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Вовед
Нови уцени за криза без крај

За Заев и за хулиганите
нема закони

настан на неделата

Хулиганите на СДСМ почнаа
и да тепаат граѓани
пацитет сега се обидуваат да го
камуфлираат со правење метеж
и нервоза во текот на денот.

Ненад Мирчевски главен и одговорен уредник
|

А

ко немаш што да понудиш,
глуми лудило и поставувај
налудничави барања. Заев
повторно ја искористи проверената формулата за бегство од избори
испорачувајќи нов ултиматум. Лидерот на опозицијата најавуваше план
за излез од кризата, а се појави со
низа небулозни услови. Даде рок за
исполнување на неговите желби, но
„заборави“ да каже што ако не му бидат исполнети условите? Ќе ги врати
револуционерите од одмор или ќе ги
повлече пратениците од Собрание и
колективно ќе се упатат на плажа?

За волја на вистината, се закани дека
неисполнувањето на двата главни
услова до 18 јуни ќе значело дефинитивно погребување на Договорот од
Пржино, кој лично тој досега неколку
пати го закопа и го прогласуваше за
мртов кога требаше да се соочи со
граѓаните. Но, не кажа што потоа? Ќе
бара нов договор во кој ќе може да
вметне нови и нови вакви налудничави барања? Ќе го активира сценариото за насилно освојување на институциите? Ќе тера вака до бесконечност,
додека ВМРО-ДПМНЕ не го устоличи
во премиерската фотелја како нејзин
предлог за премиер?
Повеќе од една година СДСМ испорачува класични уцени и нелогични
барања за кои тврди дека се услов за
одржување избори. Во август инсистираше да се формира Специјално
обвинителство и покрај тоа што оваа
институција се негира со Уставот на
државата. Обвинителството место да
ја расчисти аферата со прислушување,
за што и беше формирано, се претвори во продолжена рака на СДСМ и во
заштитник на Заев и на Верушевски.

Во октомври плачеше да се дограби
до власт без избори, спротивно на
волјата на народот, и да добие неколку многу важни министерски
6
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позиции. Откако го доби бараното
направи сè за да го опструираат исполнувањето на условите за спроведување на изборите.

Се закануваше дека нема да има избори ако премиерот не се повлече 100
дена пред избори. Оттогаш поминаа
150, а изборите двапати беа одложени
затоа што одбиваше да се појави.

Се натегаше за форматот и за составот
на членови на ДИК, а потоа го опструираше почетокот на нејзиното работење за да се одолжи прочистувањето
на избирачкиот список. Тврдеше дека
има 500.000 фантомски гласачи, не
најде ниту еден. До ден денес го оспорува списокот без да каже што е
спорно и без да даде предлог како
да се обезбеди список што ќе биде
веродостоен. Предложи и активна регистрација, а ВМРО-ДПМНЕ прифати.
Сега СДСМ не е сигурен дали да го
прифати својот предлог!

Бара повлекување на аболицијата за
сите политичари, но не и за својот
лидер (веројатно поради неговата
блискост со господ). Дури и „шарените“ го амнестираа од одговорност
за осумте милиони евра од „Глобал“. Се
разбира, овој факт не ги вознемирува
„револуционерите“, борците против
„селективната правда“, истите тие
што до вчера, пред да заминат на летен распуст, бараа сите политичари да
одговараат за криминалот, а невиноста да ја докажуваат пред суд.

За возврат, тој сега безусловно бара
од државата амнестија за шарените
хулигани, кои уништуваа државен
имот и сквернавеа споменици - уште
еден скандалозен пример за директно мешање во работата на судот и за
вршење притисок за спроведување
селективна правда. Но, очигледно,
кога имаш чадор и кога си шарен сè
ти е дозволено.
www.republika.mk

Уште поскандалозно е второто барање, со кое опозицијата се обидува
вторпат за еден месец да го погази
Уставот уценувајќи го Уставниот суд
да донесе одлука со која ќе ја потврди
уставноста на Специјалното обвинителство. Внимавајте! Не бара да се
изјасни, туку да ја потврди уставноста! Со други зборови, бара потврда
написмено дека противуставната институција е уставна. Дали судиите од
Уставен суд повторно ќе подлегнат на
политички притисоци и ќе дозволат
одново да бидат понижени, ќе видиме
во текот месецот.

Сè уште верувам дека во случај судот
да реши да заседава по оваа иницијатива ќе донесе одлука во согласност со
Уставот и со законите, а не врз основа
на желбите на Заев и на „револуционерите“. Во случај, пак, и овој пат да
бидат принудени да го погазат Уставот, спроведувањето на правдата
во државата ќе мора да добие сосема
поинаков тек. Тогаш државата ќе мора
да му овозможи на секој друг граѓанин
(кој не е член на СДСМ и не е „шарен“)
да има право да врши насилство и да
предизвикува штета врз објекти и
институции кон кои чувствува револт
и да не одговара за тоа.

арените демонстранти,
Ш
кои речиси два месеца го
парализираа градот во поплад

невните часови, сега почнаа да
блокираат крстосници во со
обраќајниот шпиц. Новата та
ктика е резултат на сѐ помалиот
одѕив и поддршка од граѓаните,
кои изостануваат по двомесеч
ното изживување. Немањето ка

Ова е втор
напад од
страна на
хулиганите и
на вандалите
на СДСМ, кои
пред само
една недела
физички на
паднаа роди
тел кој сакаше
своето дете
да го однесе
на преглед на
детска карди
ологија

Во недостиг на масовност, двае
сетина „шарени“ автомобили беа
паркирани на секоја од крстосни
ците кај поранешна „Треска“, во
Карпош 3 кај бензинската ста
ница, кај Соборниот храм, Суд
ската палата и кај Црвениот крст.
Активистите на „Протестирам“
не им даваа на луѓето да стигнат
на работа, на средношколците
на училиште, на студентите на
факултет.Демонстрантите го
навлекоа гневот на возачите, а
посериозен инцидент се случи
на крстосницата кај Соборниот
храм, каде што опозициски акти
висти со тупаници го нападнаа
и со низа погрдни зборови го
навредуваа урбаниот скопски

лик Крис, кој се обидуваше да се
пробие низ метежот. Ова е втор
напад од страна на хулиганите и
на вандалите на СДСМ, кои пред
само една недела физички напад
наа родител кој сакаше своето
дете да го однесе на преглед на
детска кардиологија.

Опозициските платеници се
којдневно докажуваат до каде
се стигнати очајот и лудилото во
платеничките редови кои по се
која цена одработуваат за инте
ресите на Зоран Заев и на СДСМ.
Граѓаните гневно прашуваат до
кога незначителна толпа плате
ници ќе ги држат граѓаните на
Скопје во заложништво за да ги
оправдаат парите што ги земаат
од Сорос. �

Звучи налудничаво, но сосема оправдано имајќи на ум какви сѐ не желби
му беа исполнети на Заев и од каков
криминал се извлекувал од одговорност. Ако може Заев и шарените, може
секој граѓанин во државата. Затоа што
сите сме исти пред законите.

www.republika.mk
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актуелно

Корупциски скандал на УКИМ

Секс и пари за шестка во индекс!
„Еразмус“ откри развратна мрежа на секс и пари
за оценка во индекс од Економскиот факултет во
Скопје. Но, таа корупција е само дел од проблемите
во високото образование, каде што владеат робов
ладетелски и вазалски односи. Перцепциите од ан
кетите излегуваат на виделина, па ќе се охрабри ли
целата академска заедница да се справи со своите
колеги и да го испере петното и од својот образ?
Пишува Наум Стоилковски
|

Ш

естмина професори, еден
демонстратор и сопстве
никот на бифето на Еко
номскиот факултет при УКИМ во
Скопје со години имале разрабо
тена развратна шема за наплаќа
ње на преодните оценки. Од сту
дентите барале од 500 до 1.000
евра, а постојат и индиции за
наплата со сексуални услуги. На
денот на акцијата „Еразмус“ на
факултетското паркиралиште
кај еден од нив, поранешниот
декан Бобек Шуклев, биле најде
ни претходно обележани 1.000
евра земени како поткуп. Обе
лежани биле и други 1.000 евра.
Од Јавното обвинителство за
гонење организиран криминал
и корупција тврдат дека, освен
доказите обезбедени со приме
на на таканаречените посебни
истражни мерки, имало и други
докази. Предистражната постап
ка траела подолго време, уште
од 2015 година. Меѓу звучните
имиња во шемата бил и член на
МАНУ. И токму звучните имиња
и угледот во општеството ги спа
силе од притвор.

Акцијата ја извади на виделина
корупцијата во високообразов
ните институции. Тоа што со го
дини се говори дека во високо
то образование постои поткуп,
оценки без знаења, па и разврат,
мобинг, уцени, акцијата „Ераз
мус“ го покажа на Економскиот
факултет, но тоа не значи дека
таа практика ја нема и на други
високообразовни единици.
8
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Иако за тоа се говори со годи
ни и научната фела е деклара
тивно против таквите дејства,
евидентно по акцијата изостана
нивната реакција. Нема реакција
од професорите, нема реакција
од помладите колеги, нема ре
акција од студентите. Ги нема
ниту оние, најгласните што се
противеа на реформите во ви
сокото образование, обединети
под именителот „Професорски
пленум“, ниту оние од „Студент
скиот пленум“, од кои дел се пре
топи во актуелните улични бојо
сувачи откако се покажа нивната
политичка заднина.

Ги нема професорите да ја осу
дат корупцијата, ниту дури во
облик на пресумпција на неви
ност, ниту, пак, да ги заштитат
дел од колегите ставени во не
пријатна ситуација да бидат при
силени да платат, во готовина
или во услуги, ниту оние што се
онеправдани со учење да бидат
изедначувани со оние со подла
бок џеб. Нема ниту осуда на блан
ко заштитата на криминалното
однесување од опозицијата која
веднаш препозна политичка зад
нина и демонстрација на сила.

Сето тоа навраќа на периодот
околу преминот од 2014 во
2015 година кога актуелна те
ма беа реформите во високото
образование.
Тогаш група професори што од
биваа да се вклучат во дебатата

www.republika.mk

за реформите организирана во
еден хотел, со сексуална инсину
ација се подбиваа дека „ако им
влеземе сега во хотел, утре ќе
побараат од нас да влеземе и во
апартмани“. Тогаш беше оценета
како „брилијантно и духовито“.
Деновиве акцијата „Еразмус“ на
Економскиот факултет ја откри
суровата вистина дека токму
нивни колеги делеле покани за
хотели и апартмани за положу
вање на студент(к)ите. А, тоа е
далеку од духот на брилијантно
и духовито, туку е трагично, де
градирачки и омаловажувачки.

Со неподнослива леснотија на
импровизација некогашните
гласни професори остануваат
збунети и денес. Се нема став
дали петстотини или илјада во
евра, па и по некоја сексуална
услуга, секако, секому според
апетитите, придонесува во раз
војот на академската слобода и
автономија.

Кога спротивно на тогашните
пленумците се појави и друга
група од 200 професори кои
имаа желба да помогнат во
промените на универзитет
ското образование, во својата
платформа за дејствување на
ведоа и спротивставување на
„бизнис-интересите, профите
рите и манипулациите“, односно
„Велиме гласно „не“ за купените
дипломи; „Не“ за оценките со
протекции; „Не“ за нелојалната
конкуренција во и меѓу факулте
тите и универзитетите“, стоеше
во нивната иницијатива.
Зар не е упад врз автономија
та кога дел од професорите ги
користат позицијата и универ
зитетот за свое лично богате
ње и се однесуваат како тоа да
е нивна приватна фирма ... Не е
само јавна тајна, туку секојд
невие е пишувањето оценки
без знаење, без појавување на
студентот на факултет и слич
но - посочи тогаш проф. д-р Тања
Каракамишева-Јовановска.
�

Во 2010 година ресорното мини
стерство отвори канцеларии во
сите пет државни универзитети
за превенција и борба против ко
рупцијата и заштита на правата
www.republika.mk

на студентите. Преку апликација
на интернет студентите можеа,
јавно или анонимно, да ги при
јавуваат проблемите со кои се
соочуваат во образованието.

Сега првата таква канцеларија,
отворена токму на Економскиот
факултет, не работи, исто како
што не работи ниту на Правни
от факултет „Јустинијан Први“.
Никој не пријавил поткуп. При
чината, можеби, лежи во пер
цепцијата од истражувањето од
2012 година кога над 28 процен
ти од студентите во Скопје се
изјасниле дека пријавувањето
на неправилностите нема да
промени ништо. Една петтина
од испитаниците се плашеле од
одмазда. Сепак, истражувањата
покажуваат дека четири од де
сет студенти на УКИМ имале
лично искуство со поткуп, а секој
втор студент сметал дека на не
говиот факултет има непотизам.
Околу 80 проценти од анкетира
ните студенти на Правниот, Еко
номскиот, Филозофскиот и на
Филолошкиот факултет рекле
дека на нивниот факултет има
непотизам и врски при полага
ње на испитите.

И сега, како и тогаш (во 2014
година, н.з.), сметам дека во
очените проблеми во висо
кото образование мора да се
кажуваат јавно, дека пробле
мите со купување оценки, па
дури и дипломи, не само на
дипломски, туку и на пост
дипломски, па и на докторски
студии, не треба да се ставаат
под тепих - вели денес Карака
мишева-Јовановска.
�

Сексуалните услуги и злоупо
треби што се спомнуваат по
акцијата „Еразмус“ не се одне
суваат само на односот студент
- професор. Извори од УКИМ, и
од студентите и од професори
те, посочуваат дека многу често
токму тие услуги се отскочна
штица дури и за академска кари
ера. Се посочуваат примери дека
сексуалните услуги, давани од
студентски времиња, подоцна се
валоризирале на ниво на колеги,
односно како основа за унапре
дување во кариера на УКИМ. Во
таа насока, истите извори посо
петок, 10 јуни 2016 година
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чуваат и на мобинг од постарите
професори кон асистентите или
доцентите. Така, постои цел еден
систем на зависност на помла
диот кон постариот кадар, која
често создава и обврска за ин
тимна поврзаност, многу пати
и без волја на помладите колеги.

Прашана за таквите односи на
факултетите, Каракамишева–Јо
вановска посочува на системот
на целосна зависност на помла
диот кадар исклучиво од рецен
зентското мислење на постарите
професори на истата установа,
што креира систем на вазалска
покорност и создава „робови”
кои се целосно впрегнати да ра
ботат исклучиво за интересите
на постарите професори.
Тажно е што помладите коле
ги се чувствуваат исфрустри
рано без можност да сторат
нешто за да си ги заштитат
своите интереси, па и своето
достоинство како личности.
Оваа состојба мора да се ре
шава. Академската заедница
�
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„Револуцијата“ на крстопат

актуелно
не смее да дозволи да остане
во времето на робовладете
ли и робови. Мора да најдеме
сила да ги посочиме и секако
надминеме проблемите што
несомнено се присутни во ви
сокото образование.

Студентите
треба да се
охрабрат да
ги пријавуваат
корумпирани
те професори

Од друга страна, не смее да се доз
воли неколкумина корумпирани
професори да создаваат генерал
на слика за сите професори.

Не смееме да дозволиме ко
румпираните професори да се
кријат зад тие што не се корум
пирани и да профитираат зад
грб. Ако го дозволиме тоа и
постојано го игнорираме овој
проблем, практично и ние ста
нуваме соучесници. Никој, а
најмалку универзитетски про
фесор кој по дефиниција треба
да биде пример за помладите
генерации, не смее да остане
без казна за сторените и од суд
докажани коруптивни актив
ности. Студентите треба да се
охрабрат да ги пријавуваат
корумпираните професори.
�
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Откривањето на корупцијата
е сложен и мошне тежок про
цес во кој, ако сакаме да за
врши со успех, мора да бидат
вклучени сите инволвирани
страни - студентите, професо
рите, универзитетските тела и,
секако, државните органи кои
имаат обврска да се справу
ваат со овој вид криминал. Се
работи за меѓусебно поврзани
активности за кои, за да имаат
успех, е потребна заедничка
посветеност за ставање крај
на корупцијата во оваа сфера
- додава професорката Карака
мишева–Јовановска.

Клопчето на корупцијата во ви
сокото образование почна да
се одмотува. Тоа што од таму се
очекува е академската заедница,
вклучително и студентите, да за
стане во борба за расчистување
на овие внатрешни случувања
кои ги надминуваат рамките
на корупција, за дури потоа на
вистина високото образование
да си го врати угледот и да се
дискутира за автономијата. �

Заев се исплаши,
чадорите на „шарените“
подготвени за на плажа

Лани, ефектот на и така пе
тардоидните „бомби“ целос
но се загуби со доаѓањето
на летото и на одморите, а
шарената бурлескна револу
ција влезе во истиот период.
Сосема разбирливо е што
Заев и СДСМ ставија во петта
брзина и наметнаа рок од
само 11 дена за исполнување
ред конфузни услови. За
падниот чадор ги штити, но
вистинските чадори за сонце
ги плашат. И Брисел ги доте
па. Сакаа да му „угодат“ на
„чадорот“ со радикализација
на протести пред Советот на
ЕУ, а тој се одложи од пред
видениот 20 јуни поради бри
танскиот Брекзит. Статива до
статива,а во партијата гласно
одекнува „тик-так, тик-так“, но
не како најава за „бомба“...

Пишува |
Љупчо Цветановски

„Како ќе познаете член на врху
шката на СДСМ? – По кратките
нозе, се разбира! -Како по нив? –
Па на лагата ѝ се кратки нозете, а
СДСМ ептен ја претера, Заев веќе
носи панталони од второ одде
ление...“ Ова е само една од мно
гуте шеги на социјалните мрежи
со кои Македонците се подбиваат
со неконзистентноста, лагите и со
секојдневното самодемантирање
на лидерите на СДСМ и на нивните
пулени од шарената револуција,
за кои се тера шегата дека освен
дневниците за доаѓање на протест,
сега им ги платија и казните за
хулиганството. Најголема забеле
шка на сите останува што Заев и
Шеќеринска само учествуваа во
„донацијата“ за своите шарени со
партијци. По логиката на нештата,
требаше без проблем од сопствен
џеб да платат за услугите на тие
што секоја вечер, освен недела, се
„борат со режимот“ и со другите
ветерници. Вака човекот познат
по милионите од тендери и „гло
балниот“ проблем и жената пре
познатлива по „солената“ кирија,
www.republika.mk

јахтите и чантите, дадоа по три
илјадарки. Денари, се разбира...

Најголема навреда и самобенди
сано потценување на интелиген
цијата на сопствениот народ, пак,
останува секојдневната бурлеска
во која СДСМ излегува и патетич
но, без срам и перде, ја поддржува
сопствената квазиреволуција, ма
кар била и шарена, претставувај
ќи ја како граѓанска. Така, Заев и
Шеќеринска вечерта на 6 мај, со
сиот ум заминаа на протест за да
ги дознаат ставовите на шарена
та „револуција“?! И додека сите се
смееја, тие ги ислушаа, се проше
таа и утредента условија со сите
нивни шарени барања, демек го
слушале народот. Иако слушање
то на гласот на народот би бил
вистинска промена и напредок
во 25-годишната егзистенција на
елитистичката партија, главниот
проблем во продавањето на шаре
ната пародија беше повторно тој,
лидерот, кој по обичај заборави де
ка демек не е заедно со шарените,
па изуми и да каже - што ако не ги
исполнат барањата на шарените
сограѓани...
петок, 10 јуни 2016 година
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анализа
„граѓанските“ барања. Даде
11 денови за нивно решава
ње. Инаку, се сеќавате дека
и Владата требаше да падне
за три дена од објавување на
„бомбите“.

ДАШТЕВСКИ: КУЛМИНАЦИЈА
НА ЗАЕВАТА КОНФУЗНОСТ
Не знам дали да кажам дека сум изненаден,
бидејќи опозицијата постојано дава вакви не
логични изјави, па тоа веќе станува нормално,
вели универзитетскиот професор Алексан
дар Даштевски, според кој на последната прес-конференција
доаѓа до кулминација на конфузноста во изјавите.

ДАШТЕВСКИ: Замислете, главен услов за излегување од поли
тичката криза е уставниот суд да донесе одлука дали е уставно
или неуставно постоењето на СЈО. Кој може да разбере што
значи тоа и како да се толкува, а тоа е нивниот главен услов
за излегување од кризата. Дали опозицијата има доставено
иницијатива за испитување на уставноста на законот или, пак,
тоа го темели на некоја друга иницијатива? Ако е тоа поли
тичко барање, зошто се упатува кон уставниот суд. Дали ова
претставува ултиматум кон судот? Не ли е ова обид за вршење
притисок врз судот, кој е независен државен орган и никој не
може да му се меша во работата?
Второто барање е да се ослободат сите што протестираат. Исто
како и претходното и ова е двосмислено и нејасно барање. Прво,
тие што протестираат се на слобода и секој ден непречено им
се овозможува да го остваруваат тоа право, иако има елементи
на непочитување на законот, како на пример непријавување
на протестот во законскиот рок. Се гонат тие што направиле
кривични дела во текот на протестите. За нивно ослободува
ње или судење одлучува судот, а не политичка структура и ако
постојат услови, судската власт ќе си донесе одлука заснована
на законот, во постапка што е, исто така, утврдена со закон.
Ова е многу интересно дотолку повеќе што веднаш по овие
две барања, лидерот на опозицијата вели дека конечно во Ре
публика Македонија треба да дојде до владеење на правото.
Како е можно по овие барање да се рече тоа, бидејќи и двете се
спротивни на владеење на правото, како и многу други работи
кои претходно се случија на протестите, а дел од нив токму
лично од него. Затоа, не знам дали се работи за флоскули што
се повторуваат за да се пополни место меѓу барањата или некој
треба да му објасни што значи тој термин.
Вториот сет на барања е уште поконфузен. На целата маке
донска јавност ѝ е јасно дека избирачкиот список е прочистен
и дека по таа основа веќе е нелогично да се разговара. Изме
ните што ги бараше ДИК за избирачкиот список беа изгласани
во Собранието од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ на
првата седница, која ја свика претседателот на Собранието по
одлуката на Уставниот суд, на која не присуствуваа пратениците
на СДСМ. Значи, тоа прашање е веќе решено, а прочистувањето
ќе продолжи во континуитет сѐ до изборите.
На барањето што се однесува на измените на Законот за медиуми
интензивно се работи во Владата по препораките за добивање
преговори во ЕУ и предлозите на Прибе, кои треба да се спро
ведат, во согласност со најдемократските европски стандарди.
Не знам дали опозицијата не го знае тоа или го игнорира.
Конечно, формирањето влада за спроведување избори е, исто
така, апсолвирано прашање и до тоа ќе дојде, како што е до
говорено со Договорот во Пржино, 100 дена пред изборите,
затоа и овој предлог е нејасен. Всушност, се бара нешто што
не е спорно.
Тоа што уште повеќе изненадува е дека опозицијата не кажува
што ако не се исполнат овие прашања. Дали ќе дојде до бло
кирање на улиците што ќе ги иритира сите граѓани на Скопје и
на републиката, или ќе се замине на Халкидики и други атра
ктивни дестинации.
12
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ШАРЕНОТО ТРОЈСТВО НА
СДСМ ГО ЗБУНИ ЛИДЕРОТ
Така, гордиот лидер излезе на
прес-конференција и ги сооп
шти своите контрадикторни
барања, во кои борејќи се за
„правна држава“ како услови ги
наведе односот на Уставниот
суд кон СЈО, судско ослободува
ње на вандалите што кршеа и
боеја и во втор ред веќе испол
нети услови како избирачкиот
список и учеството во влада,
одамна апсолвирани праша
ња. Конфузноста на Заев, се
пак, ја нагласи моментот што
тој заборави да каже што ако
не биде по негово? Загубен
во преводот или поверојатно
во единството на социјадемо
кратското свето или, поверо
јатно, шарено тројство кое ги
содржи СДСМ, СЈО и шарената
револуција, тој изуми да каже
со што се заканува. Разбир
ливо, па пред само 12 часа за
каните ги соопшти неговото
алтер его од шарената револу
ција – кажаа дека ќе блокираат,
радикализаираат и што ли не.
Заев заборави дека за јавноста
не се едно, туку се измислена
„настрана граѓани и настрана
партија“, која само ги поддр
жува, па не ни помисли дека е
потребно да каже - што би било
кога не би бил исполнет нив
ниот безобразен ултиматум.

СТАТИВА И СО ПРОЦЕНАТА
ЗА РАДИКАЛИЗАЦИЈА
ПРЕД СОВЕТОТ НА ЕУ

Длабоко навлечен на бојкот,
протести и на условувања,
СДСМ и сега уцени со времен
ски рок за исполнување на
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Фамозниот 18 јуни, пак, во се
бе ги крие и мотивите за ова
разулавено итање на парти
јата. Чуму токму 18 јуни, се
прашаа еднобојните граѓани,
кои тие милуваат да ги наречат
стока. Објаснувањето е многу
логично и произлегува од два
мотива што ги притискаат во
дејствувањето. Прво, Советот
на ЕУ, на кој чадорот дава сѐ од
себе да ја протурка Македони
ја како безбедносно прашање,
требаше да се одржи на 20 јуни,
така што радикализација на 18
ќе беше полн погодок. Така, би
му „угодиле“ и на „чадорот“,
кој би ја зел како одличен адут
картата дека состојбата во Ма
кедонија се влошува, сѐ за да нѐ
стави на дневен ред, чин што
изминатите седум години од
блокадата на Грција и ветото
во ЕУ по првата препорака за
преговори од ЕК никако не им
текнуваше.

Но, упс, повторно статива!
Како и стотици пати досега,
СДСМ, се излета со процена
та. Заев си кажа за датумот, а
поради Британија и гласањето
за Брекзит на 23 јуни, Советот
на ЕУ ја одложи средбата за
крај на месецот. Не би се зачу
диле сега Заев да излезе и во
сопствен стил да рече дека се
премислиле и дека нов датум
за нелогичните услови е 29, а
не 18 јуни. Сепак, поверојатно
е дека датумот е поврзан со
друг, поголем страв. И тој од
чадори, ама вистински...

СТРАВОТ ОД ЧАДОРИТЕ ГО НАМЕТНА
18 ЈУНИ
Ономатопејата на тајмерот што ги отчукува пос
ледните моменти пред детонација на бомба, ма
ксимално користеното „тик-так, тик-так“ со кое
спасителот од Муртино ги најавуваше своите пе
тардоидни „бомби“, сега е ономатопеја за послед
ните моменти на шарената „револуција“. Се ближат
летните одмори, а шарените вандали покажаа дека
многу милуваат добро да одморат по напорното
бојадисување. Секој викенд досега го правеа тоа,
а сега по толку труд и енергија потрошена на ху
лиганство и вандализам им треба и подолга по
чинка. По можност, обезбедена од дневниците на
добротворите, на некоја плажа. Овој непобитен и
докажан факт ја исплашил, со право, и врхушката на
партијата, која ќе остане и без стотината најредов
ни шарени молери, а прикаската за некаква си ре
волуција ќе остане само грд спомен за двомесечен
срам на една гневна партија исполнета со омраза,
која се обиде да ја бојадиса и пребои сопствената
историја во обидот за враќање на власт. Залудно
дневниците од 20 евра, сега доаѓа време кога ќе
треба и да се потрошат парите. Уште поголема
паника предизвикува можноста шарената „рево
луција“ да ја доживее судбината на „бомбите“ на
Заев. Не случајно и двете се во наводници. Каква
револуција, такви бомби, нели.

Лани, ефектот на и така петардоидните „бомби“
целосно се загуби со доаѓањето на летото и на
одморите, а шарената бурлеска влезе во истиот
период . Не случајни се и идентичните ефекти од
двете небулозни дејства – „бомбите“ место да го
дигнат, го урнаа и така малиот рејтинг на Заев и
СДСМ, а анкетите по стартот на шарената бурлеска
го покажаа истото. Тогаш, „бомбите“ ги испрово
цира Никола Груевски со прес-конференцијата за
обидот за пуч на Заев. Шарената „револуциа“, пак, ја
испровоцира Ѓорѓе Иванов. И повторно, интензи
тетот и интересот паѓа, а летото неминовно доаѓа,
најавувајќи акутна шарена менопауза.

Соочена со овој страв, врхушката во паника одре
ди датум, кој, сосема случајно, нели, е предвес
ник на посериозниот почеток на летната сезона
и аранжманите од 20 јуни. За Заев, Верушевски и
за Чаушот најдобар чадор, можеби, е странскиот
заштитник, но за шарените чеда на „револуција
та“ - нема подобар чадор од тој на плажа во Грција,
Малта, Шпанија...

КОСТОВ: ЛОГИЧНО Е АБОЛИРАН
ПОЛИТИЧАР ДА ПРАВИ ПОЛИТИЧКИ РЕКЕТ
Костов: Одживеавме една и пол го
дина условување, т.е. уценување од
Зоран Заев на коалицијата на власт,
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, кон Никола Гру
евски и Али Ахмети, а богами и кон
Мендух Тачи и ДПА, кон новинари и
медиуми, кон бизнисмени, кон гра
ѓани на Република Македонија. Но,
Заев е неуморен и продолжува. Веќе
не само што условува, туку и моли за
нешто за што сѐ уште не знае како,
на кој начин, да ѝ го соопшти на јав
носта. Вметнува директно во петта
брзина и ни зборува дека не бега од
избори, дека тој е за брзи избори,
дека ВМРО-ДПМНЕ бега од избори.
Веднаш потоа префрлува во рикверц
и понатаму испорачува нови усло
вувања или, да бидам поконкретен,
поставува нови уцени, кои треба да
му ги исполнат, па дури потоа седну
вање на маса и преговори. А ако се
смилува господ Бог (читај Заев), ќе
има избори. А можеби и не! Никогаш
ништо не се знае и не е сигурно со
него. Тој и не би бил Заев, таков каков
што е, ако не е така.
Ама, се чини, тоа е. Од него ни нема
спас. Дури и полошо од тоа, неговиот
неразбирлив јазик, би рекол Крлежа,
е порака за хаотични и збркани мисли,
порака и потврда за нечесна политика,
а јас би додал и занемарување на мо
ралот и отсуство на етика во неговото
политичко однесување. Тоа е однесу
вање, чијшто краен ефект се блокади,
немири и насилства. Тој, дефинитивно,
е исклучителен тип, кого во полити
ката го возбудуваат само уцени, а таа
негова возбуда доживува екстаза кога
испорачува музички желби. Така тој
и сега, без срам и перде, ликуваше
дека сѐ што кажал погодил, сѐ што
побарал добил. Еве нека му биде: та
ка е бе Заев! Ама ајде еднаш собери
храброст и покажи дека си подготвен
да излезеш и на избори. Или кажи ѝ на
македонската јавност кога ќе се одр
жат парламентарните избори, па да ни
олесни на сите. Ем и тоа ќе го погодиш
(100 проценти ефикасна видовитост),
а богами и сите ќе ти признаеме дека
еве заслугата за конечното одржува
ње на изборите е твоја и само твоја. А
не вака, барајќи до 18 јуни Уставниот
суд да се изјасни за иницијативата за
уставноста на СЈО, и да бидат ослобо
дени неговите шарени пријатели, кои
сквернавеа и нагрдуваа култура, умет
ност, историја и традиција, да играш
мајтап со институциите на судството и
на државата. И сега прашувам: Е па не
ли тој е демократски борец за Уставен
суд, кој ќе работи без политички улти
матуми и партиски притисоци? Нели
тој велеше дека се бори за независно
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судство? Не госпо
да, тој не може да
биде тоа затоа што
е обичен политички
криминалец, кој занает за уцени учеше
од Верушевски, а политичкиот рекет
го спроведува со врвни стручњаци од
типот на Чаушот и на неговата хакер
ска и рекетарска банда.
Повеќе од јасно е дека Заев не само
што се пазари, туку и се лигави како
четиригодишно дете, кое плаче, ама не
знае зошто и од кои причини. Ете тоа е
нашата реалност денес. Не знам, може
би навистина многу, дури и премногу, е
одушевен од шарената револуција, па
си дозволува тие да соопштат некакви
си ултиматуми, а потоа тој ги презема и
ги прогласува за свои, т.е. ултиматуми
на СДСМ. Тоа е неговото сфаќање за
лидерство: да води, така што други
ќе го водат. Со такво лидерство, од
нов тип, и како лидер од нов ков, тој
само го ничкоса СДСМ и го урниса и
минимумот политички дигнитет што го
имаше партијата.Така што, кога СДСМ
ја практикува политиката на интернет,
тоа е политичко рекетарство, промо
вирано од Чауш, а кога ја практикува
како улично хулиганство, кое блокира
и уништува, тоа е уличен криминал,
промовиран од СДСМ – криминалци
за улични блокади. Ни помалку, ни
повеќе, туку шарени самопрогласе
ни револуционери, докажани улични
хулигани и насилници, а богами во
последно време и потврдени судени
и осудени криминалци, кои блокира
ат улици, булевари и крстосници. Не,
не, не претерувам! Добро знам што
зборувам. Па имам очи и гледам, како
тие криминалци нападнаа цело семејс
тво, маж и жена, кои со автомобил го
носеа на преглед своето болно дете.
Срамота! А и снимките покажаа кои се:
Криминалци од криминален контејнер
со пет ѕвездички - цело скопско кри
минално подземје.
А кога и добро ќе размислам, мислам
дека сето оваа работа со Заев и има
логика: Па што друго да очекуваме од
аболиран политичар, освен политика
та да ја практикува преку политичко
рекетарство, преку телефон, интер
нет и незаконски снимки, но и преку
политичко и физичко насилство на
улица. А таа и таква негова политика,
ми заличува на јаглероден моноксид,
кој сака да ни ја задуши и уништи кул
турата, македонската култура, градена
со векови, македонската култура, кис
лородот на нашето поднебје. Познато
ни е дека без кислород нема живот,
значи без култура нема општествено
живеење и цивилизација.

петок, 10 јуни 2016 година
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Кој е нестабилен, Заев или Македонија?

Опозицијата со грчки
позиции за името
Неделава зад нас слушнавме две позиции за најтешкото македонско
надворешно и внатрешно политичко прашање поради кое земјава
веќе со години е во предворјето на Европската унија, засега без
шанси да седне на масата како рамноправен партнер. За разлика од
изјавата на лидерот на СДСМ, кој во свој стил, со многу контроверзии
и нелогичности директно говори за потребата од промената на
името, германската канцеларка Меркел индиректно ни опиша што
им се случува на тие што не се дел од европската елита кога треба
да ги остварат своите права. И двете позиции не даваат надеж дека
Македонија може наскоро да се надева на позитивен развој на
настаните и на реален разумен компромис за името и за
отворање на евроатланските патишта

С

поред Зоран Заев, политичката криза нема никаква врска со проблемот
за името со што дирекно ги потврдува грчките тези и причини за вето, кои велат дека
Македонија не е функционална
демократија и затоа не треба
да е дел од ЕУ. Лидерот на СДСМ
смета дека Македонија прво
треба да биде стабилна и политички и економски, а дури
потоа да влезе во процесот на

Пишува | Горан Момироски
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решавање на името, што драстично ја расипува позицијата
на Македонија во однос на
спорот за името со Грција. Со
своите позиции Заев на грчката страна ѝ дава легитимно
право да одбие какви било разговори затоа што кога лидер
на главната опозициска партија тврди дека неговата земја
не е стабилна, таа не заслужува
ни членство во ЕУ и во НАТО.

Со други зборови, преку српската агенција „Бета“ Заев најави дека сè додека не заврши
политичката криза во земјава,
која со кратки прекини трае 15
години, или од почетокот на независноста, Македонија не треба да преговара за името. Овој
контроверзен став е на човекот
што пред неколку години рече
дека поради економски причини некогаш треба да се свитка
„кичмата“ и да се попушти пред
грчките барања за името. Заев
сега ретерира и вели дека во
земјата нема политичар што
би излегол пред парламентот и
би барал промена на уставното
име на земјата.
Со своите најнови ставови за
името лидерот на СДСМ ги
збуни сите, дури и странците,
кои се свесни дека причината
за блокадата не треба да се
бара во легитимните ставови
на Македонија, туку во националистичките тези на Грција,
која бара ексклузивно право
на името Македонија.

Заев директно ѝ нанесе штета
на позицијата на Македонија
во преговорите и со своето тврдење дека Грција може да опстане уште 200 години без да
го реши спорот за името. Иако
на сите им е јасно дека Грција
нема проблем со ваков развој на
настаните, крајно е невообичаено лидер на опозиција да тврди
дека без решение на спорот за
името Македонија нема да опстане како држава, нешто што
Заев го кажува индиректно, но
сосема јасно. Уште потрагично
е што тој опстанокот на земјава
го поврзува само со членство во
НАТО и во ЕУ, што може да го
16
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каже некој професор или аналитичар, но не и лидер на партија. Особено ако се знае дека
покрај грчката блокада, Европската унија се соочува со замор
од проширувањето, а шефот на
Европската комисија најави дека
најмалку до 2020 година нема
да има прием на нови членки.
Зошто лидер на партија што
има аспирација да стане лидер
на влада му кажува на својот народ дека државата изградена на
темелите на генерации луѓе што
гинеле за слободна и за независна држава може да се распадне
ако не влезе во две меѓународни
организации, знаат само тој и
неговите соработници, кои, веројатно, за време на наредните
избори ќе мораат да дадат одговор на ова прашање.
Заев директно
ѝ нанесе
штета на
позицијата на
Македонија во
преговорите
и со своето
тврдење дека
Грција може
да опстане
уште 200 години без да го
реши спорот
за името

Покрај фаталистичките тези за
пропаст на државата ако не го
решиме името, Заев ја обвини
својата држава и за провоцирање. Тој една година откако
министрите за надворешни
работи на двете земји Попоски
и Коѕијас почнаа нов процес со
низа мерки за градење доверба,
бара да се подаде рака на пријателство како да не знае дека Македонија токму поради вакви
позиции досега го смени името
во Обединетите нации, го промени знамето, го смени Уставот
со што се откажа од македонското малцинство во Грција и
направи уште десетина други
компромиси, додека Грција само
набљудуваше и ставаше вето во
Брисел и во Букурешт. За да биде
уште потрагично, Зоран Заев директно им се спротивстави на 15
судии на Меѓународниот суд на
правдата во Хаг, кои пресудија
дека Македонија не е таа што
провоцира, туку тоа го прави
само Грција.
Сепак, и покрај тоа што вели
дека додека Македонија не стане стабилна, а со оглед на кризата во земјава тоа нема да се
случи брзо, Заев најавува дека
името договорено со Грција ќе
биде име за меѓународна употреба на Македонија. Со тоа тој
крајно несериозно ја враќа во
игра двојната формула, која Грwww.republika.mk
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ција досега ја отфрлила во дваесетина официјални околности.

Според тезите на Заев дадени за
агенцијата „Бета“, земјите како
Србија и САД, кои нè признале
под уставно име, не направиле
грешка, а ако Грција не нè признава под уставното име, може
да ни се обраќа со името што
ќе биде договорено со неа. Заев
овие позиции ги излага и покрај
тоа што знае дека во Грција има
национален консензус да не се
прифати промена на уставното име на Македонија за секоја
употреба, но притоа да се променат и името на нацијата, јазикот,
практично земјата и нејзините
граѓани да добијат нов северномакедонски или горномакедонски идентитет. И покрај тоа лидерот на СДСМ вели дека тој со
евентуален договор со Грција ќе
остане Македонец, ќе говори македонски јазик ќе говори во име
на Република Македонија кога
ќе говори во Србија, Грција, Бугарија или каде било. Според Заев,
Грција заедно со другите земји,
покрај тие 132 што нè признале
со уставно име, можат да го употребуваат името за меѓународна
употреба, нешто што е наивно
да го тврди и дипломец на факултет по политички науки, а
не лидер на политичка партија
што бара мандат да ја води Македонија. Се разбира, Заев, кој ја
обвинува актуелната власт дека
преговарала со Грција, за што
објави и една од своите бомби
во кои се разговара за можни
решенија, ни од далеку не изнесува план како неговата агенда
за „обновена двојна формула“,
која беше туркана како позиција
на Македонија до 2008 година,
може да стане реалност.

и на сите други што не се дел од
ЕУ, индиректно им укажа дека
тешко ќе го добијат тоа што го
сакаат ако не се дел од Унијата.

нија, има документ од Меѓународниот суд на правдата,
не може да го добие тоа што ѝ
припаѓа. Според неа, работите
се едноставни, ако сакате да ги
остварите своите права мора
да сте во Унијата. Тоа што Грција не дозволува да влеземе
таму, за неа е помалку важно.

Германската канцеларка Меркел смета дека за резултатот од
референдумот за излегување од
ЕУ ќе решат гласовите на Британците, но дека за тие да го
добијат посакуваниот резултат
треба да се во собата во која се
разговара. Таа на Британците
директно, но и на Македонците

„Ќе имате многу поголемо
влијание на дебатата кога
седите на преговарачката
маса и можете да дадете придонес на преговорите со што
резултатите ќе бидат многу
подобри, отколку кога би
биле надвор од собата“, изјави Меркел пред неколку дена
нагласувајќи дека земјите
надвор од ЕУ никогаш нема да
добијат навистина добри резултати во преговорите што
ги водат. Меркел во изјавата
за излегувањето на Британија
од ЕУ им остави простор на евроскептиците да тврдат дека
германската канцеларка им
се заканува на граѓаните на
островот и во исто време дека
на другите што се надвор од
ЕУ им порачува дека правдата
е поправедна кога сте во ЕУ. �

Ти кажувам ќерко,
сети се снао

Со својата порака упатена до
британските гласачи на референдумот германската канцеларка Меркел ни откри дел од
причините зошто Македонија,
иако има право да го негува
својот национален идентитет,
иако има право да се нарекува
како што сака и, во крајна лиwww.republika.mk
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„Брима галуп“

анкета

ВМРО-ДПМНЕ со повеќе од двојна
предност во однос на СДСМ
Реномираната и угледна агенција за
истражување на јавното мислење,
„Брима галуп“, која ги изработува и
истражувањата на јавното мислење за
потребите на престижниот американски
Интернационален републикански
институт, на барање и во соработка со
неделникот „Република“, во периодот
од 5 мај до 12 мај 2016 година спроведе
теренска анкета за испитување на јавното
мислење на граѓаните во однос на повеќе
прашања поврзани со актуелни политички
теми, при што беа анкетирани 1.006
испитаници повозрасни од 18 години

С

о оглед на фактот што на сите досегашни избори етничките Албанци во Република Македонија речиси стопроцентно гласаа за политичките партии во албанскиот политички кампус,
посебно ги издвојуваме резултатите од анкетата
што се однесуваат на мислењето на Македонците
во врска со двете најголеми политички партии во
македонскиот блок. Истовремено, на прашањата
што се однесуваат на приоритетите и на најважните
работи во животот на граѓаните, освен македонското
гласачко тело, беше земено предвид вкупното расположение на сите етнички заедници (Македонци,
Албанци, Турци, Срби, Роми, Власи, Бошњаци и други),
со цел да се добие реален приказ за расположението
на граѓаните.
Резултатите од истражувањето покажуваат дека
ВМРО-ДПМНЕ и нејзиниот лидер Никола Груевски
имаат повеќе од двојно поголема предност кај Македонците во однос на СДСМ и на Зоран Заев.
На прашањето Која партија е поблиска до вашите
ставови и лични убедувања? 38,8 проценти одговориле ВМРО-ДПМНЕ, а 18,7 проценти рекле СДСМ. На
прашањето, пак, Во кој политичар во Македонија
имате најголема доверба? 30,8 проценти од анкетираните Македонци се изјасниле за Никола Груевски,
а 12,1 проценти за Зоран Заев.
Од одговорите на граѓаните, исто така, може да се
заклучи дека огромно мнозинство Македонци верува
www.republika.mk

дека ВМРО-ДПМНЕ подобро би ја управувала државата
и дека има капацитет да обезбеди подобра иднина за
Македонија. Па така на прашањето Со која политичка
партија и нејзината програма има подобра иднина за
Македонија? 39,8 проценти од анкетираните дале поддршка на програмата на ВМРО-ДПМНЕ, а 17,8 проценти на
СДСМ. На прашањето, пак, Кој подобро би ја управувал
државата? за ВМРО-ДПМНЕ се изјасниле 41,5 процент, а
за СДСМ 17,5 проценти.
Слично е расположението и во врска со довербата во исполнување на ветувањата на партиите, како и за грижата за
личните потреби на граѓаните, па така на прашањето Кој
се грижи повеќе за вашите барања и лични потреби,
ВМРО-ДПМНЕ или СДСМ? 38 проценти од анкетираните
одговориле во корист на ВМРО-ДПМНЕ, а 15,1 проценти за
СДСМ. На прашањето, пак, На чиј збор и ветување повеќе
верувате? 40 проценти од испитаниците изразиле доверба
во ВМРО ДПМНЕ, а 18,4 проценти во СДСМ.

Два и пол пати повеќе Македонци ѝ го доверуваат на
ВМРО -ДПМНЕ и СООЧУВАЊЕТО со безбедносните прашања, како и решавањето на проблемот со името. Па така,
на прашањето Која партија подобро би се соочила со
безбедносните прашања во земјата? 40,9 проценти од
анкетираните одговориле ВМРО-ДПМНЕ, додека 16,2 отсто
се изјасниле за СДСМ. На прашањето, пак, Која партија
подобро би се соочила со решавање на проблемот со
името? за ВМРО-ДПМНЕ се изјасниле 36,6 проценти, а за
СДСМ 13,8 проценти.

На прашањето Дали сметате дека доколку дојде на власт
СДСМ ќе биде подемократска партија од ВМРО-ДПМНЕ?
со „да“ одговориле 24,9 проценти, а со „не“ 52,1 процента.
Во однос на личните приоритети на граѓаните, без разлика на нивната етничка припадност, како најважни ги
издвојуваат вработувањето, подобрувањето на личниот
стандард и зголемувањето на личниот приход.

На прашањето Лично вам кој ви е најголем приоритет?
27,4 проценти рекле вработувањето, 22,9 проценти подобрувањето на животниот стандард, додека 16,5 проценти
како најголем приоритет го сметаат зголемувањето на
личниот приход.
Од анкетата се заклучува дека работата, платата, семејството и здравјето се главните работи за кои се грижат граѓаните, без разлика на нивната етничка припадност. Така на
прашањето Генерално, кои се трите најважни работи во
вашиот живот? 40,4 проценти одговориле вработување,
37,6 проценти се определиле за здравје, 25,9 проценти за зголемување на личните приходи, 20 проценти за семејството
и 17,7 проценти за подобрување на животниот стандард.
www.republika.mk

Рекоа, не порекоа
Никола
Груевски
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Личност на неделата
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Личност на неделата
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Даме Јуначето - бауч за специјалци

Зоран
Заев

Државните институции
се целосно фокусирани
на првите предлози кои
треба да дојдат и како
пакет во наредните денови и недели во делот на
исполнување на итните реформски приоритети
согласно барањето на извештајот на Европската
унија или наречен Извештајот на Прибе. Во повеќе
области, тргнувајќи од областа судство, медиуми,
администрација, областа безбедност и повеќе
други, институциите со полна фокусираност, со
сите капацитети, работат да ги подготват првите
чекори, драфтови и сето она што е потребно за
да се почне еден процес на исполнување на овие
барања кои генерално ќе бидат добри и за Репуб
лика Македонија заради заканување на државата
и институциите во истата.

Првиот чекор е да пре
станат провокациите,
да се пружи рака на
пријателство и да поч
нат интензивни разговори. Грција може уште
200 години да опстане со ваков проблем. Ние
сакаме да бидеме членки на ЕУ и на НАТО. Без
решение на овој проблем не можеме да влеземе
ниту во ЕУ ниту во НАТО.

Митко
Чавков

Емил
Димитриев
Оваа Влада е политич
ка, не е Влада за спро
ведување на изборите
бидејќи нема датум за
нивно одржување и ние сме концентрирани на
реализација на програмата. Законот е многу јасен
– техничка влада, односно влада за спроведување
на изборите се формира 100 дена пред изборите.
Во периодот пред и потоа си функционира поли
тичка влада концентрирана на реализација на
програмата со која го добила мандатот.

Стево
Пендаровски
Не гледам друг начин
дека кој било заговара,
а притоа да има мно
зинство на страната на
опозицијата да се влегува насилно и да се оди
на насилно освојување на власта, бидејќи и така
да одите, утре, задутре пак мора да имате избо
ри. Значи, невозможно е туку-така да дојдете
на насилен пат во институциите, да влезете во
парламентот и во Владата и да кажете ние сме
власт, без граѓаните да кажат што мислат за вас.
Значи, избори мора да има.
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Рекоа, не порекоа

Дамјан Манчевски
Роден:
27 јануари 1978 година во
Скопје
Занает:
Тендерџија
Омилена книга:
„Сказни“ од Геро

К

ога остана без војници,
„Шарената револуција“
почна да прогласува
јунаци. Засега не се многу,
цел еден, но од еден мора
да се почне. Вооружен со
неколку полухистерични
шарки, актуелни периодов
што поради горештините
што поради шарените променади, силен пред камери,
во стилот на Шербеџија во
„Пред дождот“ се исправи
пред специјалците на ЕБР,
ги рашири рацете, демек го
разоружи срцето, го провери грбот и извика: „Тепајте,
браќа, пукајте ајде!“.

www.republika.mk

И полетаа првите наслови:
„Јуначки потег на Дамјан
Манчевски: Тепајте браќа“,
„ИНЦИДЕНТ: Полицијата
го тепа народот – Манчевски кон полицијата: Тепајте браќа, пукајте ајде!!!“,
„ Манчевски кон полицијата: Тепајте браќа, пукајте
ајде!!!“, три извичници,
големи букви, задебелени наслови, да трепка, да
се види, да се чуе – јунак
се роди! И ако мислевте
дека јуначкиот театар завршува во насловот, сте се
излажале. Јунаштвото на
Дамјан Манчевски допрва
станува епско, безмалку
митско: „Се создаде мал метеж, но полицајците, сепак,
не се осмелија да ги тепаат
мирните демонстранти. Несекојдневен и смел потег.
Браво за Дамјан!“.
Да се наежи човек! Полицијата не се осмелила да
тепа мирни демонстранти!

Демек полицајците замавнале, ама им се исперчил
храбриот Даме и ги стресле
гаќите. Па, барем снимка
да немаше, ни сведоци, да
се сретнеа во темно сокаче, па ќе му верувавме на
зборот геровски. Вака што
правиме? Ќе се чудиме и ќе
се смееме.
Но, работава не е за смеење,
а не е ни за бес зашто нашиот бес е нивна сатисфакција.
Нашиот бес ѝ е потребен на
нивната шарена екскурзија
да си ја сокрие малобројноста зашто без нашиот бес
шаренилото е очај, а револуцијата очајна револуција.
Туку, да се вратиме на јунаков.

Во времето пред да се
зајуначи, Даме Јуначе работеше како мајстор тендерџија. Знаете, оние што
учат и подучуваат калфи

и чираци, а во занаетот се
најдобри.

„Тендерот бил во вредност
од 22.892.000 денари или
околу 400.000 евра. Главно
лице за извршување на овој
тендер, во име на понудувачите, бил Дамјан Манчевски,
поранешен шеф на кабинетот на Радмила Шеќеринска,
а сегашен потпретседател
на СДСМ. Тендерот го дала
институција раководена од
кадар на СДСМ, а назначен
за директор од страна на кумановскиот градоначалник
Зоран Дамјановски-Циц“.
Знаел нашиов, мајсторски
знаел да си ја наврти водата
на своја воденица или изразено во илјадарки – 400 европски. И што имаме ние од
тоа? Уште една афера, уште
една жртва на режимот или
уште еден режимски профитер. Ова третово сигурно.
� (Р.Р.)

Лица од криминал
ното подземје во Ре
публика Македонија,
Косово, како и поедин
ци од Србија се интересираа за незаконските
снимки кои беа пронајдени кај Захир Бекири
Чауш. За овие содржини се нудеа и пари. Ток
му ваквите сознанија беа причина за вториот
дел од акцијата, да ги пресретнеме, да ги пре
сечеме тие намери. Имаме информации дека
имало активности кон одредени бизнисмени.
Имаше еден или два случаи на пријава за уцена
или изнуда. Токму поради тоа е и мојата грижа,
тоа што нема пријавување на случаи, можно е
и веројатно дека некои од луѓето, оштетените
ќе ја земат правдата во свои раце.

Маја
Коцијанчиќ
Очигледно многу вре
ме е загубено и сега е
поитно од кога било за
политичките лидери
да се вратат на маса за имплементација на До
говорот од Пржино на инклузивен принцип.
Посебно за итни и кредибилни избори што
мора да се спроведат за итните реформски при
оритети и за земјата да се движи во вистинска
насока, а тоа е кон владеење на правото и кон
евроатлантскиот пат.
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ЕКОНОМИЈА

Економијата го чувствува ударот на политичката криза

Индустријата расте, но дали е моќна да испорача повисок пораст?
Пишува | Александрија Стевковска

И

нформацијата за пораст
на индустриското производство во првите четири
месеци од годинава од одлични
8,7 отсто, внесе оптимизам меѓу
бизнисмените дека, сепак, ситуацијата во економијата не е
толку црна и дека последиците
од политичката криза не се големи. Сепак, според познавачите
на состојбите, нема простор за
многу оптимизам. Имено, се работи за производство и за испорака на претходно договорени
зделки, чијашто реализација е
во тек. Наскоро, поточно во втората половина на годинава, се
очекува и забавување на порастот на индустријата, што, пак,
може да влијае врз остварување
на песимистичката прогноза на
Народната банка на Македонија
за испорачување минимален пораст на БДП на крајот на годинава од одвај 1,6 отсто.
Последните податоци за пораст на индустријата изгледаат охрабрувачки, но не значи
дека ќе продолжат да растат
со исто темпо бидејќи политичката криза го стори своето. Се откажуваат нарачки, се
намалуваат зделки, се повлекуваат инвеститори, вкупната економија е во опаѓање и
тоа ќе го земе својот данок
многу брзо. Практично, досегашниот неколкумесечен
�

континуиран пораст на индустријата се должи на одработување на претходно склучени зделки. Со оглед на тоа
дека актуелната политичка
ситуација не дава сигнали
дека наскоро ситуацијата ќе
се стабилизира, може да се
очекува забавување на порастот на индустријата, но и на
вкупната економија – велат
економските стручњаци.

Статистичките податоци говорат дека индустриското производството се зголемува цели
девет месеци по ред, од август
минатата година до април годинава, за кога се последните
податоци. Сепак, последиците
од политичката криза се евидентни и се чувствуваат. Имено,
ако лани е регистриран пораст
со двоцифрени стапки, сега порастот е речиси преполовен.
Во април позитивата изнесува
само 3,6 проценти, остварена,
главно, како резултат на плусот
од 9,4 проценти во преработувачката индустрија и зголеменото производство во делот на
прехранбениот сектор, производството на пијалаци, облека,
машини и уреди, моторни возила, електрични уреди.
Секако дека податоците за
индустриското производство
во првите четири месеци од
�

Статистичките
податоци
говорат дека
индустриското производството
се зголемува
цели девет
месеци по
ред

годината се оптимистички,
со што е евидентиран пораст
од 8,7 отсто во споредба со
истиот период минатата година. Почнатата динамика
на пораст на индустриското
производство во првите три
месеци од 2016 година (пораст од 10,7 отсто) е забавена
во април, кога е остварен пораст од 3,6 отсто во однос на
истиот месец од 2015 година
и кој е најнизок од претходните три месеци од оваа година, што го намали индексот
на кумулативниот пораст на
индустриското производство
во периодот јануари – април
во однос на првите три месеци
од годината за 2,0 индексни
поени. Тоа што охрабрува во
консталацијата на вкупните
состојби е високиот пораст на
преработувачката индустрија
во првите четири месеци од
годината, за 12,6 отсто, што е
за 6,5 отсто поголемо од просечното годишно остварување
на обемот на индустриското
производство во 2015 година.
Овој податок е особено значаен ако се земе предвид дека
преработувачката индустрија
опфаќа 80,7 отсто од вкупното
индустриско производство и
е главен двигател на вкупната индустрија - вели Билјана
Пеева - Ѓуриќ, директорката на
Дирекцијата на здруженија според дејности при Стопанската
комора на Македонија.

Практично, досегашниот неколкумесечен
континуиран пораст на индустријата се должи на
одработување на претходно склучени зделки. Со
оглед на тоа дека актуелната политичка ситуација
не дава сигнали дека наскоро ситуацијата ќе
се стабилизира, наскоро може да се очекува
забавување на порастот на индустријата, но и на
вкупната економија
Според неа, ако почнатата динамика на пораст продолжи и
понатаму, ќе придонесе за соодветно заживување на стопанските активности во целина и за
подобрување на состојбите во
економијата во земјата.

Сепак, не треба да се запостави фактот дека идните економски остварувања во земјата се под непосредно влијание
на вкупните состојби во државата и во нејзиното потесно и
пошироко опкружување и не
може со сигурност да се каже
во која мера ќе се одразат врз
бизнисот, што зависи од тоа
дали ефектите ќе се почувствуваат и ќе бидат присутни
на краток или на подолг рок
- вели Пеева Ѓуриќ.
�

Бизнисмените се внимателни.
Политичката криза е еден од
факторите што влијаат за резервираноста на фирмите. Тука се
и екстерните ризици, но и проблемите што во некои сектори
се веќе хронични.
Во голема мера проблемите
што се јавуваат се проблеми
што континуирано се провлекуваат веќе подолг период. Ова посебно се однесува
на ликвидноста, односно 45
отсто од вкупно 1.000 компании имаат наведено дека
имаат проблем со ликвидноста – вели Билјана Пеева - Ѓуриќ
од СКМ.
�

Политичката криза најмногу
удри на странските директни
инвестиции. Според податоци22
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те на НБРМ, во првиот квартал
од оваа година имало за околу
пет милиони евра помалку инвестиции во споредба со истиот
период лани. Од почетокот на
оваа година досега се објавени
околу 17 инвестиции што се во
различна фаза на реализација,
но резултатите ќе беа уште подобри ако кризата не постоеше.
Ова во своето мегаинтервју за
„Телеграф“ го потврди и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола
Груевски, кој вели дека иако има
солидни резултати во вакви услови, тие ќе беа подобри ако не
беше кризата.
Лани дури и во услови на
политичка криза имавме
30 странски инвестиции. Но
некои компании се откажаа
или го одолжија доаѓањето,
одолжија посети за преговори во екот на кризата, некои
ја одолжија одлуката за инвестирање, а некои отидоа во
други држави - рече Груевски.
�

Министерот за економија Дритон Кучи вели дека најважно
е итното решавање на политичката криза, која треба да
послужи како лекција за во
иднина. Според него, политичката стабилност не само што
ќе привлече нови инвестиции
туку ќе ги забрза и постојните
да ги прошират своите деловни
активности.
Ако се земе предвид времетраењето на политичката криза во која се наоѓа Република
Македонија и на тоа се додаде влијанието на остатоците
�
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Политичката
криза најмногу удри на
странските
директни
инвестиции.
Според
податоците
на НБРМ, во
првиот квартал од оваа
година имало
за околу пет
милиони
евра помалку
инвестиции во
споредба со
истиот период
лани

од глобалната светска криза,
но и емигрантската криза со
која се соочува Европа, карактеристиките на домашната
економија ќе претрпат удар.
Неизвесноста кај деловните
субјекти, и домашни и странски, влијае врз донесувањето
одлуки за инвестиции, посебно капитални, врз бројот на
нови вработувања и вкупната
потрошувачка - рече Кучи.
Ситуацијата влијае и врз странските инвеститори, истакна министерот Кучи, и не е исклучено
дел од нив да ги одложат плановите за инвестирање во Македонија, да го одолжат доаѓањето,
да инвестираат во земји со слични макроекономски услови, но
повисока стабилност

Како што се чини, ќе се остварат прогнозите дека во вториот квартал од годинава ќе има
поголемо забавување на индустријата, со оглед на одолжувањето на изборите, со што на
сцена останува политичката
неизвесност.

Како резултат на кризата, се
очекува забавување на економскиот пораст во земјава. НБРМ
има две сценарија за до крајот
на годината. Според оптимистичкото, крајот на кризата ќе
донесе пораст од 3,5 отсто, но
одолжувањето ќе значи пораст
од само 1,6 отсто. �
петок, 10 јуни 2016 година
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македонија
Почна обука за
дефицитарни занимања
Почна обуката за 225 невработени лица што посетуваат 20
различни обуки за побарувани
занимања кај 15 приватни обучувачи со сертификат во првата
фаза на реализација на обуката
за дефицитарни занимања барани на пазарот на труд, кои ќе
им овозможат полесно да најдат
работа. До крајот на годината се
очекува обуката да ја посетат 640
невработени лица.За целосна реализација на обуката за дефицитарни занимања се обезбедени
средства од 35 милиони денари.

Притоа обучувачите добиваат износ од 30 илјади денари за да ја
реализираат целосно обуката во
која влегува и практика од еден
до два месеца во реални работни
услови. Невработените што учествуваат во обуката добиваат 6.200
денари надомест за покривање на
трошоците за храна, превоз и за
осигурување.

Бугарски компании
заинтересирани за сериозни
инвестиции во Македонија
Вкупно 38 бугарски компании се
заинтересирани за сериозни инвестиции во Македонија, а не е мал
бројот и на македонските фирми
што се веќе етаблирани во Бугарија и кои оттаму успешно настапуваат и освојуваат трети пазари,
беше речено на четвртото годишно
собрание на Македонско -бугарската стопанска комора.

Како што истакна нејзиниот претседател Зоре Темелковски, токму излегувањето на трети пазари, но преку креирање заеднички производ и
здружување на капиталот, останува
еден од клучните приоритети на
Комората. Комората, додаде, ќе
продолжи и со интензивните разговори со политичките субјекти во
насока на креирање уште подобри
решенија, зашто бизнисот никогаш
не треба да биде задоволен од ситуацијата и секогаш треба да нуди
прогресивни идеи.
24
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Бизнисот оваа недела

свет

Бизнисот оваа недела

Индустриското производство со пораст од 8,7 отсто
Индустриското производство во периодот јануари-април 2016 година
во однос на истиот период лани е
поголемо за 8,7 отсто. Во април годинава, пак, во споредба со април
лани, индустриското производство
е поголемо за 3,6 отсто.
Гледано по сектори, индустриското
производство во секторот рударство
и вадење камен во април бележи
опаѓање од 10,2 отсто, во преработувачката индустрија има пораст од
9,4 отсто, а во секторот снабдување
со електрична енергија, гас, пареа и
климатизација е забележан пад од
29,5 отсто.
Порастот во секторот преработувачка
индустрија, пред сѐ, е резултат на зго
леменото производство во одделите

производство на прехранбени производи, производство на пијалаци,
производство на облека, производство на други неметални минерални
производи, производство на машини и на уреди неспомнати на друго
место, производство на електрична
опрема и производство на моторни
возила, приколки и на полуприколки.
Според главните индустриски групи,
производството во април 2016 година во однос на април лани бележи пораст кај интермедијарни производи,
освен енергија за 0,1отсто, капитални
производи за 36,5 отсто и нетрајни
производи за широка потрошувачка
за 6,1 отсто, додека опаѓање бележи
кај енергија за 28,1 отсто и трајни
производи за широка потрошувачка
за 3,8 отсто.

Пад на инвестициите во
нафтената индустрија во
Норвешка

„Брегзит“ би предизвикал
рецесија и во Франција,
Германија и во Белгија
Евентуалниот излез на Велика Британија од ЕУ би предизвикал рецесија не
само во оваа земја, туку и во Германија,
Франција и во Белгија, се наведува во
студија на компанијата за кредитно
осигурување „Елер Хермес“.

Цвета бизнисот со вода во Македонија
Производството на вода лани бележи
зголемување од 25 отсто во споредба со
2014 година, а во споредба со периодот
2013/2014 година постои зголемување
од 17 отсто, соопштија од Стопанската
комора на Македонија, презентирајќи
ги податоците за резултатите за компаниите што произведуваат алкохолни,
безалкохолни пијалаци и вода. За разлика од производството на вода, пак, производството на сокови бележи пораст од
четири отсто во споредба со 2014 година,
што е двојно зголемување во споредба со
2013/2014 година, кога производството
на сокови изнесувало два отсто.
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Од резултатите на анкетата
спроведена меѓу нафтените
компании, за следната година се
планирани инвестиции од 153,2
милијарди круни (16,5 милијарди
евра), што е за 7,6 отсто помалку
во однос на 165,9 милијарди круни очекувани во оваа година.

руски туристи ја посетиле Грција, што
е за 523,6 отсто повеќе од лани, се наведува во соопштението на Асоцијацијата.

Рекордни приноси
на пченица
Домашното производство на пченица
годинава ќе биде рекордно и првпат ќе
покрие 80 отсто од вкупните потреби.
Засеани се околу 80.000 хектари или
10.000 повеќе од лани, а се очекува
принос од најмалку 240.000 тони.Производителите бараат откупната цена да
биде минимум 11 денари за килограм
и засилени инспекциски контроли поради шверцот со семе со сертификат.

– Најголеми последици од излегувањето на Британија од ЕУ би имале Белгија, Холандија и Ирска, но и
Германија, Франција и САД - се наведува во студијата. Белгија, Холандија
и Ирска би трпеле значителни последици по извозот и инвестициите во
Велика Британија, а ликвидноста на
нивните компании би паднала за 1,5
до 2,5 отсто.

Инвестициите во нафтената
индустрија на Норвешка, која е
една од клучните поттикнувачи на норвешката економија, ќе
опаднат во 2017 година, трета
година по ред, петрохемиските
компании сѐ уште го чувствуваат ефектот од ниските цени на
нафтата, соопшти норвешката
служба за статистика.

Земјоделците добија ветување дека ќе
добијат најмалку цена што ќе им ги покрие трошоците и ако има потреба, во
оваа насока ќе се искористат можностите
од Законот за земјоделство и за рурален
развој според кој, откупната цена не може
да биде пониска од производствената.
Од 2018 година нема да има субвенции
за производителите што не користат
семенски материјал со сертификат.

Како што соопштија од Стопанската комора, во земјава работат 26 компании
што се занимаваат со производството на
вода, алкохолни и безалкохолни пијалаци, кои заедно вработуваат 1.200 луѓе.
Од нив, 13 се домашни компании, кои
имаат 24 трговски марки вода.

За 500 насто зголемен бројот на
руски туристи во Грција
Бројот на руски туристи што патуваат
во Грција се зголемил за повеќе од 500
проценти, објави Асоцијацијата на руски
туроператори. Во март вкупно 10.000

Од јануари до март во Грција патувале
20.000 туристи, што, пак, е за 135 отсто повеќе од истиот период минатата
година.Русите потрошиле речиси осум
милиони евра во Грција во текот на
март, што е за 180 проценти поголема
потрошувачка од лани.Зголемениот интерес на руски туристи за Грција доаѓа
во време кога е во сила руската забрана за летови кон Турција и кон Египет,
некогаш најпопуларни дестинации за
руските туристи.

Русија воведува сопствен биткоин
Русија планира да воведе сопствена дигитална валута, која ќе биде признаена
од тамошните финансиски власти. За
идејата за национална криптовалута
веќе разговарале претставниците на
банките, Министерството за финансии,
но и Централната банка. Останува да
се разработи начинот на кој ќе биде
воведена во финансискиот систем на
државата. Засега се планира да се воведе лиценца за издавањето и за користењето на таа валута.
Компаниите, но и поединците ќе можат
да менуваат рубли и други валути за

оваа дигитална валута на специјални
електронски платформи. „Комерсант“
пишува дека со воведување национална
дигитална валута, би се забраниле сите
други виртуелни валути во Русија.
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Швајцарците може да
добиваат по 2.500 франци
месечно
Швајцарија ја разгледува можноста на секој полнолетен државјанин месечно да му исплаќа загарантирани 2.500 франци. Земјата
планира на 5 јуни да одржи национален референдум за воведување основен доход.

Заговорниците на овој модел, кој
станува сѐ попопуларен, бараат
од Владата на секое полнолетно
лице да му исплаќа „приход“, кој по
даночењето би изнесувал минимални 2.500 швајцарски франци.
Сепак, швајцарската Влада е
против оваа иницијатива, поради која секоја година ќе мора да
обезбеди 25 милијарди франци
од државниот буџет.
петок, 10 јуни 2016 година
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Најголема воена игра на НАТО во Источна Европа

СВЕТ

вовед во самитот на НАТО

Најголемата воена игра во источна Европа од
крајот на Студената војна почна во Полска, каде што
НАТО и нејзините партнерски земји се обидуваат да
покажат сила како одговор на загриженоста за
самоувереноста и за активностите на Русија

Но, Заборовски, исто така, потврди дека
воената вежба била тензична и дека мо
же да се случат несреќи.

С

ојузниците на НАТО во реги
онот ја поздравија 10-днев
ната воена вежба, во која
учествуваа 31.000 војници и илјад
ници возила од 24 земји, иако екс
пертите предупредуваат дека секој
пропуст би можел да предизвика
офанзивна реакција од Москва.
Еден советник за одбрана во европ
ска амбасада во Варшава изјави де
ка кошмарното сценарио на веж
бата наречена „Анаконда 2016“ ќе
биде грешка што Русите ќе ја толку
ваат или ќе изберат да ја толкуваат
како офанзивна акција.

Руски авион
 и редовно го нарушу
ваат воздушниот простор на нор
диските земји и во април спектаку

ларно прелетаа над американскиот воен
брод „Доналд Кук“ во Балтичко Море.

Воената вежба, која САД и полските власти
официјално ја почнаа во близина на Варшава,
е најавена како тест за соработка меѓу сојуз
ничките команди и војници при справување
со воени, хемиски и кибернетски закани.
Вежбата е најголемо движење на стран
ските сојузнички трупи во Полска во време
на мир. Првпат од почетокот на нацистич
ката инвазија на окупираната Полска од
Советскиот Сојуз на 22 јуни 1941 година,
германски тенкови ќе ја преминат земјата
од запад кон исток.

Во вежбата, раководена од пол
скиот генерал-потполковник
Марек Томашицки, беа вклуче
ни 14.000 американски војни
ци, 12.000 полски војници, 800
британски војници и други вој
ници од земји што не се членки
на НАТО.
Мултинационалните операции
што се објавени досега вклучу
ваат скок со падобран над се
верниот полски град Торуњ во
вторникот, во што учествувале
1.130 падобранци, вклучувајќи
и 500 американски војници и
230 британски, операција во ко
ја инженери изградиле мост на
реката Висла преку кој помина
ле 300 возила и ноќен напад во
кој учествувале 35 хеликоптери.
Марсин Заборовски, полски ана
литичар за одбрана во Центарот
за европски политички анализи
во Варшава, рече:

- Во Полска ја гледаме веж
бата како мерка за сигурност
на САД и на НАТО. Одбранбе
ните потреби на Централна и
на Источна Европа се реални.
Обемот и бројот на „Анакон
да“ не се совпаѓаат со руските
вежби кои постојано се одви
ваат од другата страна на гра
ницата.
26
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„Анаконда 2016“ е вовед во самитот на
НАТО што ќе се одржи на 8-9 јули во
Варшава, каде што се очекува дека ќе
се донесе одлука да се распределат зна
чителен број војници и опрема во Полска
и во балтичките држави.

Воената вежба доаѓа неколку недели по
активирањето на моќниот американски
противракетен штит во Девеселу, Рома
нија, како дел од „одбранбениот чадор“
за кој Вашингтон вели дека ќе се протега
од Гренланд до Азорските Острови.

Минатиот месец почнаа градежните ра
боти за ракетна одбрана во селото Ред
зиково во северна Полска.

Вежбата доаѓа во чувствително време
за војската на Полска, по отпуштање
то или принудното пензион
 ирање на
една четвртина од генералите на зем
јата откако националистичката пар
тија Закон и правда дојде на власт во
октомври минатата година.

Поради отпуштањата во врвот на вој
ската, полските вооружени сили нео
дамна не беа во можност да обезбедат
генерал за мултинационалниот коман
ден центар на НАТО во Шчечин.

Внатрешните извори велат дека мо
ралот опаднал на најниското ниво од
поставувањето на Антони Мацеревич
за министер за одбрана на Полска.

Професионалните војници се особе
но загрижени околу создавањето и
улогата на територијалната армија
од 17 бригади, составена делумно од
35.000 члена од клубовите за раку
Воздухопловна
единица слетува и
симулира заземање
на територија пред
ги премести трупите
и опремата преку
безбеден премин.

1.130 падобранци,
вклучително и 230
британски војници
слетуваат за да вежбаат
обезбедување на терен
источно од реката Висла
Инженери градат
мост над Висла.
Војниците и возилата го
преминуваат мостот и
патуваат до Литванија
за уште една вежба на
10 јуни.
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вање со оружје во Полска и од
паравоените групи, од кои некои
се стравува дека се поврзани со
расистички фудбалски хулигани
во земјата. Две од волонтерските
бригади се поставени да ѝ пома
гаат на професионалната полска
армија за време на „Анаконда“.

Воени извори велат дека посто
јат многу малку консултации за
долгорочната визија на поли
тичарите за волонтерите, кои
минатата недела претставник
на Министерството за одбрана,
Гжегож Квашњак, ги опиша како
петта сила по копнените, водни
те, воздушните и специјалните
сили.
Експерт за западната одбрана
потврди дека постои загриже
ност за мешање на Владата во
војската на Полска.

- Полска ужива голема почит
на меѓународно ниво. Во изми
натите 15 години се потрошија
многу пари и се создаде една
од најдобрите војски во реги
онот. Многу се жртвуваше во
Авганистан. Изгуби 40 војни
ци. Не е јасно зошто Владата
смета дека треба да се подобри
- рече тој.
Извор | „Гардијан“
Превод | Ана Цветаноска
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„Итер витис Балкан“ - можност за поврзување и за економски развој

Кавадарци стана
дел од Балканската
винска патека

Основањето на „Итер витис Балкан“ соодветно ќе промовира уште
еден дел од нашата богата традиција, производството на автохтони
вински сорти и негувањето на винската култура на ова поднебје, кои
надалеку го прославуваат името на нашата земја во меѓународен
контекст. Со востановувањето на новата асоцијација „Итер витис
Балкан“ ќе станеме и регионален лидер во т.н. винска рута, вели ми
нистерката Елизабета Канческа-Милевска.
Пишува | Невена Поповска

К

авадарци деновиве се нај
де во центарот на внима
нието на многубројните
учесници на меѓународната
конференција „Основање на
Итер витис Балкан - можност
за поврзување и економски

развој“. На конференцијата
учествуваа претставници од
сите земји од поранешна Ју
гославија и од Грција, кои го
посетија и Музејот на вкусо
вите, единствен од таков вид
во регионот. 
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Мене ми е посебна чест и
задоволство што Кавадар
ци е дел од европската рута,
и тоа можеби од најважна
та на Балканот. Тоа што го
имаме се обидуваме да го
промовираме со помош на
Министерството за култура и
Фондацијата „Тиквешки вин
ски пат“, нашата вистина за
виното и винската култура,
и да станеме препознатлива
марка. Ова е одлична мож
ност цела Европа да дознае
за нашата вистина - рече гра
доначалникот на Кавадарци,
Александар Панов.
�

Кавадарци е сместено во јуж
ниот дел на Повардариет о, а
голем дел од обработливото
земјиште во општината е со ло
зови насади, така што градот
е познат во Европа и во све
тот по квалитетното вино и по
грозјето. Кавадарци е оддале
чено од Скопје 105 километри.
Најблиску до него е Неготино, a
преку магистрален пат градот
петок, 10 јуни 2016 година
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Убеден сум дека она што де
неска го креираме не е само
правно здружение, правна
асоцијација, туку претставува
заедница на експерти, колеги
и пријатели кои ги спојуваат
исти вредности и која гради
основи за заедничка култура
и социоекономски проекти од
кои добивка ќе има целиот
регион. Тоа, всушност, е ду
хот на програмата „Културни
патеки“ зад која стои Советот
на Европа со 47 земји–членки
- рече Доменион
 и.

е поврзан со Прилеп, Битола,
но и со Ресен и со Охрид. На
селението во градот, воопшто
и во целиот регион, најмногу
се занимава со лозарство, а во
последно време во огромен
подем се и многуте приватни
винарници и винарски визби.

Со основањето на Балканска
та винска рута, Кавадарци се
најде во нејзиниот центар. За
доволството што Кавадарци ќе
биде седиште на балканските
вински патишта не го кријат
жителите, но и надлежните,
чиишто долгогодишни напори
сега се реализираат.

моција на туризмот на Репуб
лика Македонија, исто така, се
залагаат за што поуспешно да
се презентира Македонија како
подрачје кое има развиен вин
ски туризам, со цел да се прив
лечат што повеќе туристи кои
ќе ги купуваат македонските
производи и ќе ја запознаат
македонската култура.
Во Кавадарци присуствуваше
и Стефано Домениони, дире
ктор на Европскиот институт

Како еден од директорите на
винските патишта во Европа,
можам да кажам дека успеав
ме да се избориме да се на
прават вински патишта како
мрежа на Балканот. Со нив ќе
се брендираат териториите
на Балканот како земји од кои
виното и винската култура се
прошириле на територијата
на Европа, што е малку поз
нато и малку користено во
брендирањето на виното и
винската култура - смета Ви
олета Јанкова, директорка на
„Тиквешки вински пат“.
�
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Денешниот ден е многу ва
жен бидејќи се одбележува
сертификацијата на вин
ската културна рута, како
една од културните рути на
Советот на Европа. Тоа е кул
турна рута која сакаме да ја
доближиме до Европејците
бидејќи вашата убава зем
ја го заслужува тоа - нагласи
Доменион
 и.
�

Асоцијацијата „Итер витис
Балкан“, откако ќе биде прав
но регистрирана, во октомври
ќе биде сертифицирана како
културна патека од Програма
та на Советот на Европа „Кул
турни рути“ (Cultural Routes).
Македонија е веќе дел од „Итер
витис“, а сега беше промовира
на и Балканската винска патека
(Итер витис Балкан). Со оваа
патека сите балкански држави
ќе се обединат во афирмаци
јата на сопственото културно

наследство, одгледувањето на
винските сорти, како и произ
водството на вино. Тоа, пак,
придонесува за економскиот
и за културниот развој на зем
јите кои се дел од Балканската
винска патека.

Основањето на „Итер витис
Балкан“ соодветно ќе про
мовира уште еден сегмент
од нашата богата традиција,
производството на автохтони
вински сорти и негувањето
на винската култура на ова
поднебје, кои надалеку го
прославуваат името на на
шата држава во меѓународен
контекст. Со востановувањето
на новата асоцијација „Итер
витис Балкан“ ќе станеме и
регионален лидер во т.н. вин
ска рута - вели министерката
Елизабета Канческа-Милевска.
�

На конференцијата присуству
ваа претставници од земјите
кои учествуваат во иницијати
вата. Тие го посетија Кавадар
ци, каде што се запознаа со ло
калните традиции во Музејот
на вкусови и со винарниците
во тиквешкиот регион. �

Промоцијата на виното, оби
чаите поврзани со виновата
лоза, одгледувањето на вин
ските сорти, бербата, како и
производството на вино во
„Итер витис Балкан“ ќе созда
де марка како заедничко кул
турно наследство на Балканот.

Патеката ќе прикаже патува
ње низ времето и низ просто
рот и ќе придонесе во споде
лено, заедничко наследство.
�

Министерството за култура и
Агенцијата за поддршка и про
30

за културни рути на Советот
на Европа.

Тој нагласи дека на овие про
стори има потенцијал за офор
мување нови културни патеки
кои ќе ги промовираат заед
ничките традиции на повеќе
земји, како патека на масли
новото дрво, патека за мега
литската култура, патека за
еврејското наследство, а две
апликации од ЈИЕ веќе се кан
дидирани за културни патеки:
патека за Кирил и Методиј и
патека Виа Игнација.
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Д-Р СИЛВАНА ОНЧЕВА | ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

ЗДРАВjЕ

Пушењето цигари одзема и до 20 години од животот
Се смета дека младите најчесто почнуваат да
пушат цигари на возраст од 15 години, иако има
и деца што првата цигара ја запалиле уште пред
да навршат девет години. Истражувањето ЕСПАД
спроведено со ученици на возраст од 16 години
во 2015 година покажа дека 38,4 отсто од младите
имале искуство со цигари во текот на животот,
додека во 1999 година нивниот број изнесувал 56,5
отсто, што значи дека опаѓа бројот на млади што
пушат цигари, вели д-р Ончева

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дејан Станчевски

Е

дна третина од населението
во Македонија пуши цигари.
Според истражувањата, во
Македонија младите првата цигара ја палат на 15 години, иако има
сознанија дека има и деца што првата цигара ја запалиле уште пред
да навршат девет години. Процените говорат дека една цигара го
намалува животот за 11-12 минути. Според СЗО, чадот од цигарата
содржи четири илјади хемиски супстанции од кои за 50 се смета дека
предизвикуваат рак, а многу други
супстанции се токсични, вели д-р
Силвана Ончева од Институтот за
јавно здравје.
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Колкав е бројот на полнолетното население во Македонија што
пуши цигари? Како да се искорени оваа штетна навика?
ОНЧЕВА: Се проценува дека една
третина од населението во Македонија пуши, односно околу
700.000 лица. Тоа што охрабрува
е дека опаѓа бројот на млади што
имале искуство со цигарата. Откажувањето од пушење цигари е
тешко, ако се земе предвид дека
никотинот што е содржан во цигарата е високо адиктивна материја
и предизвикува зависност и многу
често се случува пушачите што се
откажале од пушење повторно да
се вратат на цигарата. Светските
петок, 10 јуни 2016 година

истражувања говорат дека дури
98 проценти од лицата што престанале да пушат за период до една
година повторно се враќаат на пушењето. Затоа е многу важно да
се пренесе пораката до младите
да не почнуваат да пушат или, ако
веќе почнале, колку што е можно
поскоро да ги остават цигарите.

Што значи една испушена цигара за организмот?
ОНЧЕВА: Процените говорат дека
една цигара го намалува животот
за 11-12 минути. Според СЗО, чадот
од цигарата содржи четири илјади
хемиски супстанции од кои за 50 се
смета дека предизвикуваат рак, а
многу други супстанции се токсични. Чадот содржи ацетон, амонијак,
арсен што се користи за труење
глувци, бензен, бутан, кадмиум, јаглероден моноксид, формалдехид,
хексамин, метанол, толуен, никотин и др. Амонијакот и формалдехидот содржани во чадот влијаат на
имуниот систем. Јаглеродниот моноксид го заменува кислородот во
крвните клетки, така што помалку
кислород стигнува до виталните
органи, па срцето мора забрзано да
работи за да ги задоволи потребите
од кислород кај клетките. Другите токсични материи содржани во
катранот од цигарата се таложат во
белите дробови и таму остануваат
засекогаш. Никотинот од цигарата
го зголемува крвниот притисок и
пулсот, додека во мозокот влијае да
www.republika.mk

се ослободи допаминот- хормонот
што дава добро чувство. Кога ќе
опадне нивото на допамин, организмот има потреба повторно да се
внесе никотин, што понатаму води
кон зависност. Стручњаците сметаат дека никотинот предизвикува
исто толку зависност колку што
предизвикува хероинот. Никотинот
ја намалува циркулацијата на крв
низ организмот. Чадот од цигарата
го зголемува отпорот во дишните
патишта и го намалува капацитетот на белите дробови.

Истражувањата покажале дека
речиси 40 отсто од македонските
тинејџери пушат. Дали овие податоци треба да нѐ загрижуваат?
Дали овие тинејџери продолжуваат и во подоцнежните години
да пушат цигари?
ОНЧЕВА: Се смета дека младите
најчесто почнуваат да пушат цигари на возраст од 15 години, иако
има и деца што првата цигара ја
запалиле уште пред да навршат девет години. Истражувањето ЕСПАД
спроведено со ученици на возраст
од 16 години во 2015 година покажа
дека 38,4 отсто од младите имале
искуство со цигарата во текот на
животот, додека во 1999 година
нивниот број изнесувал 56,5 отсто,
што значи дека опаѓа бројот на млади што пушат цигари. Вкупно 24,2
проценти од учениците изјавиле
дека пушеле цигари во текот на
последниот месец. Од нив, 1,9 отсто
пушеле повеќе од 20 цигари дневно. Дали младите ќе продолжат да
пушат во животот зависи од многу
фактори. Како и да е, континуираната едукација е многу важна во
превенција на пушењето. Младите
имаат право да дознаат за штетите
од пушењето. Во прилог на намалувањето на бројот на пушачи, секако,
влијаеја и забраната за рекламирање на цигарите и рестриктивните мерки - забрана за пушење
цигари на јавни места.
За кои болести пушењето цигари е фактор на ризик број еден?
ОНЧЕВА: За многу и за најчестиите
како кардио и церебро-васкулар-

ните болести како што се срцев
инфаркт, мозочен удар, затнување
на артериите на екстремитетите,
односно морбус биргер. Се оштетуваат и белите дробови, доаѓа до
појава на хронична опструктивна
болест, емфизем. Ракот на белите
дробови најчесто се јавува кај пушачи, но и ракот на грлото, устата, панкреасот и на други органи
се поврзува со пушењето. Дури и
дишењето чад од цигарата кај непушачи, односно пасивно пушење,
исто така, може да предизвика рак
кај непушачите. Никотинот од цигарата се обвинува за појава на
толеранција и на зависност. Тој,
исто така, влијае на покачување
на нивото на холестерол во крвта
и го поттикнува згрутчувањето на
крвта во крвните садови.
Дали тоа значи дека сите пушачи ќе се разболат или дека секоја

болест поврзана со пушењето ќе
се јави кај сите пушачи?
ОНЧЕВА: СЗО смета дека пушењето
одзема 12-20 години од животот и
е причина за 21 отсто од смртните
случаи. Се смета дека 100 милиони
луѓе во светот умреле како последица од пушењето. Секако дека нема
сите болести да се јават кај сите
пушачи. Проблемот кај пушењето
е што штетните ефекти се согледуваат по повеќе години пушачки
стаж, кога организмот веќе развил
зависност и многу е тешко да се откаже од пушењето. Голем број луѓе
не ги поврзуваат здравствените
проблеми со пушењето како што е
срцевиот или мозочниот удар.
Се формираа и советувалишта
за откажување од цигари. Дали се
посетени? Дали има информации
колкумина успеале да се откажат
од оваа штетна навика?
www.republika.mk

ОНЧЕВА: Од 2014 година во центрите за јавно здравје се формирани советувалишта за откажување од пушењето. Пред тоа беше
едуциран и кадарот што работи
во центрите за јавно здравје. До
денес, во советувалиштата биле
опфатени 654 лица со групно
советување и 41 со индивидуално советување. Во однос на
успешноста во откажувањето
од цигарата потребно е да се направат дополнителни истражувања. Пушењето предизвикува
долгорочна зависност, се смета за
хронична болест, така што мал е
бројот на тие што дефинитивно
се откажале од тутунот. Докажано е дека се работи за зависност.
Зависноста е толку голема колку
што е зависноста од хероин. Кога
никотинот е внесен на ниво на
клетка во мозокот, тој повторно
бара да биде внесен.
петок, 10 јуни 2016 година
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Навестување на вториот Илинден

ИсториJа
нашите постари татковци и бра
ќа од Крушево, кои се дигнаа на
вооружено востание за слобода
на македонскиот народ. Борбата
против Турците беше тешка и во
таа борба загинаа голем број наши
борци. Тие жртви не беа залуд
ни. Ние тие борци и нивните идеи
треба да ги продолжиме...“. Додека
Димче Аџи Митрески за говорот на
Борка напишал: „тој визионерски
во својот говор им навести на ма
сите да бидат подготвени за вто
риот Илинден, кој како што рече
‘не е далеку’…“

Илинденските
демонстрации
во градот Прилеп
во 1940 година
Илинденските демонстрации од 1940 година се случиле
во период на национално угнетување на македонскиот
народ, економска експлоатација и надвиснување на фа
шистичката опасност над Балканот и Југославија
пишува |
д-р Марјан Иваноски

Н

а демонстрацијата ѝ прет
ходел писмениот повик на
Покраинскиот комитет на
Комунистичката партија (ПК на КП)
во Македонија во кој се нагласила
потребата за продоложување на
традицијата за прослава на Илин
денското востание, чијашто цел би
ла ослободување на Македонија.
Во повикот стоел
 о дека Илинден
се прославувал како најсветол ден
за „Македонецот, кој за првпат со
светло и чисто македонско знаме
излегол на отворена борба за ос
лободување на Македонија“. При
тоа, меѓу другото, се апелирало до
„Македонците, Турците, Арнау
тите и сите потиснати и експло
атирани во Македонија од срп
скиот, бугарскиот и од грчкиот
империјализам“ да се соединат за
„општа борба за слобода и за рам
ноправност”.
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Прилепчани традиционално Илин
ден го прославувале со излет на не
кое место во околината на градот, а
таа година илинденската прослава
била организирана од ПК на КП во
Македонија не само во Прилеп ту
ку и во другите градови, со излети,
прошетки, масовно посетување на
најблиските места во околината на
градовите и на селата. Посебно ма
совни биле прославите во Охрид и
петок, 10 јуни 2016 година

Прилеп. Спроти Илинден Месниот
комитет (МК) на Прилеп заседавал
цела ноќ и заклучил дека услови
те биле исполнети за одржување
на демонстрации, пред сè поради
масовноста на прилепчани на илин
денските излети со години наназад,
а воедно и детаљно бил разработен
планот на демонстрацијата. Преку
демонстрациите требало да се иска
же незадоволството на македонски
от народ од режимот на Кралството
Југославија. Демонстрацијата била
добро организирана: биле предви
дени текот, маршрутата, паролите
што требало да бидат извикувани,
како и последиците со кои требале
да се соочат.

Според планот и традицијата, изле
тот почнал рано утрото на 2 август,
но оваа година било решено да се
одржи на местото Шаторов Камен,
кое било оддалечено пет километри
од градот. Откако, излетниците се
увериле дека меѓу нив немало по
ткажувачи, почнале да се организи
раат за држење говори. За претсе
давач на собирот бил одреден Коле
Чашуле, кој го повикал Методија
Андонов - Ченто за прв говорник.
Ченто во својот говор нагласувал де
ка македонскиот народ не требало
да се надева на надворешна помош,
туку да се бори со сопствени сили.
На крајот од говорот ги повикал
присутните на „демонстративен
пат во градот Прилеп“. По Ченто,
www.republika.mk

Борка Талески (1921 - 1942)
пред излетниците говор одржал и
Борка Талески, кој меѓу другото го
нагласил значењето што го имало
Илинденското востание во истори
јата на македонскиот народ. Така
тој во својот говор го рекол след
ново: „треба да се потсетиме на
Илинденското востание и да го
следиме примерот на постарите,
кои се кренаа на востание за да
се ослободат од турскиот јарем,
да се сетиме на Гоце Делчев и на
Питу Гули, да се ослободиме од де
нешниот јарем и експлоатација,
да се дојде и денес до слобода....”
Демонстрациите требало да се
одржат веднаш по завршувањето
на излетот. Па така, на предлог на
комунистите, излетниците тргнале
кон градот во доцните попладневни
часови со пеење револуционерни
песни меѓу кои: „Слободата е мила
– слободата е сè, за неа се живее за
неа се мре!... Македонија слобод
на, слободна, слободно ќе живее“.
Кон поворката, која влегла во градот,
постојано се приклучувале други
граѓани, пред сè млади. Демонстран
тите првично застанале кај старата
железничка станица, кај корзото, со
намера да се одржи првиот говор.
Од масата се издвоил Борка Тале
ски и го почнал својот емотивен и
патриотски говор, во кој, меѓу друго
то, истакнал: „Се собравме на овој
историски ден да го прославиме
и со тоа да им оддадеме почит на

Не случајно младиот Борка бил из
викан за прв говорник на демон
страцијата, кој со својата харизма,
борбеност, непоколебливост и по
светеност на македонската наци
онална кауза уживал голем углед
и авторитет како меѓу партиските
членови, така и меѓу другите па
триоти. Тој со својот говор требало
уште повеќе да ја охрабри масата да
продолжи со демонстрацијата, но и
да се омасови привлекувајќи ги дру
гите граѓани што се нашле во непо
средна близина на демонстрантите.
Затоа било од круцијално значење
кој ќе го одржел првиот говор, од
кој би зависел натамошниот тек на
демонстрацијата.

Благодарение на Борка Талески,
атмосферата меѓу демонстранти
те се вжештила и расположението
станало уште пореволуционерно,
па така демонстрацијата продол
жила според планираното. Веднаш
по говорот на Борка, кај чешмата
„Љубов“ говор одржал Трајко Бо
шкоски – Тарцан. Потоа, поворката
се упатила кај црквата „Св. Кирил
и Методиј“ во Варошко Мало каде
што повторно говорел Трајко Бо
шкоски – Тарцан, кој, меѓу другото,
истакнал: „Денес е Илинден, кога
прилепчани, крушевчани и сите
Македонци дигнаа револуцио
нерно востание и се ослободија
од тогашниот јарем и затоа ние
денес го следиме примерот на
старите за да се ослободиме од
денешниот јарем и за да добиеме

слобода, но свесни сме дека тоа
без жртва не може да се направи и
затоа сме подготвени на жртви...”
т аму, демонстрантите се упатиле
во Тризла каде што со свој говор
настапил Кузман Јосифовски – Пи
ту, кој, меѓу другото, рекол: „Ние
Македонците сакаме да живееме
слободно...“, а на режимот ќе му
се одговори „со единствена тупа
ница на потиснатите“ на „илин
денските наследници“. Меѓутоа,
во меѓувреме српската полиција
стапила во акција. На предлог на
Кузман демонстрантите останале
мирни и продолжиле да го слушаат
неговиот говор посветен на Илин
денското востание и на борбата на
македонскиот народ. На обидот на
полицијата да го уапси Кузман Јо
сифовски, демонстрантите пружале
отпор. Во таква ситуација Кузман
Јосифовски го завршил својот говор
со зборовите: „Другари, свечено
го прославивме Илинден, ја из
вршивме својата задача, па сега
можеме да си одиме по куќите”
За сериозноста и масовноста на оваа
демонстрација говори дописот на
ПК на КП во Македонија испратен
од Прилеп, а објавен во Билтенот од
20 август 1940 година: „Во Прилеп
се направија големи демонстра
ции на Илинден. Насобраните на
Шаторов Камен пееја песни и по
викаа свој говорник, потоа изви
куваа пароли и тргнаа низ градот
каде уште на неколку места пови
каа свои говорници. Народот од
сите страни трчаше да види што е
и влегуваше во големата река на
демонстрантите. Демонстрирале
преку две илјади души”
На 3 август 1940 година власта за
творила 25 учесници во демонстра
цијата. Дваесетина учесници биле
казнети со по 15 дена затвор за
„нарушување на јавниот ред и мир”.
Додека за организирање и активно
учество во илинденските демон
страции, по шестнеделен престој
во прилепскиот затвор, пред Судот
за заштита на државата во Белград
биле изнесени: Борка Талески, Трај
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ко Бошкоски – Тарцан, Коце Ќур
чија и Методија Андонов - Ченто.
Сите четворица во почетокот на
септември биле испратени во за
творот во Ада Циганлија, а по еден
месец биле префрлени во затворот
во Велика Кикинда.

Борка Талески пред судот настапил
мошне мирно и едноставно, осми
селно и конструктивно ја бранел
национално-ослободителната бор
ба на македонскиот народ. Тој објас
нил дека Македонците се наоѓаат
во тешка национална и социјална
положба и тоа била главната причи
на што станал револуционер. Судот
внимателно го ислушал излагањето
на Борка, кое врз сите оставило си
лен впечаток. Од неговата одбрана
особено бил одушевен неговиот ад
вокат Бора Продановиќ, кој изјавил
дека бил „фасциниран од неговиот
ум, разложност, ерудиција и спо
собност за анализа“ и „восхитен
што постои еден млад човек, во
својата деветнаесетта година,
што може толку брилијантно да
размислува”
На крајот на ноември 1940 година,
од затворот биле пуштени Методија
Андонов - Ченто и Коце Ќурчија, а
во декември истата година бил ос
лободен и Борка Талески, додека
Трајко Бошкоски – Тарцан излегол
на слобода во пролетта 1941 година.

Илинденските демонстрации биле
од големо значење за натамошни
от развој на македонското наци
оналноослободително движење.
Со илинденските демонстрации,
Македонците јавно и масовно ма
нифестирале незадоволство од
тогашниот режим. Целта на оваа
демонстрација била примарно да се
искаже револтот од националната
неправда, а дури потоа и од социјал
ната. Угледот на организаторите и
учесниците на демонстрациите ме
ѓу населението рапидно пораснал.
Овој настан оставил силен печат
не само меѓу локалните жители,
туку и пошироко за што сведочи
и доаѓањето на претседателот на
владата на Кралството Југославија,
Драгиша Цветковиќ, во Скопје и во
Прилеп каде што издал директива
за заострување на мерките против
сè позасилените национални проја
ви на македонскиот народ.
петок, 10 јуни 2016 година
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Култура

Со поетски митинг и со спектакуларна изведба
почнаа „Рациновите средби“

Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Трач

Елин
Хилдербранд

2

Бавната смрт
на Лусијана Б.
Гилјермо
Мартинес

Еднаш
одигравме
љубов
Елена
Конеска

4

Смртта
вози ауди
Кристијан
Банг Фос

5

Макунаима
Марио
де Андраде
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Велес повторно го чествува Рацин
Целта е Рацин да ѝ се претстави како автор и личност и на
помладата популација, како и да се анимира стручната јав
ност. Наша интенција е тоа да стане традиција, и со книжев
ната и академска јавност, граѓаните да го честуваат името на
големиот Рацин, нагласува претседателот на организациски
от одбор на манифестацијата, Васил Зафирчев

Н

а 9 јуни на платото пред Спо
мен-костурницата од НОВ
почна уште едно издание на
манифестацијата „Рацинови средби“.
Претседателот на организацискиот
одбор на манифестацијата, Васил
Зафирчев, нагласува дека во офици
јалната програма се понудени содр
жини што како новина беа воведени
изминатите две години.
Целта е Рацин да ѝ се претстави
како автор и личност и на пом
ладата популација, како и да се
анимира стручната јавност. Наша
интенција е тоа што како нови
на беше промовирано во мина
тогодишното издание, да стане
традиција, и со книжевната и
академска јавност, граѓаните да
го честуваат името на големиот
Рацин - нагласува Зафирчев.
�

3

петок, 10 јуни 2016 година
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Манифестацијата почна со тра
диционалниот поетски митинг и
спектакуларна балетска изведба
на Олга Панго.

На 10 јуни проф. Елизабета Шелева
од Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“ во Скопје, како новина на
средбите, ќе води разговор на те
ма љубовната поезија на Рацин. На
завршната вечер, освен портрети
те на добитниците на Рациновото
признание и на Почесното Рациново
признание, ќе има концерт на духов
на музика во изведба на градскиот
црковен хор „Св. Пантелејмон“. Како
дел од содржините под Градскиот са
ат во Велес ќе биде промовиран му
ралот „Ленка и тутуноберачите“,кој
го цртаат учениците од гимназијата
„Кочо Рацин“.
Попладнето на 9 јуни, исто така,
традиционалното ќе се засадат
млади дрвца од страна на писа
тели-учесници на средбите во
таканаречената Рацинова Шума
www.republika.mk

Елизабета Баковска (1969)

Душава ми копнее
по убавина
Душава ми копнее по убавина,
испостена од сите памфлети
покрај скалилата што водат кон
Спомен-костурницата.
Во рамки на програмата ќе се одржи
и традиционалната процесија Илја
да свеќи за Рацин, која ќе почне од
родната куќа на Рацин во стариот
дел на Велес.

Зафирчев појасни дека за наградата
Рациново признание на конкурсот
годинава пристигнале 18 прозни
дела, кои се издадени меѓу двете
манифестации, а една апликација
била отфрлена бидејќи, во соглас
ност со правилникот, наградата се
доделува само на жив автор.
За наградата „Антологија на болка
та“, установена минатата година, а
за најдобра дебитантска збирка на
досега необјавуван автор, исто та
ка, пристигнале 18 стихозбирки со
љубовна поезија, но пет од стихоз
бирките не влегле во конкуренција
бидејќи не биле дебитантски. Добит
никот на оваа награда ќе ѝ биде сооп
штен на јавноста на конференција за
новинарите. Инаку, оваа награда се
доделува заедно со издавачка куќа
„Култура“, а стихозбирката ќе биде
испечатена и промовирана во рамки
на „Рациновите средби“.
Како и во изминатите години, прет
ставници на манифестацијата „Раци
нови средби“, на Општина Велес и на
Сојузот на борци на 13 јуни, на денот
на погибијата на Рацин, во негова
чест традиционално ќе го посетат
споменикот што се наоѓа на плани
ната Лопушник кај Кичево. � (Н.П.)

што сакаат да бидат поезија,
оглувена од сите труби

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

„Њутн“ на
Вилијам Блејк
Вилијам Блејк (1757 – 1827) е
англиски поет, сликар и бакрорезец. Според анкетата направена од страна на „Би-Би-Си“ во
2002 година тој е прогласен за
38. Британец во историјата според својата важност, а неговото
дело се смета за единствено,
оригинално и особено значајно
во историјата на поезијата и на
ликовната уметност.
Блејковиот „Њутн“ е демонстрација на неговиот отпор против
„еднодимензионалната визија“ на

во САД викендов

Заработка: 35.300.000 $

скиселена од сите опортунисти

Душава ми копнее по простор

Нинџа желки:
Излегување од сенка
Teenage mutant ninja turtles:
out of the shadows

изметен од сета оваа горчина,

Жанр: акција
Режија: Дејв Грин
Актери: Меган Фокс,
Вил Арнет,
Тајлер Пери
Заработка: 22.800.000 $

варосан со нови можности,
прочистен од апатија,
по тоа мало одајче,

Ова дело Блејк го нацртал во 1795
година. �

Топ 5 најгледани филма

што сакаат да бидат чалгија,

што сакаат да бидат активисти.

научниот материјализам. Големиот научник-филозоф е изолиран
во длабочината на океанот, неговите очи се фиксираат врз шестарот со кој црта на еден свиток.

Икс мен: Апокалипса
X-men: Apocalypse

Жанр: авантура
Режија: Брајан Сингер
Актери: Џенифер Лоренс,
Мајкл Фасбендер,
Џејмс Мекавој

по таа капка мир
Заработка: 18.700.000 $

исцрпена во твоите дланки.
Дојди, оти љубов си ми и татковина
во ова парче врела ничија земја

Пред да те запознаам
Me before you

на која вирее само трње очај.

Заработка: 11.300.000 $

Надеж си ми и ладовина
во ова време без минато и иднина
во кое со растреперен чатал
барам вода за нов неисушен бунар.

Алиса зад огледалото
Alice through the
looking glass

Дојди, оти душава ми копнее и

Жанр: авантура
Режија: Џејмс Бобин
Актери: Миа Васиковска,
Џони Деп,
Хелена Бонам Картер
Заработка: 10.200.000 $

ќе свене
без твојата суштина.

Жанр: драма
Режија: Тиа Шарок
Актери: Имилија Кларк,
Сем Клафлин,
Џенет Мектир

Филмот на лутите птици
Angry birds

www.republika.mk

Жанр: анимиран
Режија: Клеј Кејтис, Фргал Рајли
Актери: Џејсон Судеикиш,
Џош Гед, Дени Мекбрајд
петок, 10 јуни 2016 година
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Да се биде дипломат во градот што никогаш не спие е голем предизвик за млад човек

Горан Трајков: Се радувам кога
„Карнеги хол“ ја има Македонската
филхармонија на репертоарот
Пишува | Невена Поповска

Г

оран Трајков е генерален
конзул на Република Маке
донија во САД. Тој е дипло
миран политиколог по меѓуна
родни односи и дипломатија, а
во моментов живее и работи во
Њујорк, градот што никогаш не
спие. Со нас проговори за ди
намиката на Њујорк, за маке
донските уметници што тво
рат таму, за претставувањето
на македонската култура, колку
странците ја познаваат македон
ската музика, дали им се допаѓа...
Вие сте вршител на должност
генерален конзул на Републи
ка Македонија во Њујорк, САД,
кој важи, пред сѐ, за град на
бизнисот. Што значи да се би
де дипломат во најдинамич
ниот град на светот?
Трајков: Да се биде дипломат
во најис комерцијализираниот
град на светот, каде што дневно
гравитираат и по 10 милион
и
луѓе, е голем предизвик за
еден млад човек како ме
не. Дипломатијата, секако,
има своја специфика во
овој дел од светот и
неспорно е секојд
невна лекција за
тоа како треба
да се претста
вув а едн а
д р ж а в а .
Особено
�
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Во Њујорк продефилирале многубројни македонски
уметници кои ја претставувале нашата земја, но и маке
донски уметници што творат тука, во градот што нико
гаш не спие. Како конзулат помагаме во секој поглед
кога можеме користејќи ги нашите дипломатски кон
такти за да се слушне за нивната работа насекаде во
светот, па и во Њујорк, вели Трајковски.
задоволство ми причинуваат конзу
ларните денови кои ги поминувам со
македонските иселеници, кои ги има
во многу голем број на овој дел од
континентот, помагајќи им за разни
прашања кои ги поврзуваат со на
шата земја.

Кога ја работиш работата што ја сакаш,
ништо не е тешко. Македонија е мала
земја, но многу голема во споредба со
тоа колку нуди на секое поле, па затоа
ние дипломатите треба да ја претста
виме во најдобро светло.

Покрај конзуларната работа, да
ли сте дел од организирање наста
ни или манифестации и гостувања
во Македонскиот културен центар
во Њујорк?
Трајков:Една од целите на македон
скиот конзулат во Њујорк е промоција
на македонската култура и традиција
во овој дел на САД, но, секако, и про
моција на ресурсите што ги поседува
Република Македонија. Македонски
от културен центар е едно културно
катче кое во соработка со Министерс
твото за култура им помага на маке
донските автори да се промовираат.
Во Центарот се одржуваат настани,
а Конзулатот секогаш помага во нив
ната реализација и промоција. Лично
го поддржувам секој проект и сметам
дека е повеќе од потребен ваков цен
тар, но, исто така, голема предност за
нашата држава е што го поседува во
овој милионски град.
�

Во овој град работат многу маке
донски уметници: Дуке Бојаџиев,
Владимир Василевски-Четкар, Го
разд Поповски... Дали соработувате
со нив во смисла на промоција на
македонските уметници, нивната
музика, уметност?
Трајков: Примарната дејност на
еден Генерален конзулат, пред сѐ, е
грижата за македонските граѓани без
разлика каде се наоѓаат во светот и
�

што работат. Ние како дипломатско
претставништво во секој поглед се
трудиме да им помогнеме на наши
те граѓани да ги претстават своите
достигнувања и ревносно да го до
несат своето дело пред публиката.
Мене како дипломат, претставник
пратен од нашата земја, особена гор
дост и чест ми е кога ќе го слушнам
Четкар како ја поздравува публиката
на македонски, како Дуке Бојаџиев
свири во името на Македонија, ка
ко „Карнеги хол“ ја најавува Маке
донската филхармонија како дел од
својот репертоар итн. И не само овие
имиња, во Њујорк продефилирале
многубројни македонски уметници
кои ја претставуваат нашата земја,
но и македонски уметници што тво
рат тука, во градот што никогаш не
спие. Како конзулат помагаме во секој
поглед кога можеме користејќи ги на
шите дипломатски контакти за да се
слушне за нивната работа насекаде
во светот, па и во Њујорк.
Колку ја познаваат македонска
та култура во САД? Со оглед на тоа
дека станува збор за мала држава,
дали доволно сме присутни таму
и дали тој конгломерат од народи
што живеат во САД имаат можност
да се запознаат со нашата уметност,
музика, литература?
Трајков: Повеќе пати сум се изне
надил колку странците, особено дип
ломатите со кои често се дружиме и
приватно, ја познаваат македонската
култура. Не само претставниците на
земјите од Балканот, туку и пошироко.
Неодамна, на едно неформално друже
ње со мои колеги-дипломати, во еден
клуб во Њујорк, групата што свиреше
вечерта како дел од својот репертоар ја
имаше и антологиската „Македонско
девојче“. Групата се вика „Орнаматик“,
Американци што свират балканска
музика, а од неодамна, со учество на
поголеми настани, член е и македон
скиот музичар Ристе Тевдоски, па ре
�
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пертоарот во делот на македонската
музика е збогатен за уште неколку
македонски песни.

Се организираат денови на маке
донската култура во повеќе држави
во Европа, па и во САД, Австралија,
Канада, гостуваат културно-умет
нички друштва, концертираат Фил
хармонија, фолк-пејачи... Кој би бил,
според Вас, најправилниот начин
на претставување на македонската
култура во странство?
Трајков: Македонската традиција
и култура, гледано историски, тежат
многу повеќе од историјата и култу
рата на соседните народи на нашата
држава. Задачата да ја претставиш
својата култура најдобро што можеш
во едно мултикултурно општество
какво што е САД е многу комплекс
на. Тоа подразбира наоѓање најдобар
начин за т.н. пробивање во милион
скиот недобројлив свет. Тоа што го
прави македонската влада послед
ните неколку години со промоција
на рекламни спотови на светските
мас-медиуми, ни ја олеснува дополни
телно работата нам, дипломатите, во
претставувањето на својата земја. За
Охрид слушнале многумина, за Коки
но интересот е голем, за Хераклеја и
за Стоби се интересираат тие што се
фокусираат на посета на Република
Македонија од аспект на историски
локалитети итн. Горд сум што мо
жам да претставувам земја која има
длабока култура и традиција, а со таа
тежина останува да се одбере најдо
бриот начин за секојдневно да се над
градува тоа. Според мене, Република
Македонија е на добар пат во тоа што
го избрала за начин како да се прет
стави, а јас лично на тоа би додал уште
поагресивна медиумска кампања по
примерот на Италија, Обединетите
Арапски Емирати, Австралија (нај
добра маркетиншка кампања за 2015
година) или прогресивната кампања
на Естонија на социјалните мрежи:
Фејсбук, Инстаграм, Снепчет и сл.
Поддржувам уште поголем буџет за
промовирање на Македонија. Ние сме
земја која реално има што да понуди,
без притоа да раскажуваме измисле
ни приказни. Македонија го има сето
она што ѝ е потребно на една земја
за да се претстави меѓународно, да
привлече туристи да ја посетат, а до
каз за тоа се и посетите на странските
туристи чијшто број последните пет
години вртоглаво расте. �
�
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РЕНОВИРАНА СОБАТА ЗА ДЕЧИЊАТА БОЛНИ ОД РАК НА МОЗОК

Пријателството секогаш
победува и со вистински
пријатели се надминуваат и
најтешките животни моменти
Во детската соба на Клиниката за радиологија и онкологија годишно
се хоспитализираат пет-шест дечиња со тумор на мозок во период кога
примаат терапија со зрачење. Поради природата на болеста, тие на Кли
никата престојуваат околу шест недели, додека трае терапијата, а потоа
терапијата со цитостатици ја примаат на Клиниката за детски болести,
на Одделот за онкологија. Со донации беше реновирана собата каде
што тие престојуваат со цел да им се олесни престојот во болницата
Пишува | Александра М. Бундалевска

В

ини Пу, Пиглет и Тајгер, нас
меаната и весела дружина
од цртаната серија за деца
„Мечето Вини Пу“ прегрната ги
краси ѕидовите на единствената
детска соба на Одделениет о за
тумор на мозокот на Клиниката
за радиотерапија и онкологија.
Тоа е собата каде што се хоспита
лизираат дечињата со тумор на
мозокот кога примаат терапија
со зрачење. Тука децата престо
јуваат со своите родители.

Сега собата е обоена со дет
ски цртежи, има книги, сли
ковници, играчки, телевизор,
нов мебел, нова постелнина
сѐ со цел да им биде поудобен
престојот на децата додека се
лекуваат на Клиниката за ра
диотерапија и онкологија – ве
лат од Здружението на граѓани
за лица со дисфункции, хенди
кеп, ретки болести и посебни
потреби „Дајте ни крилја“, кое ја
иницираше оваа акција за рено
вирање на детската соба.
�

Собата е реновирана со донации
од неколку компании, од студен
тите на Факултетот за дизајн и
мултимедија при Универзитетот
ФОН и од учениците од скопско
то основно училиште „Јохан Хај
нрих Песталоци“.
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Во детската соба на Клиниката
за радиологија и онкологија го
дишно се хоспитализираат петшест дечиња со тумор на мозок
во период кога ја примаат тера
пијата со зрачење. Поради при
родата на болеста, тие на Кли
никата престојуваат околу шест
недели, додека трае терапијата,
а потоа терапијата со цитоста
тици ја примаат на Клиниката
за детски болести, на Одделот
за онкологија.
Таа соба постои откако постои
Клиниката за онкологија и ради
отерапија. Вработените би сака
ле, ако е можно, воопшто и да не
ја отвораат таа соба, но, откако
собата е реновирана, признаваат
дека престојот на болните деца е
многу попријатен во неа.

Детенцето што престојува та
му, не престана да се смее цело
време. Навистина позитивно
влијаеше реновирањето, нас
ликаните ѕидови, сликовни
ците, играчките... – коментира
медицинскиот персонал врабо
тен во Клиниката.
�

За болничката соба да стане по
пријатна детска соба помогнаа
и доцент д-р Милош Милосав
љевиќ и студентите на Факул
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тетот за мултимедија и дизајн
при Универзитетот ФОН, како
и учениците од „Јохан Хајнрих
Песталоци“ и нивните родители.
Целта на образованието не
е само образовниот дел, туку
и воспитниот. Децата уште од
мали учат да бидат хумани и
да даруваат таму каде што е
потребна помош – вели настав
ничката Марија Гавриловски.
�

Покрај декоративните форми,
како што се бордура и тараби
украсени со цветови, кои се про
тегаат вдолж целата соба, цен
тралното место го заземаат две
мурални слики.

Главната порака што им ја
праќаат насликаните ликови
на дечињата е дека пријателс
твото секогаш победува и дека
со вистински пријатели се над
минуваат и најтешките живот
ни моменти. Проценивме дека
познатиот цртан лик Вини Пу
и неговите пријатели се наја
декватни за вакво нешто – ве
ли професорот Милосављевиќ.
�

Студените што ја уредуваа со
бата, пред да почнат имале
предвид дека, сепак, се работи
за болница.

Затоа внимававме со комби
нацијата на боите да внесеме
многу позитивна енергија – ве
ли Милосављевиќ.
�

Самиот процес на сликање траел
три работни дена.

Во изработката учествуваа ап
солвентките на Факултетот за
дизајн и мултимедија од Универ
зитетот ФОН: Елена Богдановска
и Ангелина Кичукова и студент
ките од втора година Дијана Јан
ковиќ и Сара Блажевска. Исто

така, на акцијата ѝ се приклучи
и психологот Александра Тодо
ровска, која волонтираше заедно
со студентите.
Целиот труд претставува заед
ничка ликовна творба коорди
нирана од менторот Милосав
љевиќ.

Ним декорирањето на собата на
Клиниката за онкологија и ра
диотерапија не им е прво вакво
дело. Досега тие учествувале и
во други акции. Претходно го
украсиле и живеал
 иштето на
нилските коњи во скопската
Зоол
 ошка градина.

Најдобра проверка на тео
ретското знаење кое го до
биваат студените во текот на
редовната настава е негово
практично имплементирање.
Во зависност од карактерот
на настанот, секогаш се ан
гажираат студенти од соод
ветниот факултет под мен
торство на наставниот кадар.
Универзитетот ФОН во текот
на оваа академска година на
прави многу настани со кои
�
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им помогна и на студентите и
на пошироката јавност во по
дигнувањето на јавната свест
на многу различни теми, ка
ко, на пример, „Меѓународен
ден за борба против рак на
дојка”,„Образование по мер
ка - социјална инклузија на
децата со посебни потреби“,
„Предизвик на говорникот”
- ораторски вечери на кои
се натпреваруваа и студен
ти со посебни потреби под
исти правила и услови како
и останатите оратори – вели
проф. д-р Александра Србинов
ска-Дончевски од ФОН.
Оттаму додаваат дека веќе има
ат целосно подготвен план за
низа вакви и слични акции и за
наредната академска година.

Но, и покрај планираните
настани, секогаш оставаме
простор за спонтаност бидеј
ќи за нас е невозможно да се
игнорираат хуманитарните
настани. Целиме кон етичко
и одговорно однесување – ве
ли проф. д-р Србиновска–Дон
чевски. �
�
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сцена

Александра Јанева

запознавањето и дружењето со
другите натпреварувачи, беше
навистина огромна предност.

Студентка си на Стоматоло
шкиот факултет, што те прив
лече да ја одбереш токму таа
професија? Со која љубов ќе
продолжиш понатаму, музи
ката или медицината?
Јанева: Од мала сакав да ги
гледам и им се восхитував ка
ко ја работеа својата работа, и
тоа искрено ме натера да се за
пишам на тој факултет. Освен
музиката како најјака страна и
омилено хоби, за ниедна друга
работа не сум потполно одлучна,
но веќе како студент на трета
година сигурно си ја засакав про
фесијата. Многу фактори играат
улога, времето ќе покаже каде ќе
бидам повешта.
�

Втора победа на „Мак
фест“ за младата стру
мичанка Александра
Јанева. Овој пат побе
дата ѝ ја донесе пес
ната „За сто години“,
од истите автори со
кои пред три години
како дебитант дојде
до првата статуетка.
Во нејзини раце зами
на и наградата што за
многумина е поважна
од првото место, приз
нанието за вокална ин
терпретација „Драган
Каранфиловски-Бојс“.

Почнав да пеам пред
да научам да зборувам
Пишува | Maрина Костовска

Д

ел од публиката ја запозна Але
ксандра и преку шоуто за таленти
„Сите наши песни“ на Македон
ската радио-телевизија, на кое, исто
така, беше една од победничките.

Приватно, таа е студентка на Стомато
лошкиот факултет во Скопје, а слобод
ното време обожава да го поминува со
Тимот што победува не се ме
нува. Со Ристо Самарџиев и со
Владимир Дојчиновски по
вторно го освоивте „Макфест“.
Што беше различно овојпат?
Јанева: Тргнувајќи од себе,
многу нешта се поразлични.
�
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најблиските луѓе, како што вели, да се
ислушаат и посоветуваат меѓусебно. Ги
обожава часовите по пеење, настапите
во живо и прошетките во природа.

Вели дека секојдневно работи на себе
за да биде подобар вокал и пејач, а по
зитивната енергија е тоа што ја храни
секојдневно.
2013 беше година на дебитира
ње на фестивал и првично за
познавање со пошироката маке
донска публика. По три години
и тројцата веќе многу подобро
се познаваме карактерно и спо
ред тоа имавме една поголема,
www.republika.mk

покомплетна визија за компози
цијата, а воедно и за интерпрета
цијата. Секојдневно работам на
усовршување и напредокот го
гледаат и коментираат сите што
будно ме следат уште од самиот

почеток, така што верувам дека
годинава им сервирав едно да
леку посигурно и позрело изда
ние од пред три години.

Рече дека неколку дена прет
ходно си претчувствувала де
ка ќе победиш?
Јанева: На првата полуфи
нална вечер некако не се чув
ствував најдобро, тоа влијаеше
и на самата интерпретација. И
обично кога имам грутка во гр
лото, плачам, се нервирам или
сум превозбудена во текот на
целиот ден, а, напротив, ми
се случуваат многу убави ра
боти. Суеверие или не, ми се
случило многу пати (се смее).
�

Колку ти значи другата на
града, онаа за вокална интер
претација „Драган Каранфи
ловски-Бојс“?
Јанева: На интерпретацијата
работам секојдневно, таа награ
да ми е најголемо признание
како пејачка и затоа можам да
кажам дека ми е најдрага. И, се
како, уште повеќе ме радува тоа
што публиката уште еднаш ги
почувствува енергијата и емо
цијата, и реагираше позитивно.
�

ку меланхолична, погодна за
доловување балади и приказ
ните во нив. Нормално, вли
јание има и соул-музиката од
светската сцена, но и кога ме
коментираат, во очите на пуб
ликата во секое мое движење
има прилив на емоции.

Ти си една од победничките
и на шоуто „Сите наши ѕвезди“.
Сметаш ли дека тоа беше ви
стинскиот начин на промоција
на твојот талент?
Јанева: Од маркетиншки ас
пект, не сум сигурна дека беше
вистинскиот затоа што многу
мина немаа слушнато за шоуто
и ги гледаа снимките откако тоа
веќе беше завршено. Но, како
искуство со оркестарот на МРТВ,
�

Која е твојата најголема жи
вотна страст, покрај музиката
и медицината?
Јанева: Почнав да пеам пред
да научам да зборувам, на са
мо 1 година и 2 месеци, така
што немам поголема страст од
музиката.
�

Секојдневно
работам на
усовршување
и напредо
кот го гледаат
и коментираат
сите што буд
но ме следат
уште од сами
от почеток

Што правиш секојдневно за
да се подобриш самата себе,
да бидеш подобар човек, да
водиш поквалитетен живот?
Јанева: Ја негувам својата лич
ност, се дистанцирам од негатив
ни луѓе и негативни вибрации
и се фокусирам на тоа што ми е
важно и потребно во животот. �
�

Позната си по моќните вокал
ни настапи, но и дека најче
сто баладите се твојот избор.
Зошто секогаш ги избираш
токму нив?
Јанева: Веројатно таква ми е
бојата на гласот, песочна, мал
�
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тело се постигнува токму кога
температурата на воздухот е пониска. Затоа и ова мало место и
лековитата вода на термалните
извори се наоѓаат меѓу најпопуларните понуди во македонските, но и во сите балкански
туристички агенции.
Водите се лековити и се препорачуваат за болни од ревма,
ишијас, бронхитис, нервоза,
дерматолошки и гинеколошки
проблеми, како и циркулативни
и респираторни нарушувања.
Лековитите својства на водата
може да се искористат и преку
терапија со кал. Ефектот е вистински мевлем за кожата.

За да стигнете до Лутраки со
свое возило треба да поминете
околу 240 километри пат. Што
значи дека за гориво би требало да платите некаде околу
1.500 денари.

Лутраки, природниот бисер од времето
на Александар Македонски
Безброј природни водопади и природа од која застанува здивот.
Лутраки е познато село уште од времето на Александар Македонски.
Со околу 2.000 жители, ова живописно место со уникатна околина и
со безброј природни водопади е одалечено на само 100 км од градот
Солун. Местото изобилува со бујна вегетација, манастири, потоци и
многубројни места совршени за прошетка и планинско пешачење.
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Т

ука е и прочуената бања
„Лутраки“, која располага со природна изворска
термална вода со лековити
својства, која е и една од најпродаваните изворски води во амбалажа во цела Грција, позната
како „лутра“.
Изворската вода содржи елементи што им годат на сите органи
и ткива. Преку магнезиумот што
го содржи се предизвикува ре-
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лаксација на мазните мускулни
влакна, а со тоа доаѓа до намалување на крвниот притисок, се
решаваат проблемите со зголеменото мокрење, а се олеснува
и кршењето камен или песок во
жолчката и во бубрезите.
Базените и водопадите се наоѓаат на само два километра од
повеќето хотелски капацитети.
Големиот базен зафаќа површина од 25 метри ширина и 50
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метри должина, а помалиот е
длабок само еден метар и е долг
10 метри, широк е 30 метри и е
совршен за сите возрасни групи.
Во базените со термални води во
сопствена режија се плаќа по три
евра за цел ден.
Течењето на топлите и на студените води заедно со богатството

со флора му дава на овој регион
уникатна убавина, а во далечната 1920 година за првпат е прогласен за природна бања.
Иако топлите бањи со температура на водата од 37 до 38
Целзиусови степени се посетени во текот на целата година,
најголемиот благодат за вашето

Цените во поелитните хотелски
капацитети за две ноќевања за
двајца со појадок во приватна
режија се околу 100 евра, но ако
наидете на попуст може да поминете со 55 евра. За дете од пет до
12 години се доплаќа по седум
евра по ноќевање со појадок со
дополнителен кревет во собата.
До пет години е бесплатно.

А ако направите аранжман преку агенција за две ноќевања би
ве чинело: 59 евра со поаѓање
од Битола, 69 евра со поаѓање
од Скопје. За трето лице во
трикреветна соба се доплаќа
49 евра. Едно дете од две до 14
години во трокреветна соба –
49 евра за Второ дете од две до
14 години во трикреветна соба
се плаќа 39 евра. Во цената е
вклучен и превоз. За сопствен
превоз се одбива 15 евра. Цените се без патничко осигурување, кое доколку го сакате се
доплаќа од 130 до 200 денари,
во зависност од тоа преку која
агенција ви е аранжманот.
Овде посетителот може да ги
комбинира минералната топла
вода во базените со планинарење, посета на уникатната
пештера или со убавините на
планината Ворас (Кајмакчалан).
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Навистина е несекојдневно место каде што може да се помине
убав викенд, а доказ за тоа е
и фактот што туризмот во ова
место значително се развива од
1992 година, па до денес. Околината на Лутраки и забавата
што ја нудат трговските капацитети, како и љубезноста на
жителите само придонесуваат
за целосно доживување и користење на ова несекојдневно
уникатно парче на земјата.
Сепак, за тие што не се големи
обожаватели на природата,
Лутраки има голем број ресторани, продавници и кафетерии.
Угостителите организираат и
забави и музика во зависност
од желбата на посетителите, односно се подготвуваат вечерни
дружења во чест на земјата од
која доаѓаат туристите. Во некои
ресторани се подготвува и храна
од родниот крај на посетителот
со цел да се остави впечаток и
да се вратите пак. Не е далеку, а
е вистински рај. Со добра организација, би можело секој да си
дозволи да го посети. Велат дека
ако еднаш стапнете на Лутраки
нема да сакате да си заминете.
Посетете го ова живописно место и уживајте во бањите, вистински бисер на природата! �
петок, 10 јуни 2016 година
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атрактивно
Облик на триаголник

Пишува | А. М. Б.

Тркалезен облик на телото

Каква облека ви прилега
според обликот на телото
За жал, не можеме да влијаеме на обликот на
телото, но можеме да одбереме гардероба ко
ја најдобро ќе ни прилега според градбата на
телото. Многу луѓе често одбираат несоодвет
на гардероба, па во неа изгледаат преслабо,
предебело, превисоко, прениско, нескладно

П

остојат различни облици
на телото, па ако сакате
да ги истакнете своите
предности или да ги скриете

недостатоците, прво мора да
одредите каков тип на тело
имате и која облека најмногу
ќе ви прилега.

Облик на песочен часовник
Кај овој облик на телото се нагласени градите
и колковите, а обемот на половината е тенок.
Овој облик се смета за најпожелен поради женс
твените атрибути. За оваа градба, едностав
носта е најдобар избор. Едноставни маици со
деколте и ракави со должина до средината на
подлактницата се добар избор. Избегнувајте
46
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слоеви во облекувањето и носете ремени за да
го нагласите обемот на половината. Одбирајте
убаво скроени и струкирани палта, јакни и ка
пути, а најдобра должина е таа што завршува
над колковите. За вас совршено здолниште е
тоа што завршува во должина на коленото. До
бро ви прилегаат и тесни панталони или такви
што ја следат линијата на телото. Избегнувајте
широка облека, но и премногу тесна. Добро ќе
ви прилегаат маици со ве-израз.

Кај овој облик обемот на половината е
поизразен од градите и од колковите,
а предност се убавите нозе и складна
та пропорција меѓу лицето, вратот и
градите. Одберете облека што ќе ги
нагласи вашиот врат, раменици, раце
и нозе, што ќе даде елегантен тон, ви
тост, па и младоликост. Бидејќи имате тркалезен
облик на телото, целта е да се истакне горниот
дел од телото. Тоа значи дека треба да создадете
обем на половината што го немате, а тоа може да
го постигнете со струкирани јакни и палта. Вам ви
прилегаат и асиметрични фустани од кремасти
ткаенини, јаки и лелеави ракави. Добро ви приле
гаат панталони со тесен, рамен или трапезен крој,
секако во комбинација со чевли со потпетица. Од
берете фустани со набор околу половината кои ќе
го сокријат стомакот, а должината на здолништето
треба да биде до средина или малку над коленото.

Кај овој облик предност се убавите, обли
кувани нозе, тенката половина и прив
лечните колкови. Горниот дел на телото
е виток, но поради широките колкови
треба да избегнувате тесни маици и ко
шули бидејќи тие само ќе го нагласат долниот дел од
телото. Облекувајте се во слоеви. Ви прилегаат полудол
ги ракави, широки јаки, долги трапезни панталони кои
даваат добра рамнотежа и складност во долниот дел
на телото. Носете ги со високи потпетици. Одбирајте
јакни, маици со ве-израз и интересен накит за визуелно
да го продолжите вратот. Избирајте темни нијанси на
панталони. Од здолништа за вас се препорачливи тие со
крој во форма на А, кој лесно паѓа и ја нагласува тенката
половина. Добро ќе ви прилегаат и тесни здолништа.

Облик на превртен триаг олник
Овој облик на телото го красат широки раменици,
тесна половина и убави нозе. Ако сакате да ги пока
жете нозете во панталони, секогаш комбинирајте
со туника која ќе го прекрие задникот. Убаво при
легаат широки јаки и длабок ве-израз бидејќи тие
помагаат да се ускладат горниот и долниот дел на
телото. Избирајте едноставни модели, без набори,
а ако сакате поженствени модели, одберете кремасти ткае
нини или, пак, маици со лелеав и ракави. Тоа ќе им даде на
рамениците нежен и женствен изглед. Избирајте фустани со
нагласена половина и панталони со лелеав крој за да имате
рамнотежа меѓу долниот и горниот дел на телото. Добро ќе
ви стојат долги и лелеав и здолништа и здолништа со крој
во форма на А. �
www.republika.mk
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Име:
Марион Котијар

Родена:
30 септември 1975 година,
Франција

Професија:
aктерка

Сопруг:
Гијом Кане

петок, 10 јуни 2016 година

рамежлива, осамена и меланхолична, ва
ка холивудската актерка Марион Котијар
се опишува дека била како дете. Глумата
ја засакала благодарение на нејзиниот татко,
кој бил актер и пантомимичар. Во 2007 годи
на, Котијар се омажи за францускиот глумец
и режисер Гијом Кане, а во 2011 година им се
роди синот Марсел.
Котијар се прослави со филмската биографи
ја на Едит Пјаф, „Живот во розово“, во која ја
игра улогата на Пјаф, за која е наградена со
„Оскар“. Котијар, која е позната по длабокото
поистоветување со ликовите што ги глуми, за
потребите на таа улога ги избричила веѓите и
дел од косата, а секој ден поминувала по пет
часа во одделот за шминка.
Според нејзиното признание, осум месеци по
снимањето на филмот, таа не можела да се ос
лободи од ликот на Пјаф, дури обидувајќи се да
се прочисти со помош на шаманска сесија на
Мачу Пикчу. Котијар глумела во повеќе филмови,
како: „Живот во розово“, „Два дена, една ноќ“,
„Бетмен“..., а во последно време актерката е во
центарот на вниманиет о најмногу поради навод
ната афера со актерот Бред Пит, токму поради
снимањето на филмот „Пет секунди тишина“
во кој таа игра заедно со згодниот актер. �

Марион
Котијар
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МИЛЕНИЦИ

Со мали трикови
постигнете големи
промени во домот

Доколку живеете во стан,
а, сепак, сакате да имате
домашен миленик, тогаш
чувањето папагал е одличен
избор за вас

Перничиња, украси, полици, мали парчиња
мебел... сите тие му даваат посебен белег
на домот и се одличен начин нешто да
промените или, едноставно, да го освежите мебелот.

П

Уредувањето на домот не мора да подразбира драстични промени.

апагалите имаат голем капацитет за учење, што ги прави многу посебни. Нема да
помине долго, а вашето папагалче
ќе почне да си го изговара името
или некои зборови. Сè што треба
да направите е да му се обраќате со
името и често да му зборувате. Тоа
е една од најголемите предности во
однос на другите домашни миленици, како кучињата или мачките.
Сè што треба да правите е дневно
чистење на кафезот, кое не одзема
повеќе од пет до 10 минути, како и
менување храна и вода за пиење.
Тие, исто така, и брзо се тренираат.

Понекогаш, само нови завеси или неколку
перничиња може да внесат свежина и сосема да го променат изгледот на просторијата.

Ви откриваме неколку мали тајни кои ќе
ви помогнат да го преуредите просторот
без многу труд, а промените, сепак, да се
впечатливи и интересни.

Перничиња во пар

Четири перничиња секогаш изгледаат подобро од две. Изберете два пара со различни
бои и со различна големина.

Тапети за разиграност

Старите врати на плакарите може да ги
освежите со фолии или со тапети, а истото може да го направите и со задната страна
на некоја стаклена комода, која одлично ќе
изгледа и ќе внесе разиграност во домот.

Папагалите можат да бидат многу
друштвени доколку ги извежбате.
Ќе уживаат играјќи си со вас. Уште
една голема предност е што храната за птици воопшто не е скапа, а
со храната можете да комбинирате
малку јаболко, свежа зелка, морков,
варени јајца, леб...

Завеси за светлина

Завесите имаат посебна улога во
секоја просторија. Колку се поедноставни и посветли, толку понежно и
поубаво изгледаат, а и полесно ја пропуштаат надворешната природна светлина.
Изберете завеси со светли, пролетни бои и
внесете зрак светлина во просторот.

Важно е и тоа што кафезите за малите папагали воопшто не зафаќаат
простор. Поставете го кафезот на
место каде што папагалот би можел
секогаш да има друштво во текот
на денот. Сакаат музика, секако не
прегласна. Зависи од видот, но папагалите се едни од милениците што
имаат најдолг животен век. Па, доколку сакате милениче што ќе го
чувате и сакате со години, папагалот
е вистински избор.�

Цвеќе во аголот за
топлина и за живост

Зелените растенија даваат посебно чувство
на живост и на топлина, и претставуваат
одличен декор за дневни соби, особено ако
имате доволно место, па може да си дозволите и поголемо цвеќе. �
50

петок, 10 јуни 2016 година

градина

Зошто
треба да
чувате
папагал?

Подготви | К.Н.К

дом

www.republika.mk

www.republika.mk

Бисерен ѓердан
Ливчињата на ова растение личат на
низа бисери, а потекнува од југозападна Африка. Лесно се одгледува ако се
придржувате на основните правила за
одгледување сукуленти, а тоа е минимално залевање со вода бидејќи овие
растенија се создадени за суша. Подобро е премалку отколку премногу вода,
бидејќи кога ќе почне да гние, тешко
ќе го спасите. Додека е во период на
растење и го чувате надвор, залевајте
го еднаш седмично и никако не дозволувајте да остане вода во подлошката.
Во зима, кога е внатре, залевајте го на
секои 15 дена.
Во период кога температурата е повисока од пет Целзиусови степени и во текот
на целото лето чувајте го надвор, но
избегнувајте го директното пладневно
сонце. Во текот на зимата ставете го во
просторија што не е многу затоплена и
нека биде изложено на светлина. Се размножува едноставно, со легнати гранчиња. Покрај саксијата со постојното
растението ставете ја саксијата во која
сакате да посадите ново растение, полегнете неколку гранчиња со ливчиња
врз земјата и покријте ги ливчињата со
малку земја. Полејте го со вода и за седум до десет дена ќе пушти коренчиња.
Важно е да го чувате надвор од досегот
на деца и на домашните миленичиња
бидејќи сокот што се наоѓа во ливчињата е отровен. �
петок, 10 јуни 2016 година
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Иако Франција има
најнизок коефициент во
светските обложувалници
за да стигне до самата
завршница, статистиката
покажува дека ја освоила
титулата на двете последни
големи натпреварувања
што ги организирала Светското првенство во
1998 година и Европското
првенство во 2000 година –
па, оттука е и фаворитската
улога што ја има

Игор Ангеловски:

Белгија може да
изненади
Според мене, фаворит за титулата
на ова Европско првенство е токму
домаќинот Франција. Статисти
ката не мора да игра никаква улога, но понекогаш е
многу важна. Репрезентацијата на Франција на пос
ледните два големи фудбалски настани, Светското
првенство во 1998 година и две години подоцна на
Европскиот шампионат, ја освои титулата. Селекторот
Дидие Дешамп создаде вистински колектив. Се отка
жа од неколку светски ѕвезди во составот, но создаде
екипа која може да игра против секого. Според мене,
Пол Погба ќе биде вистинска ѕвезда на првенството
и ќе докаже дека е играч од светски калибар. Репре
зентација што може да приреди изненадување и да
го освои Европското првенство е Белгија, а кругот на
фаворити го затвораат актуелните европски и светски
шампиони - репрезентациите на Шпанија и на Гер
манија, вели селекторот на македонската фудбалска
репрезентација Игор Ангеловски за „Република“.

Почнува фудбалската треска во Европа

Франција
и Германија

Илчо горгиоски:

Италијанците прават
големи резултати кога
најмалку се очекува

топ фаворити за освојување на ЕП 2016
Подготви |
Бојан Момировски

П

рвпат речиси половина Евро
па ќе учествува на Европското
првенство во фудбал, кое оваа
година се одржува во Франција од 10
јуни до 10 јули. Домаќинот предвиде
јубилејниот, 15. европски шампионат да
се игра на 10 стадион
 и, што е најмногу
во досегашната 56-годишна историја.

Дваесет и четири репрезентации или
вкупно 552 фудбалери придружени со
можеби исто толкав помошен кадар,
селектори, тренери, лекари, физиоте
рапевти, ќе бидат во центарот на вни
маниет о на европската, но, секако, и на
светската јавност. Големи фудбалски
ѕвезди ќе бидат дел од овој европски
шампион
 ат. Секоја репрезентација во
својот состав има по едно име околу
кое сѐ се врти.
Едно Европско првенство не може да
се замисли без фудбалери од калиба
рот на Кристијано Роналдо, Златан
52
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Ибрахимовиќ, Џиџи Буфон, Андрес
Иниеста, Месут Озил, Томас Милер,
Антоан Гризман, Пол Погба, Икер Ка
силјас... Овие фудбалери ќе се обидат да
стигнат до самиот врв и да се закитат со
европската титула. Некои од нив веќе
ја почувствувале радоста од искачува
њето на највисокото место на пиедеста
лот. Роналдо е најскапиот фудбалер во
ова море од ѕвезди и неговата цена на
пазарот достигнува и до 150 милион
и
евра. По неуспехот во 2004 година, кога
Португалија како домаќин загуби во
финалето од Грција, првата виолина на
Реал Мадрид најавува бескомпромисна
битка на теренот во обидот првпат да
стигне до европската титула.

Меѓутоа, за тоа се прашува и домаќи
нот. Иако Франција има најнизок кое
фициент во светските обложувалници
за да стигне до самата завршница, ста
тистиката покажува дека ја освоила
титулата на двете последни големи
натпреварувања што ги организирала
- Светското првенство во 1998 година
и Европското првенство во 2000 годи
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на – па, оттука е и фаворитската улога
што ја има. Селекторот Дидие Дешамп
создаде репрезентација што функци
онира како тим, со големи фудбалери
кои допрва треба да станат светски
ѕвезди и кои се гладни за успех.

Актуелниот светски шампион Германија
веќе неколку децении е на врвот на фуд
балот. Целата нација и симпатизерите на
„панцирите“ посакуваат обединување
на титулите и покорување на цела Евро
па. Создадена е една генерација фудба
лери што веќе функционираат заедно
на неколку големи натпреварувања и
селекторот Јоаким Лев без поголеми
потреси во составот и со играчи на кои
безрезервно им верува ќе се обиде да
стигне до пехарот.
Титулата ја брани Шпанија, која пред
четири години на Европското првенство
во Полска и Украина беше неприкосно
вена и убедливо ја доби титулата. Тоа
фактички беше одбрана на титулата
од првенството во 2008 година, со што
стигна до третиот трофеј во истори

јата. На Европското првенство
во Франција, „црвената фурија“
ќе се обиде да стигне до неве
ројатен резултат и три пати ед
ноподруго да ја освојува европ
ската титула. Искусниот волк
на клупата Висенте дел Боске
на ова натпреварување се реши
да повика фудбалери со големо
меѓународно искуство. Иниеста,
Рамос, Касилјас, Силва ќе треба
да бидат столбот во составот на
Шпанија, кои помогнати од мла
дите и надежни играчи од свет
ски калибар ќе се обидат да стиг
нат и до историската и рекордна
четврта титула на шампионатот
на стариот континент.
Франција како домаќин на 15.
Европско првенство се очекува
да ги урне сите рекорди по гле
даност и посета на стадионите.
Француската фудбалска федера
ција очекува посета од повеќе од
15 милиони навивачи, симпатизе
ри и туристи. Овој шампионат ќе

го пренесуваат околу 150 нацио
нални телевизии во целиот свет.
Приливот на средства во касата
на федерацијата и во буџетот на
Франција се очекува да биде пого
лем од една милијарда евра.

За да помине сѐ во најдобар ред
и да се осигури безбедноста на
секој актер или посетител на
Франција за време на Европ
ското првенство, ќе бидат ан
гажирани повеќе од 200.000
специјалци, војници и агенции
за обезбедување. Државата до
би отворена понуда и помош од
неколку светски разузнавачки
служби за да се спречи каков
било обид за тероризам.
Во периодот од 10 јуни до 10 ју
ли сѐ е во знакот на фудбалот
во Европа. И државите што не
маат своја репрезентација и не
успеаја да се квалификуваат се
подготвуваат за 15. Европско
првенство.
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Фаворити се Франција и Герма
нија, од тие две репрезентации
ќе се бара и ѕвездата на првенството. Белгија затоа
што има убава приказна со репрезентација, затоа
што создаде репрезентација која по постот од 12
години се врати на европската и на светската сцена
и се вивна во самиот врв на репрезентации на кои
може со сериозност да се смета за највисок дострел.
Италија е репрезентација која низ историјата пока
жа дека е силна кога малкумина го очекуваат тоа и
на ова првенство јавноста има помали очекувања
од неа, но Италијанците се селекција што може да
направи големи резултати кога најмалку се очекува,
прогнозира претседателот на ФФМ за „Република“.

Горан Пандев:

Домаќинот е главен
фаворит
Главен фаворит, според мене,
е домаќинот Франција. Мислам
дека имаат хомогена екипа, ко
лективот е во прв план, а не поединецот. Многу
важно за Франција е тоа што младите фудбалери
од тимот, како Пол Погба и Антоан Гризман, се
носители на играта, желни за докажување, полни
со енергија и несомнено поседуваат квалитет. Ек
стра класа се и Германците, кои од секогаш биле
на самиот европски и светски врв. Неблагодарно е
да се прогнозира кој играч може да блесне на овој
шампионат бидејќи во Франција ќе биде собран
самиот светски крем на фудбалери, вели капитенот
на македонската фудбалска репрезентација Горан
Пандев за „Република“.
петок, 10 јуни 2016 година
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Велодром
град: Марсеј
капацитет: 67.000
натпревари: 6

Стад де Бордо

Стад де Тулуз

Пјер Мороа

град: Бордо
капацитет: 42.000
натпревари: 5

град: Тулуз
капацитет: 33.000
натпревари: 4

град: Лил
капацитет: 50.000
натпревари: 6

ЕП 2016

Распоред на натпревари

Алианц Ривиера
град: Ница
капацитет: 36.000
натпревари: 4

Боларт-Делесис
град: Ленс
капацитет: 38.000
натпревари: 4

Жофроа Гишар
град: Сент Етјен
капацитет: 42.000
натпревари: 4

Стад де Лумиере
град: Лион
капацитет: 59.000
натпревари: 6

Стад де Франс
град: Париз
капацитет: 80.000
натпревари: 7

Парк на принцовите
град: Париз
капацитет: 48.000
натпревари: 5

твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 10 јуни 323 година пр.н.е.
Во Вавилон починал Алексан
дар Трети Македонски, крал на
Македонија, еден од најголемите војсководци и освојувачи
на сите времиња. Роден е во
Пела на 20/21 јули 356 година
пр.н.е., а е син на Филип Втори Македонски и на Олимпија.
На 10 или 11 јуни 323 година
пр.н.е. Александар починал
само еден месец пред да
наполни 33 години. Постојат
различни теории за причините
на смртта. Некои сметаат дека
Александар бил отруен, други
дека починал по пијанствата
претходните денови, а трети
веруваат дека починал од маларија од која се има заразено
во 336 година пр.н.е.

Трагедија од Вучиќ
Здраво телефанатици. Да ви кажам право, оваа претпоследна страница ми
стана смрт. Што да каже човек смешно кога одамна на никого не му е до
смеење. Па, и да сакаш да се смееш, ај да те видам стигни до театар „Комедија“. Еци, пеци, пец, која раскрсница денеска да ја пишеме кец?
А, и нема ништо потажно од тоа некој кога се труди да е смешен. Тажно е и
кога им се смееш на луѓе со пониска интелигенција од твојата. Поточно, луѓе
за кои мислиш дека се поглупави од тебе, а, всушност, сте на исто рамниште,
само тие имаат поголема харизма на глупирање.
Зборувам за тетката кај Вучиќ која толку многу ги забавуваше сите во
публиката. Кажете што е полошо да се натпреваруваш кај Вучиќ или да му
плукаш во публика? Тенка е линијата.
Трагедијата не е во тоа што и ние си имаме потомок на Џери Спрингер,
туку што тој се дава на една од најгледаните телевизии.
Трагедијата е што тоа ни остана.

Малиот брат

� 12 јуни 1946 година
Одигран е фудбалски натпревар за првиот повоен шампион
на Македонија помеѓу Победа
и Македонија (2:1). Притоа е
остварен и првиот фудбалски
радиопренос на Радио Скопје
со коментар на Коле Чашуле.
� 13 јуни 1943 година
Починал Кочо Рацин, македонски книжевен деец и комунистички активист, најпознат по
својата поезија. Се смета за
еден од основоположниците
на современата македонска
литература, а неговата стихозбирка „Бели мугри“ (Загреб,
1939) претставува едно од
најзначајните поетски дела
во македонската современа
литература. Освен со поезија,
Рацин се занимавал и со проза, а напишал и неколку значајни трудови од областа на
историјата, филозофијата и
литературната критика.

Ако љубовта не се купува со пари зошто пивото
не е бесплатно?
Фатив златна рипка таа ме ислуша многу внимателно
и ми рече ,,ПРЖИ МЕ"
Сегде у свет е "she sleeps like an angel".
Само кај нас е "спие ко заклана".
Македонец и Индијка е совршена комбинација.
Овој ќе и вика "Краво една", а оваа ќе си мисли дека
е божица.

� 15 јуни 1882 година
Во Кратово е роден Павел
Шатев, истакнат македонски
револуционер и анархист, член
на Гемиџиите и еден од солунските атентатори. Подоцна
станува еден од основачите
на ВМРО (Обединета), а по ослободувањето на Македонија прв министер за правосудство.
Бил и слободен ѕидар.
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До секој расипан компјутер стои некој што
ништо не пипнал.

www.republika.mk

www.republika.mk

Мајчинска компарација:
– Лош
– Полош
– Најлош
– Ист како татко му.

– Како така одеднаш почна да
јадеш месо? Нели пред неколку
месеци ми кажа дека си вегетаријанец?
– Вегетаријанец сум, ама денес
постам!

– Мамо, од каде потекнуваме?
– Бог нè создал…
– Но тато ми кажа дека сме настанале од мајмуните…
– Па, татко ти раскажува за своите
роднини, јас за моите!
петок, 10 јуни 2016 година
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КуJнски тефтер

Јунешко со црвено вино
и со моркови
СостоJки:
• јунешка кременадла
• 180 мл црвено вино
• 2 говедски коцки (850 мл бујон)
• 2 главици кромид
• лук
• млад морков
• инстант пире
• млеко
• лаворов лист
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Подготовка:
# Во тавата за пржење ставете малку масло и путер и
оставете ги да се загреат. Кременадлата извалкајте ја во
брашно за да се затворат порите и пржете ја кратко на
висока температура.
# На дното на тавата наредете сечкан лук, ставете го месо
то, додајте ги морковите и крупно сечкан кромид.
# Тавата ставете ја на рингла и додајте го виното. Оставете
нека заврие, да испари алкохолот. Додајте го бујонот, ла
вровите листови, црниот пипер и сол. Поклопете со капак
и оставете го на средна температура околу два часа.
# По два часа тргнете ја тавата од рингла и ставете ја во
загреана рерна 15 минути.
# На рингла во мало тенџере подгответе го инстант пире
то според упатството, или подгответе пире од компири
според вашиот рецепт.
# Сервирајте!
СОВЕТ: Говедското или јунешко месо што ќе го пригот
вувате ќе биде поуб
 аво доколку е со коска.

www.republika.mk

