професор д-р Бранкица
Крстевска, специјалист интернист,
супспецијалист ендокринолог.
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Дијабетесот е една од најчестите
болести во современото општество. Според некои статистики, во
Македонија од дијабетес страдаат околу 120 илјади лица. Како ја
коментирате оваа бројка?
КРСТЕВСКА: Дијабетесот е најчеста хронична незаразна болест која
зазема епидемиски размери. Во последно време се соочуваме со епидемија. Според последните анализи од
Конгресот на Интернационалната
федерација за дијабетес кој беше
одржан во Ванкувер во декември
минатата година, беше соопштена
петок, 5 февруари 2016 година

фрапантна бројка од 415 милиони
лица заболени од дијабетес ширум
светот. Тоа значи дека бројката од
година во година расте, како во неразвиените, така и во развиените
земји. Во развиените земји тоа е
болест на сиромашните, а во неразвиените на богатите. Во САД има
најмногу заболени од дијабетес, 11
милиони жители. Во Европа бројките се помали. Од европските земји,
Турција има највисока преваленца
на ова заболување. За жал, и Македонија е во една од највисоките
земји со висока преваленца, која
изнесува околу 9,3 проценти. Тоа
значи дека во Македонија има 180
илјади жители заболени од дијабетес. Стареењето, менувањето на животните навики, особено во исхраната, консумирањето брза храна,
промената на државното уредување
и преминот од социјализам во транзициски капитализам, седечкиот
начин на живот, потоа стресот... сето
тоа влијае на високата преваленца
на дијабетес во Македонија.

Што е дијабетес и кои се причините за неговата појава?
КРСТЕВСКА: Дијабетесот е синдром кој се карактеризира со перманентно, хронично зголемено ниво
на крвен шеќер. Тоа се должи на
апсолутен дефицит, односно недосwww.republika.mk

татува инсулин кај лицата со дијабетес тип 1. Поинаку е кај лицата
што имаат дијабетес тип 2. Таму е
релативен, значи има инсулин, ама
недоволно за да одржи нормогликемична состојба. Кај дијабетес тип
2 се среќава инсулинска нечувстителност која расте со порастот на
телесната тежина. Дијабетесот е
хронична хипергликемија и се развиваат компликации на малите
крвни садови, која е означена како
микроангеопатија, и на големите
крвни садови, макроангеопатија,
позната во народот уште како артериосклероза.

Колку типови дијабетес постојат?
КРСТЕВСКА: Дијабетесот тип 1 се
јавува во детска возраст и до 30.
година од животот. Во основа станува збор за автоимуно заболување
каде што доаѓа до уништување на
клетките од панкреасот кој создаваат инсулин и фактички тие се
доживотно зависни од инсулинската терапија. Тој се развива многу
брзо и ги има сите класични симптоми – сува усна, често пиење вода,
ноќно мокрење, губење на телесна
тежина. Има склоност кон појава на
микроваскуларни компликации. За
разлика од него, дијабетесот тип 2
се јавува кај повозрасни лица. Станува збор за намалена секреција
на бета-клетката како резултат на
постоење на инсулинска нечуствителност. Во последно време често
говориме и за зголемена компонента на глукагон кој не може да се
супримира. Лицата со дијабетес тип
2 често ги запоставуваат симптомите дека нешто се случува во нивниот организам. Постои и гестациски
дијабетес и на крај, секундарниот
дијабетес, кој се јавува кога има
болест на панкреасот.

Кои се ризичните факторите за
појава на дијабетес?
КРСТЕВСКА: Дијабетесот е определен од возраста. Со стареењето,

Здравjе | ИНТЕРВЈУ

расте и процентот на заболени. Ризични фактори се и дебелината, етничката припадност и фамилијарната анамнеза. Значи, дијабетесот
може да се појави ако постои генетска предиспозиција. Тој се појавува кога пациентот ќе ги промени
животните навики – ќе почне да се
храни повеќе отколку што троши и
кога нема да спроведува физичка
активност. Ризикот за појава на
дијабетес расте по 45. година и затоа треба да се прави скенирање.
Тоа почна да се прави кај нас, односно матичните лекари почнаа да
го спроведуваат. Дебелината, исто
така, е ризичен фактор, а во Македонија има повеќе натхранети.
Ние не сме дебела нација, но сме
натхранета нација. Во ризичната
група спаѓаат и лица со зголемен
крвен притисок, повисок од 140 со
90, лица со зголемени триглицериди повисоки од 1,7 и хдл понизок
од 1,23 за жени и 1,03 милимоли
за мажи. Во посебна категорија се
жените кои имаат полицистичен
оваријален синдром кој носи склоност за метаболни заболувања и
гестацискиот дијабетес, кој може
да помине во тип 2.
Какви компликации може да
предизвика дијабетесот ако
редовно не се контролира и не
се внимава на препораките од
докторите?
КРСТЕВСКА: Дијабетесот како
хронична болест дава и хронични компликации. Тоа се компликации на малите крвни садови,
пред сѐ на ретината, потоа оштетување на капиларите во бубрегот
и оштетување на нервите. Ова е
познато како дијабетична микроангеопатија. Овие компликации
се исклучиво карактеристика на
дијабетесот. Наспроти ова постои
и маркоангеопатија или артериосклероза која е два до четирипати
изразена кај лицата со дијабетес,
што значи дека лицата со дијабетес
2 почесто заболуваат од болести
на срцето во споредба со општата
популација. Двапати почесто заболуваат од болести на мозокот
како што е мозочен удар. Студиите
покажале дека лицата со акутен
миокарден инфаркт кои имаат
дијабетес тип 2 умираат во 70 отсто од случаите.

Колку има вистина во тврдењето
дека исхраната е половина лек
кога станува збор за лекување на
дијабетесот?
КРСТЕВСКА: Кај дијабетес тип 1
пациентите најчесто се потхранети
и ним им се дава храна со повеќе
калории. За лицата со дијабетес
тип 2 се препорачува балансирана исхрана. Многу сметка се води
за содржината на јаглехидратите.
Тие директно го зголемуваат крвниот шеќер. Не секоја храна која
има јаглехидрати има подеднакво
влијание на зголемување на крвниот шеќер. Има продукти кои
имаат висок гликемиски индекс,
како оризот и компирот во однос
на боранијата, на пример. Темел на
третманот е диетата и физичката
активност. Препораките се во однос на возраста. Иницијативата за
јадење здрава храна која почна во
градинките е за поздравување.
Шеќерната болест кај трудници
најчесто трае привремено и иницијално се појавува во текот на
бременоста. Ваквото нарушување
може да биде незгодно и за мајкаwww.republika.mk

та и за детето. Кои се можните
последици?
КРСТЕВСКА: Гестацискиот дијабетес се јавува во втората половина
од бременоста. Шеќерот од мајката помина низ постелката. Колку е
тој повисок, толку и бебето ќе биде
снабдено со шеќер. Постои ризик да
се развиваат големи, крупни макросомични бебиња кои краткорочно
носат ризик од породилна траума
ако се раѓаат по природен пат. Овие
бебиња може да дадат и долгорочни последици. Тоа значи дека ако
подолго се стимулира панкреасот,
може да доведе до намалување на
масата на бета-клетките, која подоцна во животот ќе се манифестира
како дијабетес во адолесцентниот
период, дури и во подоцнежниот
период. Во Македонија повеќе од
20 години правиме скенирање од
24. до 28. гестациска недела и тоа е
воведно со регулатива. По породување, тој дијабетес поминува. Но,
гестацискиот дијабетес е прозорец
кон нејзината иднина. Тоа значи дека
таа спаѓа во ризичната група и за
десет години 50 отсто од овие жени
развиваат дијабетес тип 2.
петок, 5 февруари 2016 година
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СОЗДАВАЊЕТО НА ГРЧКИТЕ ЦРВЕНИ ЛИНИИ ВО ОДНОС
НА МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ
„Европскиот совет ја поддржува
позицијата што ја зазема ЕЕЗ
во Гимараеш, односно молбата
на поранешната југословенска
република Македонија за нејзино
признавање како независна држава.
Тој ја изразува намерата да ја
признае таа република со постојните
граници, во согласност со
декларацијата од 16 декември
1991 година, со име
кое нема да го содржи
терминот ’Македонија‘“

пишува |
д-р Дим итар Љоровски Вамваковски

(продолжува од претходниот број)

Р

епублика Македонија со неверување ја дочекала Резолуцијата за Југославија од 26
и 27 јуни 1992 година, донесена на
средбата на министрите на ЕЕЗ во
Лисабон. Во посебен параграф посветен на македонско-грчкиот спор
за името, се истакнува: „Европскиот совет ја поддржува позицијата
што ја зазема ЕЕЗ во Гимараеш,
односно молбата на поранешната
југословенска република Македонија за нејзино признавање како
независна држава. Тој ја изразува
намерата да ја признае таа република со постојните граници, во
согласност со декларацијата од
16 декември 1991 година, со име
кое нема да го содржи терминот
’Македонија‘“. Ако за грчката држава ваквата одлука претставуваше
неспорен успех, тогаш официјално
Скопје истата ја прими во шок и со
остри реакции кон ЕЕЗ. Имено, веќе
на 3 јули македонското собрание ја
отфрли декларацијата како неприфатлива за македонските интереси.

34

Откако без резултат останаа напорите Република Македонија да биде
признаена од страна на државите на
ЕЕЗ, македонскиот врв одлучи да го
петок, 5 февруари 2016 година

префрли тежиштето на прашањето
пред Организацијата на обединетите нации (ООН). Така, на 29 јули
1992 година македонското собрание
реши да побара признавање на независноста од страна на ООН, а веќе
наредниот ден претседателот Киро
Глигоров испрати барање до Генералниот секретар на ООН за прием
на Македонија како редовен член
во оваа организација. Националната еуфорија во Грција по добиената
битка во Лисабон набрзо почна да
се претвора во страв, бидејќи официјална Атина во овој случај немаше
право на вето, како што тоа го имаше
во ЕЕЗ. Набрзо, на 11 август, македонското собрание го изгласа новото
знаме на државата, кое како симбол
ја зема Ѕвездата од Кутлеш. Ова претставуваше доволен мотив за силни
реакции од страна на Грција, која
ја обвини македонската држава за
иредентизам, нагласувајќи дека овој
симбол се наоѓа на територијата на
грчката држава и истиот припаѓал
на античкото македонско кралство,
кое според грчката историја било
грчко и никакво друго.
Меѓународната заедница решила
да реагира во период на засилена
www.republika.mk

вербална конфронтација меѓу двете
држави. ЕЕЗ го испрати како посредник во Скопје и во Атина британецот
Робин О’Нил, кој по четирикратните
посети на двете држави, на 30 ноември 1992 година го стави на маса
предлогот за решавање на спорот
за името. Тој предлагаше: „Името да
поранешната југословенска република Македонија да се промени
во Република Македонија (Скопје)
за меѓународна употреба“. Ако за
тогашната македонска политичка
елита ова име беше прифатливо, односно македонското собрание на 9
декември го промени во таа насока
името на државата за меѓународна
употреба, тогаш официјална Атина
реагираше остро. На средбата на
лидерите на Европската унија во
Единбург (11 и 12 декември) грчката
делегација успеа повторно да стекне предност, по што македонскиот
државен врв одлучи повторно да го
префрли прашањето од ЕУ во ООН.
На почетокот на 1993 година започна процедурата за зачленување на
Република Македонија во ООН. Така,
кон крајот на јануари 1993 година
трите членки на Советот за безбедност (Франција, Велика Британија
и Шпанија) излегоа со предлог за
решавање на спорот за името меѓу
двете држави, според кој се плани-

раше започнување на процедурата
за прием на Македонија во ООН под
привременото име „Поранешна
југословенска република Македонија“, додека преговорите меѓу двете
страни да продолжат со посредници,
сѐ до конечното решавање на спорот.
Откако двете државни раководства
се согласиле за предлогот, на 8 април
1993 година со резолуција под бр. 817
на Генералното собрание на ООН,
Република Македонија била примена
за полноправен член на организацијата под привременото име ПЈРМ.
Во Република Македонија ова решение се дочека со измешани чувства,
додека за општествената јавност и
политичките партии во Грција тоа
било целосно неприфатливо.

Во периодот што следуваше, а во согласност со одредбите од резолуцијата 817, Сејрус Венс и лордот Девид
Овен како посредници оствариле неколку средби со претставниците на
двете држави. На 14 мај 1993 година
тие одлучија да го понудат предлогот
за име „Нова Македонија“, кое и за
двете страни беше неприфатливо.
По неколку дена официјална Атина
излезе со нов предлог – „Славомакедонија“, што од една страна значеше
отстапување од цврсти позиции во
името на нејзиниот северен сосед
да биде содржан и терминот „Македонија“, но од друга страна за официјално Скопје овој предлог беше
неприфатлив.
Новата грчка влада на ПАСОК, која
дојде на чело на грчката држава на
изборите одржани на 10 октомври
1993 година, предводена од Андреас
Папандреу, ја заостри реториката кон
проблемот со името на Република
Македонија. Папандреу уште во текот на изборната кампања честопати
знаеше да го обвини тогашниот премиер Мицотакис за тоа што се согласи ова прашање да се префрли од ЕУ
во ООН. Според новиот грчки премиер дијалогот меѓу двете држави
требаше да биде поврзан со делови

од Уставот на Република Македонија
кои беа поврзани со наводните територијални претензии кон делови
од Грција, потоа прашањето за македонското малцинство, за државните
симболи, итн. Новата социјалистичка
влада истакна дека ќе биде против
признавањето на новата држава доколку во нејзиното име се содржи
терминот Македонија, а министерот
за надворешни работи, Карлос Папуљас, испрати писмо до Генералниот секретар на ООН, Бутрос Гали,
преку кое го извести дека Грција ќе
ги прекине преговорите со Македонија доколку не престане „непријателската“ пропаганда и официјално Скопје не даде доказ дека сака
конструктивен дијалог. Паралелно
со овие случувања, македонското
раководство успеа да издејствува
да биде признаена од НР Кина под
уставното име (12 октомври 1993),
додека неколку држави членки на ЕУ
воспоставија дипломатски односи
до македонската држава. Ваквиот
тек само го засили националистичкиот набој во Грција, кој кулминира
со милионскиот протест во Солун на
15 февруари 1994 година, а беше исполнет со антиамерикански слогани.
Веќе наредниот ден (16 февруари),
грчката влада ја носи крајно непринципиелната одлука за воведување на
економско ембарго спрема Република Македонија и за повлекување на
грчкиот конзул од Скопје. Условите
под кои би било отстрането ембаргото беа испорачани веднаш. Тоа
беа: 1. Република Македонија да го
промени своето државно знаме; 2.
Да се измени преамбулата и спорните делови од македонскиот Устав; и
3. Македонската држава да поднесе
документ до ООН во кој ги признава
територијалните граници на Грција.
Покрај од Македонија, остри реакции
за ова ембарго, кое беше спротивно
на меѓународното право, пристигнаа и од сојузниците на Грција во
ЕУ и од други држави. На 10 март
1994 година започнаа непрекинати
преговори меѓу двете држави во Жеwww.republika.mk

нева со посредство на Сајрус Венс и
Дејвид Овен, а подоцна се приклучи
и Метју Нимиц. Од македонска и од
грчка страна на преговорите учествуваа министрите за надворешни
работи, Крсте Црвенковски и Карлос
Папуљас. Преговорите се водеа во
неколку етапи и во крајно неповолни
услови, особено за Македонија, која
дури во еден момент ги напушти преговорите со барање најпрвин Грција
да ја повлече одлуката за воведеното
ембарго. Но, Македонија се најде под
силен притисок на САД и на ЕУ. Конечно, на 4 септември 1995 година
помошникот државен секретар на
САД, Ричард Холбрук, направи две
брзи посети на Скопје и на Атина,
каде што се сретна со тогашниот државен врв, по што објави дека двете
држави ќе ги продолжат преговорите
во Њујорк. Веќе на 13 септември во
зградата на ООН во Њујорк беше потпишана привремената спогодба со
кои се решаваа најспорните прашања
меѓу двете држави, грчката влада го
крена ембаргото кон Македонија. На
таков начин заврши првобитна фаза
од преговорите меѓу двете држави.

За крај, како заклучок, можеме да
констатираме дека првите грчки црвени линии беа донесени на 13 април
1992 година со консензус на тогаш
најсилните три грчки партии (НД,
ПАССОК и Синаспизмос). Во коминикето објавено тој ден се вели дека
Грција била спремна да ја признае
новата држава само ако бидат прифатени трите услови од декември
1991 година (1. Да се промени името „Македонија“; 2. Новата држава
да изјави дека нема територијални
претензии кон својот јужен сосед;
3. Да признае дека во Грција не
постои македонско етничко малцинство), кои официјална Атина ги
испрати до Советот за надворешна
политика на ЕЕЗ, но и со посебно
објаснување дека за грчките интереси било неприфатливо во името
на северниот сосед да има место за
терминот „Македонија“.

(Крај)

петок, 5 февруари 2016 година
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[ антологија

Култура

]

Книжарницата „Матица
ексклузив“ препорачува:

1

Лаура Мартинез
Белји

Ноќта кога
дојдоа сватовите

Јелена Бачиќ
Алимпиќ

Последната
пролет во Париз
Јелена Бачиќ
Алимпиќ

5

Рингишпил
Јелена Бачиќ
Алимпиќ
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Шеснаесетто издание на единствената ликовна
манифестација од овој вид во земјава

Со „Зимски салон“ се одбележува
70-годишен јубилеј на ДЛУМ

3 В

Писмото на
госпоѓа Вилма

4

Љупка Антеска (1980)

Наградата е составена од престој во ателјето
на „Ците дес артс“ во Париз, а е овозможена
од страна на Министерството за култ ура на
Република Македонија

Јелена Бачиќ
Алимпиќ

петок, 5 февруари 2016 година

„Свети Ѓоргија и ламјата“
на Глигор Чемерски
„Свети Ѓоргија и ламјата“ е дело
на македонскиот сликар Глигор
Чемерски (1940). Тој е еден од
најзначајните македонски современи уметници. Неговиот стил е
инспириран од експресионизмот.

Ако не те видам
никогаш повеќе

2

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

о Националната галерија
„Чифте-амам“ е отворено 16.
издание на меѓународната
манифестација „Зимски салон“ на
Друштвото на ликовните уметни
ци на Македонија (ДЛУМ).

Ликовната манифестацијата, осно
вана во 1991 година, е единствена
од овој вид во Македонија.

На годинашниот „Зимски салон“,
со кој почнува прославата на 70-го
дишниот јубилеј на ДЛУМ, селе
ктор е Хелена Фенцлова од Чешка,
која од пријавените дела ќе реши
кој автор ќе добие Гранд-при. На
градата е составена од престој во
ателјето на „Ците дес артс“ во Па
риз, а е овозможена од страна на
Министерството за култура на Ре
публика Македонија.

Фенцлова, инспирирана од гео
графските карактеристики на Ма
кедонија, како и од разновидноста
на индивидуалните интелектуал
ни дејства како тема за годинашно
то издание на изложбата ја одбра
„Нивоа на нашата свест“. Темата,
како што посочува Фенцлова, прет
ставува катализатор и показател
www.republika.mk

што го прочистува ликовниот израз на поединечните автори.

Тие своит
 е набљудувања и
перцепции ги претопуваат со
посредство на различни тво
речки медиуми во оригинален
израз на уметничкото дело на
секој поединечен творец. Целта
на овој тематски поттик е пре
дизвикување копнеж по спозна
ние, апсорбирање, споделување
и пренесување. Придонесот од
будењето на вистинските нивоа
во нашата свест ќе можеме да го
видиме во разновидноста и во
свежата презентација на умет
нички дела создадени и презен
тирани на 16. „Зимски салон“ во
2016 година во Скопје - изјави
чешкиот ликовен критичар.
�

На годинашното издание бројот
на пријавени дела изнесува по
веќе од 70, од кои вкупно 47 дела
ќе влезат во главната селекција
и ќе бидат прикажани на излож
бата. Со свои дела, покрај домаш
ните автори, ќе учествуваат и го
сти-автори од Чешка, Словачка,
Србија, Хрватска и од многу други
земји. � (Н.П.)

Круг
Кожата ми мириса на кафе.
Ноктите на свежо исецкан магданос.
Во косата украс од мајчинско
секојдневие
се обидува да побегне од отстоените
соништа на младоста
...и обратно...
Клетва под ноктите.
Оние долго неманикирани,
импровизирани
израснатини од нокти
на врвот од дланките
каде ми спијат најголемите тајни
и си се шепотат една на друга.
Од болката на сите солзи на светот
се раѓа море.
Се капиме во неговата тага.
Телото жедно ги пие солените капки
ах, да, што е твое ќе си дојде
...и обратно...
Ја става раката на моето рамо.
Полузагрижено,
полушеговито:
Пак некои луди мисли.
Му се насмевнувам,
па испишувам прашалник
на неговата реченица:
„Пак некои луди мисли?“
Го предизвикувам крајот
додека сѐ уште можам да му
удрам бокс
оти на крај,
на тој крајот
сѐ се сведува на тоа
дека душата е сѐ што имаме...
Или немаме.

Чемерски има бројни самостојни изложби во Mакедонија и во
странство. Во декември 2014
година во галеријата на Руската
академија на уметноста „Зураб Церетели“ во Москва беше отворена
неговата самостојна изложба „Настани и знаци на земјата македонска“. Изложбата беше поставена во

чест на неговата инаугурација во
почесен член на Руската академија
на уметностите. �

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

Заработка: 41.300.000 $

Кунг фу Панда 3
Kung Fu Panda 3

Жанр: анимиран филм
Режија: Алесандро Карлони,
Џенифер Ју
Актери: Џек Блек, Брајан
Кранстон, Дастин Хофман
Заработка: 12.800.000 $

Повратник
The Revenant

Жанр: авантура
Режија: Алехандро
Гонзалес Инариту
Актери: Леонардо ди Каприо,
Том Харди, Вил Полтер
Заработка: 11.100.000 $

Војна на ѕвездите:
Силата се буди
Star wars:
The force awaknes

Жанр: авантура
Режија: Џ.Џ. Абрамс
Актери: Харисон Форд,
Дејзи Ридли,
Марк Хамил
Заработка: 10.300.000 $

Херојски времиња
The finest hours

Жанр: драма
Режија: Крег Гилеспи
Актери: Крис Пин,
Кејси Афлек,
Бен Фостер
Заработка: 8.400.000 $

Заедничко возење 2
Ride along 2
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Жанр: акција
Режија: Тим Стори
Актери: Ајс Кјуб,
Кевин Харт,
Тика Самптер
петок, 5 февруари 2016 година
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Археологијата во изминативе години бележи значителна активност

Виктор Лилчиќ:
Како дворецот на
планината Висока
нема никаде во Европа
Присуството на античкото кралство Македонија на почвата на Република
Македонија ме привлекува како магнет. Кога, во кои фази, до каде чеко
реле античките македонски кралеви во македонските долини и антички
градови во организацијата, грижата и одбраната на оваа почва од агресо
рите што продирале од централните балкански подрачја, вели Лилчиќ
Разговараше | Невена Поповска
Фото | Александар Ивановски

Во Археолошкиот музеј на
Македонија беше отворена
годишната манифестација
„Археолошка изложба 2015“,
која вклучуваше повеќе од ил
јада артефакти од единаесет
археолошки локалитети во Ре
публика Македонија. Што сѐ
беше опфатено со изложбата?
Лилчиќ: На годишната „Архе
олошка изложба 2015 година“
на која беа претставени нешто
помалку од илјада артефакти,
беа застапени најрепрезента
тивните движни археол
 ошки
�
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наоди од истражувањата на ан
тичкиот театар во градот Скупи
кај Злокуќани. Потоа од антич
ките градови Билазора, Стибе
ра, Пелагонија, од градот Ускана
на Китино Кале во Кичево и од
градот на локалитетот Гради
ште на реката Пчиња во атарот
на Младо Нагоричани, како и
од истражувањата на тунелите
во Кратово. Притоа беа изло
жени и голем број артефакти
откриен
 и во рамките на прое
ктот „Археолошки катастар“ на
Република Македонија.
www.republika.mk

Изминативе години е забе
лежлива значителна актив
ност во областа на археоло
гијата. На што се работи во
моментов? Кои локалитети
се во фокусот?
Лилчиќ:Од предисториски
те локалитети би ги истакнал
работите на локалитетите кај
Спанчево, Ангелци, Вепрчани,
Чаниште, Дојран, предистори
ските живеалишта на такана
речените тумби во Пелагонија.
Од античките локалитети кон
тинуирано продолжија работите
на античките градови, Стоби,
Скупи, Хераклеја, Пелагонија
(Бонче), Антигонеа, Стена, Еи
домене, Добер, Астрајон, Ауда
рист, средновековните градови
Чрнче, Просек, Струмица и дру
ги. Напорите што ги правиме
одат во насоката да се работи на
позначајните и на репрезента
тивни археолошки локалитети
распоредени долж поголемите
сообраќајни комуникации, но
и некои исклучителни кои со
својата екстремна репрезента
тивност ќе можат да ги вратат
вложените средства, како што
е највисокиот антички град во
Европа, градот на врвот Висока
на Селечка Планина.
�

„Археолошкиот катастар“ е
проект кој предизвика големо
интересирање. За каков про
ект станува збор?
Лилчиќ:„Археолошкиот ка
тастар“ на Република Македо
�

нија претставува вистинската
револуција во полето на позна
вањето и контролата на архео
лошките ресурси, но би додал и
на целото останато недвижно
културно наследство на Репуб
лика Македонија. Теренскиот
сегмент му е доверен на Архе
олошкиот музеј на Македонија.
Меѓутоа, извори на податоците
со кои ќе се храни дигиталната
база во Управата на културно
наследство веќе од крајот на
2016 година претставуваат и
сите релевантни и надлежни
институции во доменот на ва
лоризацијата и ревалоризација
та на археолошкото наследство
како и регионалните музеи во
Македонија. Основниот сегмент
претставува, секако, самата база
на Археолошкиот катастар што
е во фаза на градење. Имено, во
моментов е завршена меѓуна
родната јавна набавка за изра
ботка на студија за економска
оправданост за разработката
на основната методологија и за
изградба на дигиталната база
со сите релевантни елементи.
Сметаме дека до крајот на 2016
година истата ќе започне со ин
тензивната работа. Основната
задача е дигитално внесување
на хоризонталните основни со
контактните зони на сите поз
начајни археолошки локалите
ти, но и останатото недвижно
културно наследство врз диги
талната катастарска подлога,
како и со конкретните податоци
за самите локалитети поврзани
со нивната површина, содржина
во однос на хронологијата или
културната археолошка страти
графија, при што сопственоста
ќе се гледа од самата катастарска
подлога. Полза од археолошкиот
катастар, според нашата прес
метка, ќе имаат најмалку три
есетина министерства и други
институции од видот управи,
водостопанство, ЕВН итн., потоа
сите општини, или пак приват
ни фирми, како и секој жител
на Република Македонија. Тоа
значи секој што има потреба од
информација за постоењ
 е и ре
жим на заштита на археолошки
локалитет што се наоѓа во опфа
тот на неговиот интерес.
Имате ли можеби омилен ло
калитет што кај Вас како архе
олог ја разбудило фантазијата
�

и љубопитноста? Кое е за Вас
најинтересно откритие?
Лилчиќ: Никогаш не сум одел
во потрага по откритија според
основата на мојот организам и
свест. Последните четири деце
нии, главно, исклучително сум
темелен и посветен на полеоге
незата на Република Македони
ја. Тоа значи истрајно истражу
вање и документирање на сите
стари градови и тврдини. А ги
имаме околу илјада. Необично
ме привлекува можноста, пре
ку познавањето на определени
локалитети и географски ам
биенти, за идентификација на
определени историски спомена
ти места, градови и реконструк
ција на присуството на истори
ски познати фигури на почвата
на Македонија, како што е, на
пример, Дунавската кампања на
Александар Македонски кога тој
лично чекорел низ територијата
на нашата Република Македони
ја или, пак, присуството на кра
левите Филип Петти и негови
от син Персеј, и така натаму. Но,
ако инсистирате, необично ми е
драго откритието на кралскиот
дворец на Висока во 2005 годи
на. Такво нешто нема никаде во
Европа. Град на 1.472 метри со
внатрешен дворец на покривот
во небото над Пелагонија и Ма
кедонија. Освен тоа, како магнет
ме привлекува присуството на
античкото кралство Македонија
на почвата на Република Маке
донија. Кога, во кои фази, до каде
чекореле античките македонски
кралеви во македонските доли
ни и во античките градови во ор
ганизацијата, грижата и одбра
ната на оваа почва од агресорите
што продирале од централните
балкански подрачја.

Кои се идните планови на
Управата за заштита на кул
турното наследство? Што мо
жеме да очекуваме во иднина?
Лилчиќ:Управата за заштита
на културното наследство на
Република Македонија во мо
ментов се подготвува да се пре
сели во нов и поголем работен
простор добиен со благослов на
актуелната Влада на Република
Македонија. Во моментов се кон
солидираат правните аспекти
на постојните обврски околу
процедурите, правилниците,
евиденциите, стратегијата за
�
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култура

Археолошки
от катастар“
на Република
Македонија
претставува
вистинската
револуција во
полето на поз
навањето и
контролата на
археолошките
ресурси, но
би додал и на
целото оста
нато недвиж
но културно
наследство
на Република
Македонија

заштита на културното наслед
ство, ја зацртавме и ја изработив
ме најновата систематизација
во која ја унапредуваме нашата
организација преку пет основни
сектори посветени на општите
работи, документацијата, меѓу
народните односи, финансиите,
заштитата, археолошкиот ката
стар и инспекциската служба во
корист на максимално посвете
но и софистицирано работење
на управувањето со заштитата
на културното наследство на Ре
публика Македонија.

Упорно и посветено работиме на
менаџирањето на работите на
возобновувањето на Свети Кли
ментовиот универзитет на Пла
ошник во Охрид, како и на рекон
струкцијата на манастирскиот
комплекс „Свето Преображение“
во Зрзе. На ревитализацијата на
скопското Кале, и најголемиот
антички театар во Македонија
во античкиот град Скупи.
Паралелно оваа година во об
ласта на менаџирањето на ка
питалните проекти ќе реали
зираме трипати поголем број
проекти меѓу кои се наоѓаат ар
хеолошки локалитети од исклу
чително значење и тоа древни
градови, тврдини, некрополи.
Секако, нѐ чекаат и настапи на
неколку меѓународни настани
поврзани со афирмацијата на
македонското културно нас
ледство.

Освен тоа, активни сме и на по
лето на грижата и заштитата на
нашето недвижно, движно и не
материјално културно наследс
тво во рамките на меѓународна
та организација УНЕСКО. �
петок, 5 февруари 2016 година
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Интервју

Ќе се обидеме
гламурот и звуците на Њујорк
да ги донесеме
во Скопје

Дуковски во друштво со
американската актерка,
танчарка и текстописец
Нор Фокс, џез-пијанистот
и композитор Васил
Хаџиманов, македонскиот
џез-музичар, перкусионист и
тапанар Виктор Филиповски
и контрабасистот Кирил
Туфекчиевски, ќе бидат
дел од настанот наречен
„Бродвеј во Скопје“

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | приватна архива

Н
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а 6 февруари, ресторанот
„Форца“ во Скопје ќе биде
домаќин на прекрасна магична вечер исполнета со музика,
специјално селектирана интернационална кујна и разновидност од
вина, пива и од коктели. Само за оваа
вечер од Њујорк доаѓа еден од светски најпознатите и најбарани кларинетисти, мултиинструменталист
и композитор Васко Дуковски,
магистер на школата за музика
„Џулијард“, придружуван од светски познатата американска танчарка, текстописец, актерка и пејачка
Нора Фокс. Оваа фузија ќе биде
надополнета од звуците на пијано
на џез-пијанистот и композитор
Васил Хаџиманов, кој дипломирал
на музичкиот колеџ „Беркли“ во
Бостон, македонскиот џез-музичар,
перкусионист и тапанар Виктор
Филиповски, кој дипломирал на
Академијата за музика при факултетот „Гоце Делчев“ во Штип на отсекот џез-музика и контрабасистот
Кирил Туфекчиевски, дипломец на
Универзитетот за музика и уметности во Грац, Австрија.
петок, 5 февруари 2016 година

Посетителите преку живописната бродвејска вечер ќе
имаат можност да ги почувствуваат гламурот и звуците
на Њујорк додека уживаат во
вкусовите и во мирисите на
специјалното мени подготвено од искусните готвачи во
ресторанот „Форца“.

Дуковски е музичар од највисок калибар, еден од најбараните инструменталисти
на својата генерација. Во неговата биографија стои дека
соработувал со најголемите
светски музички имиња на денешнината како Џон Корлијано, Џон Адамс, Гантер Шалер,
Јехуди Вајнер, Георг Фридрих
Хас, Хелмут Лахман, Филип
Урел, Џорџ Луис и многу други.
Музиката на Дуковски, велат
критичарите, ги спојува континентите. Зад себе има многу
учества, гостувања и награди
од целиот свет. Охриѓанецот со
своето друштво ќе се обиде да
го донесе во Скопје гламурот
и музиката од Бродвеј.
www.republika.mk

Како е замислена Бродвејската вечер во Скопје? Ќе успеете
ли да го преселите Њујорк во
Скопје?
ДУКОВСКИ: Предизвикот да се
пресели Њујорк во Скопје е голем, но ќе се потрудиме тоа да
го направиме преку магијата на
музика. Дали ќе успееме во тоа

или не, останува непознато и ќе
дознаат само тие што ќе бидат присутни. Замислата за оваа магична
вечер е рекреација на доживување
на мал дел од тоа што човек може
секојдневно да го види и искуси во
Њујорк шетајќи се на познатиот
„Бродвеј“ и по бродвејските барови,
театри и кабареа.

Дали ова ќе биде Ваш прв настап со сестраната Нора Фокс?
ДУКОВСКИ: Ова е наш прв настап
во оваа конфигурација изведувајќи бродвејски хитови, но не и
прва соработка. Веќе две години
соработуваме и настапуваме низ
Њујорк.

За Бродвејската вечер во Скопје
ќе се собере убаво друштво. Освен Вие и Фокс, ќе настапат и
Васил Хаџиманов, Виктор Филиповски и Кирил Туфекчиевски.
Што ќе биде на репертоарот?
ДУКОВСКИ: Вечерта ќе биде
едно прекрасно дружење и спој
меѓу Њујорк, Скопје и Белград, а
заеднички јазик на комуникација
ќе биде музиката! Програмата ќе
биде исполнета со дела на Гершвин, Сондхајм, Бернштајн, Арти
Шо, но и со наши оригинални
композиции.

Како се успева во Њујорк? Вие
сте еден од светски најпознатите и најбарани кларинетисти,
мултиинструменталист и композитор, кој со години живее и
учи во САД.
ДУКОВСКИ: Успехот е релативна
и индивидуална работа, интегритетот и уметничката соодветност
не се. Во Њујорк, а и каде било во
светот, патот кон тоа што светот
го разбира или не како „успех“ е
www.republika.mk

долг, макотрпен, непознат, преполн со несекојдневни авантури,
формиран од секојдневни познанства и од континуирана консумација на здрави работи. Постојат
безброј рецепти за успех. Сите
ние сме различни и на секој од
нас му е потребна индивидуална
формула за успех, која, за жал, се
формира со искуство и постојано
се менува.
Вие бевте од тимот што стоеше зад „Светскиот оркестар за
мир“. Какви искуства носите од
тој настап?
ДУКОВСКИ: Проектот „Светски оркестар за мир“ беше еден голем
предизвик со една единствена универзална идеологија, која секој од
нас ја посакува, мир на оваа наша
планета, на овој единствен дом во
кој ние, луѓето, сме само гости со
неколкудекаден престој. Искуството беше несекојдневно, исполнето со секојдневни непредвидени
проблеми, исто како и животот на
оваа планета, но музиката, нашиот
заеднички и единствен универзален јазик беше решение на сите
тешкотии.
Кои се Вашите идни проекти?
ДУКОВСКИ: Во моментов работам
на неколку интересни нови проекти, но не би можел да кажам ништо
повеќе.
петок, 5 февруари 2016 година
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СЦЕНА

Австралија бабам Австралија
„Ме заболе, оздола,
па нагоре“

Дома ретко кој ги
знае или ги слуша, а
на телевизија, пак,
ги гледаме само
во специјалните
новогодишни програми
(годинава ни таму), но
за македонските фолкпејачи во Австралија се
живот живее, таму се
печали и пее

Таму се живот живее,
таму се печали и пее
Пишува | Марина Костовска

Д

ека на една турнеја низ Сиднеј,
Мелбурн и Волонгог се заработува доволно за купување просечен
стан, и не е некоја новост. Подобрите и
попознати фолк-пејачи меѓу тамошните нашинци од настап земаат просечно
по 1.000 долари, а каде е тука бакшишот на кој ретко се штеди. Последен
доказ дека кога Балканец сака да се
покаже на ваквите веселби е и банкнотата од 500 евра, која пред неколку
дена со сочна плунка беше залепена на
веќе испотената гола глава на Шабан

Шаулиќ. А, ни нашите пејачи не се подолу. Долари се лепат на чело, на зурла,
на тапан. За пејачите дожд од долари,
за пејачките таква круна.

За нашинците што со години не дошле во стариот крај, фолкерите им
се контактот со македонската песна и
традиција со која сакаат да ги запознаат своите поколенија што се таму
родени за да им кажат од каде им е
коренот. Таа нивна носталгија добро
се наплаќа.

Андријана
Ацевска - Кеш

Колку, навистина,
се заработува?
За Елена Велеска и за Сузана Гавазова, кои и кај нас се
најпознати од фолк-сферата,
и не изненадува просечната
бројка од 15.000 долари или
околу 10.000 евра од една
турнеја.

Да пеам само во Македонија, тогаш ќе треба да се
задоволам само со скромен живот, додека со турнеите во странство можам
да си обезбедам особено
луксузен живот. По секое
мое враќање од странство
сакам да се сеќавам на тоа
и секогаш купувам нешто
скапо за да ја паметам таа
турнеја – изјави во едно интервју Елена Велеска.
�

Но, голем дел од тие што им
се познати само на нивните
блиски и на музичките новинари, во Австралија и во
другите места со македонски
иселеници, годишно заработуваат толку за колку на
просечен Македонец би му
требало децении.
Џесика Палашоска летуваше
на Малдиви и вели дека сигурно ќе се врати, Александар Стефановски, пак, вели
дека продал крава за да купи
музичка опрема, а денес има
за да купи цела фарма. Со парите некои купуваат автомобил, некои гради.
42

петок, 5 февруари 2016 година

www.republika.mk

Песната за која овде измисливме повеќе вицови од тие
за Чак Норис, во Австралија
на Сања Ристеска ѝ го донесе
тоа што го сакаше – слава и
турнеја.

Дома исмеани, во
Австралија испеани
Но, не се само парите тоа што
ги носи музичарите на другиот крај на светот. Покрај дружењето и шетањето, во Австралија, пред сѐ, се чувствуваат
добредојдени.

- Доживување е, чувството
е огромно кога си на сцена
и има толку многу луѓе што
дошле да те видат токму тебе
– призна Андријана Ацевска
- Кеш.

Фолкерите се согласуваат и за
прашањето за нивната музика.
Ако по свадбите, крштенките
и на веселбите во Македонија
пеат стари македонски и народни песни, во Австралија
се цени новокомпонираната
песна.

„Згоден си недвосмислено,
усно и писмено. Не сум ти прва
равенка, јас сум студентка“ и
„ Да ти бидам швалерка, нема
шанси, верувај ми, ако со мене
сакаш ти, од жена се раздели“,
се само дел од многубројните
вакви стихови во песните што
ги пеат познатите фолкерки.
Па, и покрај тоа, најмногу благодарение на вкусот за музика
на натурализираните Австралијци, речиси сите песни на македонските фолкери имаат милионска гледаност на „Јутјуб“, а
нивните албуми се продаваат.

Како за споредба, рефренот
„Кеш, кеш, бато ќе ти треба
многу кеш, кеш за да допреш
секси веш“ е прегледан околу
три милиони пати, додека убедливо најслушаната македонска
песна од минатата година „Тажна
љубов, среќна песна“ има двојно
помалку прегледи.

Покрај ваквите „досетливи“
текстови, иселените Македонци исто толку им се радуваат
на новокомпонираните патриотски песни, во кои се пее за старата татковина, разделеноста со
семејството, тешката судбина.

Пред „свадбата без невеста“,
како што ја нарекуваат веселбата што е дел од секој настап,
тие почнуваат со едночасовен
до двочасовен концерт со своја
музика, која е многу популарна
меѓу нашите иселеници.
Така, самите фолкери сѐ помалку се фокусираат на овој
пазар, кој за нив нуди само
неколку фестивали во текот
на годината, а тие ретко кога
поминуваат без некоја нерегуларност или местење.

Не е само изгледот,
има нешто и во талентот
Иако главниот впечаток е дека „поинвентивен“ текст или пособлечена пејачка се
формулата за виза и за договорена турнеја во дијаспората, сликата е поинаква.

Не е дека Гавазова, Сања Барби, сопружниците Лазаревски не им се интересни, но кај
Македонците низ Австралија, САД, Канада,
Германија, Швајцарија, најмногу концерти
продава музичарот Јордан Митев. Радовишанецот во Скопје пееше во Домот на
АРМ, но надвор дури и фотографирањето
со него е атракција. И самиот тој вели дека
е Мајкл Џексон меѓу фолкерите.
Најголемата причина за оваа популарност е
тоа што Митев е автор на своите песни, но и
свири на повеќето традиционални македонски инструменти како кавал, зурла, гајда.

Гајдата ѝ ја донесе вистинската слава и на
Елена Јовческа од Прилеп. Пејачката прво
се обиде по наведениот рецепт да успее
на сцената, но успеа само како девојчето
што свири на гајда. �

Со секој купен број
на „Република“ добивате
попуст од 50 денари за
кино-проекциите во
„Милениум“

поп уст

50
ден ари

важи од 5.2. - 11
.2.2016

Сања
Ристеска
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Атрактивни туристички дестинации – Грац

Австриски убавец со
културно богатство

нички епохи - романтичарска,
готска, ренесанса и барок, маниризам и класицизам, нова
уметност. Во средниот век и
за време на ренесансниот период, градот бил престолнина
на Хабзбуршката династија. Во
20 век бил една од колепките
на интернационалното авангардно движење, создавајќи
го Форум Стад парк центар на
современата литература.

Грац е најпознат по старото градско јадро, едно од
најзачуваните во средна Европа, заради што во 1999 година
Стариот град е ставен на листата на УНЕСКО за заштита на
културното наслед ство. Старото градско утврдување е воедно
и најпосетувана знаменитост која го претставува срцето на
градот, но е и негов заштитен знак
Пишува | Јана Јосифоска

В

ториот по големина град во
Австрија е вистински убавец со посебен шарм. Грац
се наоѓа на границата помеѓу
словенската и германската култура, за што сведочи и неговото
потекло. Првата населба ја изградиле Словените, а и самото
име на градот има словенски
корен – од зборот „градац“.

Дење мирен град, ноќе
луд студентски живот

Студентскиот живот денес му
дава ритам на градот, а еден од
тамошните студенти бил и големиот Никола Тесла, од 1875
до 1877 година. Грац е и родно
место на познатиот актер и бодибилдер, Арнолд Шварценегер.

Грац има околу 300.000 жители,
од кои 40.000 се студенти. Токму тие се причината за развиениот и богат ноќен живот. Овој
мирен град во текот на вечерта одлично се забавува по кафулиња, пабови и по дискотеки.

Грац со векови се наоѓа на
културната раскрсница на
Европа. Овде се спојувале романски, словенски, унгарски

Разновидноста на архитектурата на овој австриски град повикува на прошетка низ културната историја на Европа.
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Пабовите, кои сѐ повеќе личат
на ирските и на англиските, се
сконцентрирани околу историското јадро, кое е совршено зачувано. Другиот дел на градот,
каде што исто така доминира
забава, е сместен во околината
на универзитетот „Карл Франзенс“, западно од центарот.

петок, 5 февруари 2016 година

Стариот град –
најзачувано историско
јадро во Европа
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и германски влијанија и создале компактен и единствен
карактер на градот. Убавите
градби се одраз на влијанието
на различни историски и умет-

Грац е најпознат по старото
градско јадро, едно од најзачуваните во средна Европа,
заради што во 1999 година
Стариот град е ставен на листата на УНЕСКО за заштита на
културно наследство. Старото
градско утврдување е воедно и
најпосетувана знаменитост, која
го претставува срцето на градот,
но е и негов заштитен знак.

Грац е
најпознат
по старото
градско
јадро, едно
од најзачуваните
во средна
Европа,
заради што
во 1999
година Стариот град
е ставен на
листата на
УНЕСКО за
заштита на
културно
наследство

Интересно е што и покрај тоа
што сојузниците жестоко го бомбардирале за време на Втората
светска војна, квартовите од 19
век источно од стариот град
останале буквално недопрени,
па за прошетка по улиците во
центарот сигурно ќе ви требаат
два до три дена.
Главниот плоштад Хауптплац е
плоштад со трапезоиден облик,
изграден уште во средниот век
и оттогаш претставува центар
на градскиот живот. Од главниот плоштад тргнуваат сите
главни улици за пазарење, како
и трамвајски линии. Плоштадот
е начичкан и со трафики или со
тезги за храна (Würstelstände),
каде што локалците честопати
поминуваат набрзина да каснат франкфуртски колбас со
сенф и парче вкусен црн леб.
На овој плоштад се наоѓа и импресивната зграда на градското
собрание – Ратхаус.
Градското собрание е изградено во време на брзиот раст на
Грац, како по бројот на жители,
така и по значењето внатре во
Монархијата. Со својата појава
доминира на Хауптплац, а тоа
и била намерата на тогашните
архитекти.

Грацер Шлосберг е замок на врвот на рид во центарот и главна
туристичка атракција, а паркот
околу замокот е прогласен за
јавна површина уште од 1839
година. Во рамките на замокот
се наоѓа саат-кулата Ухртрум,
симболот на Грац, која може да
се најде на повеќето разгледниwww.republika.mk

ци. Во паркот околу замокот има
неколку пријатни кафулиња, а
она покрај кулата има најубав
поглед на Стариот град.
Друга атракција која вреди да
се види е музејот на современа
уметност „Кунстхаус“, сместен во
спектакуларна модерна градба
која потсетува на гигантски синкав меур и претставува симбол
на хармоничната коегзистенција на стариот и новиот Грац.
Зградата е директен контраст
на старите традиционални куќи
и кровови кои ја опкружуваат.
Изграден е во 2003 година, кога
Грац беше културна престолнина на Европа, а во неа се изложени дела на модерната уметност.

Пазарот Кајзер Јозеф Плац е
главниот градски пазар каде
што може да се најде најквалитетна храна во градот. На
пазарот има огромен избор, а
се отвора веќе од шест часот
наутро. Тука може да се најде и
специјалитетот на покраината
Штајерск, чиј главен град е токму Грац, а тоа е маслото од семе
од тиква. Не пропуштајте да го
обиколите дворецот Егенберг,
најраскошниот дворец изграден во 17 век во маниристички
стил. Ентериерот на дворецот е
во стилот на барок и на рококо.
На крај, за сладок одмор од прошетката посетете ја слаткарницата „Стрехли“, која уште во далечната 1596 година ја отворила
истоимената фамилија. Слатките што ја прославиле и ден-денес
ги мамат посетителите од сите
краишта на светот. �
петок, 5 февруари 2016 година
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атрактивно

Десет модни трендови што ќе доминираат во 2016 година
Комбинезонфустан

Панталони, свилени јакни, сандаливлечки се новите модни трендови што
ветуваат дека и оваа година ќе се
забавуваме со трендовите и со стиловите

Овие фустани ги има
насекаде, од колекциите на Келвин
Клајн до светските
ѕвезди како Ријана
или Џенифер Лоренс.
На прв поглед овој
фустан потсетува на
неглиже и може да
изгледа премногу
сексапилно, посебно
ако станува збор за
тесен модел. Секогаш
може да се определите за А-крој, кој
е многу популарен.
Најдобро се комбинира со големи
џемпери и сандали.
Целиот изглед може
да го заокружите со
кожена јакна.

И

ако сме на почетокот на новата година и веќе следната
недела сигурно ќе се појави некој нов тренд, сепак за 2016
година ги одбравме овие десет главни трендови.

Сандали-влечки од кожа од питон и свилена јакна се најистакнатите парчиња за 2016 година во кои вреди да се инвестира.

Голи рамена
Овој модел на
блузи ги освои
светските писти.
Блузите и фустаните со откриени,
голи рамена ќе се
задржат подолго
време. Најдобро
е да инвестирате
во еден добар модел, во неутрална
боја или некој модел со впечатлив
дезен, за да може
да го носите секојдневно. Со овој
модел прилега
впечатлив ѓердан, ефективни и
големи алки, кои
на целиот изглед
ќе му дадат доза
на елеганција.

петок, 5 февруари 2016 година

Мантилот како класичен модел
мора да го имате во вашиот
орман, но оваа година трендот
вели дека елекот што потсетува
на мантил е актуелен. Ова парче
гардероба е совршена опција за
облекување во слоеви. Најдобро
се комбинира со патики, лежерна туника и очила за сонце.

Чанта
Оваа година чантите ќе бидат
во фокус, без
разлика дали се
големи или мали,
писмо-чанта.

Тесно здолниште
Долго здолниште беше во тренд
неколку сезони, а сега е време
да се покаже малку кожа. Оваа
сезона се носи тесно здолниште
со патенти, копчиња и со кожа. Се
комбинира со асиметричен елек и
со блуза со необичен крој.

Панталони до под колена
Кога велиме панталони до под колена
не мислиме на панталони гаучо, кои беа
актуелни пред повеќе од 10 години. Станува збор за софистицирани панталони
што ги имаше на сите модни ревии, а
сега се многу актуелни. Овие панталони
може да ги носите во дневна или вечерна
варијанта, а најдобро се комбинираат со
високи потпетици, асиметричен елек или
со салонки со шпиц.

Сандали-влечки
Ова не се сандалите на вашата баба. Овие
сандали оваа сезона ќе ги има во повеќе
варијанти, рамни или на високи потпетици. Најдобро се комбинираат со искинати
фармерки, кожена јакна или
очила за сонце. Исто така,
здолниште во А-крој и палто
со необичен дезен одлично
ќе изгледаат со овие сандали-влечки.

Подготви | A.M.Б.
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Долг елек
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Свилена јакна

Комплет во една боја
Заборавете сѐ што сте читале и чуле за
носење на една боја и препуштете му се
на новиот тренд. Од палта и комбинизони,
до панталони и елеци во една иста боја,
сето тоа пак се носи. Парчињата облека во
иста боја е најдобро да ги комбинирате со
балетанки од змиска кожа или мантил и
потпетици во боја на кожа, кои визуелно
ќе ја издолжат вашата нога и ќе ви дадат
самодоверба што ви е потребна во текот
на денот.

Свилените јакни никогаш не биле толку добро дизајнирани како оваа сезона, кога доаѓаат во необични бои и
во свилен материјал. Без разлика дали станува збор за
поголеми броеви или за јакни што се необично извезени,
тие се комбинираат со фармерки, чизми и мала чанта.
Исто така, впечатлив изглед се постигнува и ако оваа
јакна се комбинира со секс-фустан или со патики.

Впечатливи линии
Не плашете се да носите облека во
линии што „бодат очи“, без разлика
дали станува збор за силна боја или
некој специфичен модел, важно е
секогаш да се фокусирате на основите парчиња, кои ќе ви помогнат во
стилизирање на целиот изглед.
www.republika.mk
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УБАВИ ЖЕНИ

Даутзен Крус
Родена на:
23 јануари 1985 година
(30 години)
Остермер, Холандија

Живее во:
Амстердам и Њујорк

Професија:
манекенка, актерка

Активна од:
2003 година

Сопруг:
Санери Џејмс
(во брак од 2010 година)

Д

аутзен Крус е холандска
манекенка и актерка.
Таа е четврта манекенка
во светот според заработка
та за 2015 година. Како мала
Крус сакала професионално
да се занимава со брзо лиз
гање, но како млада девојка
добила можност да работи за
холандската агенција „Папа
раци модел менаџмент“, која
ја испратила во Њујорк. Крус

е позната како поранешен ан
гел на „Викторија сикрет“ и се
има појавено на насловните
страници на многу светски
магазини, меѓу кои и „Тајм“,
„Севентин“, „Мари Клер“, „Гла
мур“, „Вог“, „Харперс базар“,
„Ел“ итн. Моментно Крус е
рекламно лице на „Лореал“
и активно ја поддржува меѓу
народната иницијатива „Ден
сфорлајф“. �

Деца: 2

Цитати:
# „ Во секоја работа треба да се откажете
од некои нешта и верувам дека да се има
добар живот значи умерено да се ужива
во нештата.“
Превод | Ана Цветаноска

# „Сакам да се грижам за себе и знам што
треба да јадам.“
# „Верувам дека е важно да си ги навиткате
трепките. Секогаш го правам тоа штом ќе
се разбудам. Знает
 е, многу помага ако сте
изморени и тоа е еден од триковите што ги
користам за да изгледам посвежо.“

www.republika.mk
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МИЛЕНИЦИ

дом

градина
Подготви | A.M.Б.

Подготви | М.К.

Правила за
нега на вашата
мачка
Амбиентално
осветлување во
спалната соба
За разлика од централното осветлување, коe има функционална улога,
амбиенталното осветлување овозможува да се создаде атмосфера за
соодветно расположение
Кај амбиенталното осветлување пожелно е да има повеќе видови и интензитет
на осветлувањето, со цел да се намести
според расположението. Треба да се
внимава тоа да биде поставено така
што нема да свети премногу, или, пак,
да постои можност за регулација на
интензитетот на осветлувањето.

Амбиенталното осветлување може да се
постигне на повеќе начини. Еден начин
е со вградено осветлување на дел од таванот, кај спуштени тавани, при што е
препорачливо да има регулација на интензитетот. Особено интересни ефекти
може да се постигнат со вградување
ЛЕД-светилки во елементите од спалната соба. Тоа може да бидат ЛЕД-ленти,
кои се поставени на долната страна кај
внатрешниот раб на креветот, со што
ќе се создаде индиректно осветлување
под креветот. ЛЕД-лентите може да се
постават и во плакарите, како и на рабовите на парчињата мебел.

Со поставување ѕидно осветлување зад
заглавјето на креветот може да се создаде игра на светлина и на сенки, кои ќе
создадат интересна декорација на ѕидот.
Амбиенталното осветлување може да се
добие и со употреба на подни ламби и
на ламби за на маса. Тие може да бидат
поставени на комодата во близина на
некој декоративен предмет или, пак, на
подот зад креветот, доколку има слободен простор. �
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Бегонија
Постојат околу илјада видови
бегонија, која потекнува од
тропските делови на Африка,
Азија и од Јужна Америка

На лицата што чуваат мачка како домашно
милениче сигурно им е познато дека мачките сами
си се чистат, но, и покрај тоа, потребна е грижа
за нивната хигиена. Единствена разлика помеѓу
кучињата и мачките како домашни миленици е во
тоа што мачките не морате да ги водите надвор на
прошетка за да извршат нужда

В

аша должност е секојдневно да ја четкате мачката
со четка за коса. Доколку
влакното ѝ е пократко, четкајте
ја поретко, а ако е подолго, пожелно е секојдневно да ја четкате. Четкањето е многу важно за
да може влакното на мачката да
остане чисто и да не ѝ се направат јазли кои ќе ѝ предизвикаат
болно четкање.
Додека мачките се лижат, тие
јадат многу влакна кои им се
собираат во желудникот и
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прават клопче, кое на крајот
ќе предизвика многу тешкотии. Не можете да ја спречите
мачката да се лиже, но затоа
можете еднаш месечно во храната да ѝ додадете една лажичка масло за да ѝ ги олесните
тешкотиите.

Мачката би требало да има
свој сад со песок во кој ќе извршува нужда. Садот секогаш
мора да биде чист, бидејќи на
тој начин ќе го избегнете лошиот мирис во вашиот стан.

Многу е важно
мачката што живее во стан да ја
стерилизирате бидејќи за време на
парењето имаат
непријатен здив,
а честопати им се
јавуваат и компликации со малите
мускули. Доколку
се случи вашата
мачка да добие
болви, најдобро
е да ја запрашите
со прашок против
болви. Мачките,
главно, не се бањаат, но ако сакате да
ја избањате, сторете го тоа со обичен, благ сапун. По
бањањето добро
исушете ја, покријте ја и сместете ја
на топло. �
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Сите видови бегонии имаат дебели и
сјајни листови, а најчестите бои се црвена, кафена, зелена, сина и сребрена.
Ова цвеќе сака многу светлина, но не и
директно изложување на сонце. Се чува
на температура до 18 степени. Во зима
е доволно да е полева со вода еднаш неделно, а на лето двапати во неделата,
а ако е потребно и почесто. Кога се залеваат со вода, треба да се внимава да
не се намократ листовите, бидејќи ќе
добијат дамки.
Бегониите со бујни листови се одгледуваат во затворен простор, а бегониите што
цветаат во градина, на балкон и слично.
Бегониите со бујни листови имаат шарени
срцевидни листови, кои се многу нежни
и кршливи. Затоа треба многу внимателно да се залеваат. Исто така, треба многу
внимание кога се пресадуваат.
Се прихрануваат двапати во месецот во
текот на пролетта и на летото и тоа со
вода во која се додава течно ѓубриво.
Ако се исушат листовите на бегонијата,
добиваат жолта боја и таа треба да се полева со вода во која има течно ѓубриво.
Ако се појават кафени дамки на листот,
станува збор за сива мувла. Тогаш треба
да се отстранат инфицираните листови. �
петок, 5 февруари 2016 година
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„Порше“
го претстави новиот модел

Автомобилизам

„бокстер 718“

Новата камера

„гопро херо 4“

е водоотпорна и на
40 метри длабочина
Камерите „гопро“ одушевија голем број корисници. Сега дојде ред да
бидат одушевени и авантуристите што сакаат да
забележат несекојдневни
авантури – скокање в
море, спуштање со скии
по патека или, пак, брзо
спуштање низ планина.
На пазарот се појави камерата „гопро херо 4“ (Adventure
Edition, Silver), која е водоотпорна и на 40 метри длабочина и е идеална за
подводно снимање.
Цената на оваа камера е 399 долари.
Со опцијата да снимите 30 фотографии во
секунда, камерата им
овозможува на корисниците да ги сочуваат
моментите што не
сакаат да ги заборават. Освен тоа, може
да се одбира меѓу
тоа да сликаат поединечни фотографии
или, пак, да се одбере
можноста „тајм лапс“ за да се забележат фотографиите
во автоматски интервали од половина секунди до 60 секунди. Поради квалитетниот процес, фотографиите се со
одличен квалитет, поостри и побогати.
Камерата „гопро херо 4 силвер“ има екран чувствителен
на допир, а воедно се вградени и функции за безжичен
интернет и блутут за полесно управување
или делење на снимките преку смартфон
или таблет.
За тие што ја бараат најдобрата
можност за чување на спомените
и на незаборавните моменти,
камерата „гопро херо 4“ е
најдобро решение. Нејзините
димензии е 5,8 см х 4,1 см,
а тежи 82 грама.
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Помал мотор за поекономично возење
Германската компанија за производство на луксузни
и спортски автомобили, „Порше“, го претстави новиот
„бокстер“ со ознака 718, а освен новата бројка новитет
е и четирицилиндричниот бензиски турбомотор бокстер
во две верзии, кој е замена за досегашниот 2,7-литарски
шестцилиндричен бензински агрегат
Подготви |
Бојан Момировски

В

о однос на претходникот
со кој ги делат основните
контури на каросеријата,
новиот модел „бокстер 718“ однадвор се разликува по изменетиот
изглед на предниот браник во кој
се инсталирани поголеми цевки за
вшмукување на воздухот и новите

„Порше“ нуди и посилен мотор за моделот „бокстер
718 С“ во кој е вграден мотор со зафатнина од 2,5
литри, кој исто така е со четири цилиндри и има турбополнач, но располага со сила од 350 коњски сили
и 419 њутн-метри најголем момент на вртежи. Во
комбинација со автоматски менувач со две квачила
и пакетот „Спортхроно“, моделот „бокстер С“ од 0
до 100 километри на час пристигнува за 4,5 секунди
и развива 274 километри на час најголема брзина.
Посилната верзија на мотор до сто километри развива
за четири секунди, а неговата максимална брзина
изнесува 285 километри на час.

куќишта за предните светла во кои
се интегрирани дневни ЛЕД-светилки. На прв поглед може да се
забележи дека се редизајнирани
и праговите на новиот автомобил,
а покрај новите рачки на вратите,
„бокстер 718“ доби и поголеми
цевки за вшмукување на воздухот на
страничните делови од каросеријата. Нови се и куќиштата за задните
ЛЕД-светилки.

Без разлика на подобрените перформанси на новите
мотори, во „Порше“ истакнуваат дека просечната
потрошувачка на новиот „бокстер“ е намалена за 13
проценти. Се очекува првите модели да пристигнат во
продажните салони во јуни, а тогаш е идеално време
за возење под отворено небо.

Измените во внатрешноста вклучуваат
нова графика на инструментите, сосема
различни отвори за вентилација, нов волан и унапреден мултимедијален систем.
Сепак, најголемите измени кај овој
модел се под капакот за моторот. Основниот модел сега го придвижува бензиски четирицилиндричен 2,0-литарски
турбомотор кој развива 300 коњски
сили и нуди 380 њутн-метри најголем
момент на вртежи. Без разлика на намалувањето на бројот на цилиндрите и
на намалената зафатнина на агрегатот,
новиот мотор во однос на претходниот
2,7-литарски шестцилиндричен атмосферски бензинец, нуди дополнителни
35 коњски сили и 100 њутн-метри момент на вртежи.

Пепи Манасков

И покрај лошиот настап
на ЕП, Полска мора
пред домашната јавност
да покаже дека знае
да игра ракомет. Иако
двете првопласирани
репрезентации од
квалификациската група
ќе се пласираат на ОИ,
Тунис воопшто не е слаба
репрезентација. Го има
Жалус, кој настапува во
составот на Барселона,
а ги видовме неговите
квалитети во натпреварите
од ЛШ против Вардар. За
да се направи некаков
историски успех, сите
репрезентативци мора
максимално да се
подготват во периодот
што следува, бидејќи
во април нема време
за репрезентативни
подготовки

Патот до Рио
нема да биде лесен
Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Ѓорѓи Личовски

П

епи Манасков е ракометар на 20 век на Македонија.
Долги години беше активен ракометар и репрезентативец на Македонија. По завршувањето на
Европското првенство во Полска даде свое видување за
иднината на македонскиот ракомет.
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Како го оценувате настапот на македонската репрезентацијата на Европското првенство во Полска?
Манасков: Лично, генерално сум задоволен. Сепак, секогаш може да се стори многу повеќе. Македонија одигра
силен турнир против квалитетни противници. Во првата
фаза се одигра многу поквалитетно. Нашата репрезентација успешно со носеше со големи велесили сè до последните моменти од натпреварите. Против Франција и
Полска беа одиграни можеби најдобрите натпревари на
ова Европско првенство. Има квалитет во нашиот состав,
но сепак, треба уште многу да се работи за да се постигне
петок, 5 февруари 2016 година

целта. За натпреварот против Србија би можело да се каже
дека до нерешениот резултат што нѐ одведе во втората
фаза повеќе е дојдено со среќа отколку со квалитетна
игра. Е таму се случи нешто што никој не го очекуваше.
Однапред се предадовме во мечот со Хрватска, ги изненадивме Норвежаните, но мене најмногу ме иритира
пристапот на последниот натпревар со Белорусија. Тогаш
се почувствува дека нашата репрезентација во Полска
немаше однапред зацртана цел. Повеќе се мислеше на
тоа што ќе направат другите репрезентации за да може
ние да учествуваме на квалификацискиот турнир за
Олимписките игри во Рио. Пристапот на играчите на овој
меч беше на лошо ниво.
Според резултатите, Македонија го одигра најлошото
Европско првенство со само две нерешени средби.
Може ли да се извлече нешто позитивно од играта
на репрезентативците?
Манасков: Позитивно е што Македонија продолжува со
континуитетот на учества на големите натпреварувања.
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интервjу Спорт

Костурот на играчите е истиот од последните неколку
години, со 2-3 измени. Во текот на подготовките селекторот најави дека во Полска нашата репрезентација ќе
одигра со повеќе играчи бидејќи веќе има поголем ростер
на ракометари кои можат да одиграат на солидно ниво.
Тоа не се случи, Македонија повторно сакаше на големо
натпреварување целиот товар да го стави на само 7-8 играчи. Зошто е тоа така, не ми е јасно. Мислам дека реално
во оваа репрезентација мораше да има место и за Филип
Талевски. Видовме дека на последниот натпревар ние не
бевме комплетни поради неколку повредени ракометари.
Сепак, мислам дека требаше да оди за Полска па дури и
како 18.играч. Мораше да ја почувствува атмосферата, па
дури и да седи на трибините. Позитивно е што може да се
каже дека добивме неколку ракометари, кои во иднина
можат да ја носат оваа репрезентација.
Голманот на Шпанија, Арпад Штребик, во неколку
интервјуа уште во првиот круг најави дека Германија,
Норвешка и Русија би можеле да бидат кандидати за
медал...
Манасков: Арпад е голем ракометар. Има оставено голем
белег во европскиот ракомет. Тоа што тој го кажал подоцна
се покажа дека е точно. Германија се покажа како најголемо изненадување бидејќи никој не очекуваше дека ќе се
пласира во втората рунда, а ниту пак да освои медал, и тоа
златен. Сепак, морам да напоменам дека оваа германска
репрезентација е заедно повеќе години. Направија голем
рез и подмладување на составот. Тие дури и свесно ризикуваа во претходните квалификации за Европското и за
Светското првенство. Направија состав кој во следните
десет години ќе биде во самиот европски врв. Познавајќи
ја бундеслигата која е најјака во светот, Германија има
играчи и за две репрезентации. И покрај пеховите што ги
имаа со повредени играчи и пред почетокот и за време на
првенството, нивните замени покажаа дека се исто така
квалитетни и дека можат да го понесат товарот.

Следуваат квалификациите за ОИ во Рио. Групата е позната (Чиле, Полска, Тунис). Што може да се очекува од
македонската репрезентација и што треба да се направи
за да се стигне до историскиот сон на оваа генерација?
Како треба да се пристапи кон подготовките?
Манасков: Да не се залажуваме дека Македонија би можела лесно да се пласира на Олимпијадата во Рио. Полска
е домаќин и е главен фаворит. И покрај лошиот настап
на ЕП, Полска мора пред домашната јавност да покаже
дека знае да игра ракомет. Иако двете првопласирани
репрезентации од квалификациската група ќе се пласираат на ОИ, Тунис воопшто не е слаба репрезентација.
Го има Жалус, кој настапува во составот на Барселона, а
ги видовме неговите квалитети во натпреварите од ЛШ
против Вардар. За да се направи некаков историски успех,
сите репрезентативци мора максимално да се подготват,
индивидуално, во периодот што следува, бидејќи во април
нема време за репрезентативни подготовки. Тоа ќе биде
само собир од една недела и ќе се патува за Полска. Освен,
можеби, некои нови тактики и вклучување на уште некои
помлади играчи, нема простор за друго.
Во баражот за СП Македонија ќе разигрува со Чешка.
Може ли нашата земја да го продолжи континуитетот
на настапи на големите натпреварувања?
Манасков: Ова прашање е малку е специфично. Во составот има играчи со повеќе од 30 години. Тие неколкупати
најавија дека по Европското првенство ќе се повлечат

од репрезентацијата. Сепак, мислам дека ќе ги одиграат
и квалификациите за Олимпијадата и баражот со Чешка.
Противникот е сериозен. Отсуствува од неколку големи
натпревари и, секако, и тие ја гледаат својата шанса преку
Македонија да стигнат до Светското првенство. Во последните дуели со нашата репрезентација не беа комплетни.
Присуството на Филип Јиха, кој е светски играч, многу ќе
смени. Сепак, мислам дека Македонија може да се квалификува за СП во Франција следната година.

Имаат ли македонските клубови програма за создавање
квалитетни идни ѕвезди кои ќе бидат запаметени во
следните десетина години?
Манасков: Примерот со германската репрезентација е
школо за сите. Уште од многу млади нивните ракометари
имаат силни натпревари. Тие создаваат играчи и можат
да се потпрат врз поголем ростер. Секако, тоа им го дозволува и бундеслигата бидејќи нивното натпреварување
е пеколно и секој викенд имаат тежок натпревар. Во секој
од нивните клубови мора да има поголем фонд на играчи
за да се издржи темпото. Играат по 40-50 натпревари по
сезона, вклучувајќи ги и европските купови. Во Македонија
е поинаку. Жално е што некои играчи кои сме ги прогласиле
за таленти не добиваат шанса да настапуваат. Случајот со
Талевски и со Кузмановски е таков. Одиграа само неколку
натпревари во Лигата на шампионите и тоа со скратена
минутажа и толку. И не само тие. И другите, играат само
домашно првенство и немаат квалитетни натпревари. Сезонава можеби е поквалитетна од минатата, но сепак сме
многу далеку од европскиот начин на работа. Потребни се
повеќе домашни играчи во нашето првенство за да може
да се размислува за создавање база за иднина.
Кога би добиле шанса да ја водите репрезентацијата
во иднина, на што Пепи Манасков ќе обрне внимание?
Манасков: Не треба да гледаме многу далеку за да се дознае
како треба да се работи. За пример, ќе ја земам Хрватска. Нивната федерација се потпре на поранешните репрезентативци.
Голем број од нив се вклучени во работата на федерација и
директно во репрезентацијата. Направија подмладување
исто како и многу други, а сепак, квалитетот не изостана.
Сите се ангажирани за што подобра програма, подготовки,
натпревари и настапи на европските и на светските првенства. Кај сите однапред се знае целта што
треба да ја задоволи работата и
јавноста во државата. Што и да се
случи со нашата репрезентација,
најпрвин мора да се постави цел
и очекувања и тоа јавно да биде
презентирано.
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твтека
ВРЕМЕПЛОВ
Старо-ново

� 6 февруари 1922 година
Во Вашингтон заврши конференцијата на претставниците на САД, Велика Британија, Франција, Италија,
Белгија, Холандија, Португалија, Јапонија и Кина
на која е извршена нова
поделба на колонии и на
која се одредени сферите
на влијание на Далечниот
Исток и на Тихиот Океан.
Договорот што е потпишан на конференцијата
предвидуваше почитување
на суверенитетот и на територијалниот интегритет
на Кина. Истиот ден, „пет
темина“ (САД, Велика Британија, Јапонија, Франција
и Италија) потпишаа Договор со кој се ограничува
поморското вооружување
на земјите-потписнички.

Здраво телефанатици. Обожавам вакви денови, кои носат вакви почетоци на теветеки.
Пишувам уште првиот ден откако се отвори нова македонска телевизија. Милина.
Да се разбереме, не дека ќе ја гледам – знаете дека од политика бегам како политичарите
од интервју во живо. Но, конкуренцијата никогаш не штетела. Освен за тие што не ги бива, а
такви во етерот си имаме многу. Да не речам сите.
Е, сега и да не излезе дека премногу ја фалам оваа новава – еве две минути поминаа од
овој „забавниот“ дел од програмата и веќе спијам, но тоа е таа школа на Ирена Спировска –
еднолична, здодевна, еднодимензионална, со еден збор – незабавна.
Ваква константа очекувате само од вашата омилена сендвичарница, од скараџијата или од
чичко ви од Крушево и од неговата секогаш погодена ракија.
Од забавната редакција барате токму тоа – забава, а не пристојност. Девојче што
не си легнува во 10 навечер, туку тоа што останало на концертот по првите три песни
(ако се прашувате зошто баш три – на камерите и на фотографите секогаш им е
дозволено само толку).
Штета што го фатив токму овој дел од телевизијата додека пишувам, бидејќи промото за
другите програми ветува повеќе. Ништо, повеќе среќа следниот вторник. .

Малиот брат

� 9 февруари 1943 година
Почна битката на Неретва,
позната како Битка за ранетите, една од најзначајните битки во текот на НОВЈ
против фашизмот. Битката
траеше до 31 март истата
година, а во неа беа спасени околу 3.500 ранети и
префрлени на слободна
територија.

Македонска храброст - се претставуваш со име и
презиме на утринска емисија.
Добро е што ракијава е безглутенска.

� 11 февруари 1929 година

Со потпишувањето на Латеранскиот Договор меѓу
папата Пие Единаесетти
и Италија, основана е ватиканската држава - „Чита
дел Ватикано“. Државата
Ватикан се наоѓа во центарот на Рим, оградена со
бедеми и зазема површина
од 44 хектари и има 3.000
жители. Ватикан има своја
радиостаница, телеграфска и поштенска служба,
монетарен систем и железничка станица. Врховната
власт ја има папата, а политичките работи ги врши
државен секретар.
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Мојто парно си го крстив "Љубовта". Сега без да
излажам можам да кажам дека љубовта ме грее.
Кој последен се бања, најкратко се бања.
Шоља кафе и WC шоља, тоа се тие две утрински
светињи.
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- Четврт со сирење
- Немат бурек.
- Пишува дека има бурек во
секое време!?
- Епа кога имат, имат во
секое време, кога немат
не можит да имат.
- Комши, од кога имате
гулабарник?
- Немаме комши, лаптопот
го тресев.
- Мамо дај 10 денари за
лижавче!!!
- Сине имаш 25 години...
- Е па добро дај 500 денари
да излезам со девојката!
- Какво лижавче сакаш???
- После петтото виски сум
едно со природата.
- Е како, бе?
- Па, дрво сум...
петок, 5 февруари 2016 година
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КуJнски тефтер

Посна торта
грилијаж
СостоJки:
За тестото ќе ви треба:
• 400 грама брашно
• 1/2 лажичка сол
• 10 лажици шеќер
• 10 грама содабикарбона
• 3 лажици масло
• 250 мл пиво
• 200 грама мед
За фил ќе ви треба:
• 15 рамни лажици густин
• 1 пудинг од ванила
• 100 грама оризово млеко во прав
• 1 литар вода
• 300 грама шеќер
• 300 грама посна чоколада со
висок процент на какао (45)
За грилијаж ќе ви треба:
• 100 грама бадеми
(по можност лупени)
• 250 грама шеќер
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Подготовка:
# За подготовка на грилијажот растопете го и карамелизирајте
го шеќерот, па додајте ги целите бадеми и промешајте.
Истурете ја смесата на хартија за печење и распоредете ја
рамномерно, па оставете ја да се излади и да се стегне.
# Додека се пече тестото пригответе го филот. Во сад
ставете 800 милилитра вода и додајте го оризовото млеко.
Додајте го и шеќерот.
# Во друг сад со 200 милилитра вода разматете го пудингот
од ванила и 15 рамни лажици густин. Измешајте убаво да
не останат грутчиња. Кога водата во садот ќе почне да врие,
додајте ги размешаните густин и пудинг.
# Мешајте постојано.
Во текот на мешањето додајте ја и чоколадата убаво да се
растопи и оставете го кремот да се олади.
# Сите состојки за тестото изматете ги убаво. Смесата сипете
ја во две тркалезни тави и печете 15 минути на 180 степени.
Откако тестото ќе се излади, пресечете го на два дела по
хоризонтала.
# Измелете го изладениот грилијаж. Филувајте ја тортата: тесто,
фил, грилијаж, тесто....итн.
# Декорирајте ја со преостанатиот фил и грилијаж, па оставете ја
да постои неколку часа во фрижидер пред сервирање.
# Сервирајте!
Грилијажот може да се подготви и со лешници место со бадеми. Ако сакате
фил што е повеќе како крем, ставете две-три лажици помалку густин.

www.republika.mk

