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Ни златна рипка не му
помага на СДСМ
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Н

а почетокот на месецот опозицијата плачеше за одложување на изборите надевајќи
се дека ќе продолжи да учествува
во власта без одобрение од граѓаните. Но, кога министрите ѝ беа
исфрлени на улица (по нивно барање) повторно почна да моли кај
странците за нова техничка влада.
Дури и беше убедена дека до крајот
на јуни ќе се врати во министерските фотелји. Бидејќи овој пат не
успеа да ги намоли да ѝ ја исполнат
желбата, се реши и ова лето да го
напушти Собранието и да оди на
колективен одмор. Се разбира, и
овој пат на сметка на граѓаните.

Додека се чека странска донација
и нова златна рипка, преку платеничката револуција се измислуваат
разни уцени и барања за вештачко
одржување на кризата. За да се создаде слика дека „револуционерите“
се на улица, а не на плажа, се испорача ултиматум до Уставниот суд за
позитивно изјаснување во врска со
иницијативата за легитимноста на
СЈО. Рокот помина, но не се случи
ништо. Сега, на крајот на месецот,
повторно „ѝ светна“ нова идеја - сакала и специјален суд. На желбите и
на лудилото им нема крај. Којзнае
што ќе ѝ текне во јули и во август
кога ќе ја удри сонцето в глава. А
којзнае, можеби и, навистина, ќе
улови некоја златна рипка. Но, шегата настрана.
Глумењето интерес за брзи избори
и постојаното поставување нови,
налудничави услови за нивно одржување, едноставно, не одат едно
со друго. Ваквите контрадикторни
барања покажуваат дека дури ни
6
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таа самата не знае што сака или,
пак, чека од своите странски ментори да ѝ кажат што понатаму.

До терминот што го споменува
опозицијата има четири месеци.
Исто колку што имаше до 5 јуни,
кога првпат се одложи договорениот термин за избори во Пржино.
Првото логично прашање на кое
Заев треба да одговори е како може
избирачкиот список да се прочисти
во периодот што претстои, а не можеше од февруари до јуни? Ако Заев
признава дека е можно во период
од четири месеци да се обезбеди
веродостоен избирачки список, тогаш се поставува прашањето зошто
ДИК не го прочисти списокот за
изборите на 5 јуни? Кој и зошто
ја бојкотираше работата на комисијата? Да не заборавиме, опозиционерите дури бараа изборите да
се одржат по спроведување попис
за списокот да бил веродостоен! Е,
сега откако куртулија од избори на
5 јуни, повторно може да се чисти
списокот без попис.

Со оглед на фактот дека опозицијата по којзнае кој пат се откажа и од
својот предлог за активна регистрација на гласачите (кој до 5 јуни тврдеше дека го одбила ВМРО-ДПМНЕ),
единствениот начин да се одржат
избори во ноември е Заев да го прифати барањето на ВМРО-ДПМНЕ и
да даде цврста гаранција, односно
да потврди дека избирачкиот список е чист. Но, место гаранција, Заев
и СДСМ повторно си играат весела
математика со спорни гласачи и непотребно одолжуваат. Целта е јасна
и веќе двапати видена. Заев сака
повторно да се вгнезди во власта, но
www.republika.mk

и по третпат да си остави простор
да избега од соочување со народот
наесен.

Тоа што не му оди в прилог е приближувањето на локалните избори,
кои треба да се одржат во март в
година, па поради тоа не може да се
изживува со народот и со државата
до бесконечност. Градоначалничката функција во Струмица е од огромно значење за матниот бизнис
на кланот Заеви, многу поважна
од пратеничкото столче, дури и од
министерските места во некаква
техничка влада. Така што, што и
да се случи, Заев, сигурно, нема да
ги бојкотира локалните избори и
по секоја цена ќе се обиде да го добие четвртиот градоначалнички
мандат. Но, колку што поголема
штета ѝ прави на државата и колку
што повеќе бега од народот, толку
е посигурно дека СДСМ ќе доживее
голем дебакл, а Заев ќе ја загуби и
Струмица.

настан на неделата
Млади што прават разлика

Веќе 25 години УМС на
ВМРО-ДПМНЕ е столб на
најмоќната партија
нијата на млади сили на ВМРО
У
ДПМНЕ ја одржа 25. по ред годишна
конференција на која во фокусот беа

постигнувањата за младите, за образованието, новите проекти и можности за наоѓање работа и домување. Во
поздравниот говор претседателот на
партијата, Никола Груевски, посебно
ги нагласи заедничките проекти во
кои подмладокот на партијата активно
учествува и придонесува.
Заедно со УМС изработивме стотици проекти за младите луѓе и за
нивните потреби. Заедно со УМС ги
исполнивме условите да се укинат
визите за македонските граѓани,
заедно со УМС донесовме огромен
број инвеститори и отворивме по�

веќе од 150 илјади нови работни
места во Македонија, заедно со
УМС ја направивме Македонија 12.
земја во светот, а шеста во Европа
според бизнис-климата и условите
за правење бизнис - рече Груевски.

Дваесет и пет години по формирањето, УМС денес е еден од основните
столбови на најголемата, најмоќна и
најподдржана партија од граѓаните
на Македонија, ВМРО-ДПМНЕ.
Денес кога УМС има повеќе од 55
илјади членови, а ВМРО-ДПМНЕ
има повеќе од 170 илјади членови, не говориме за некоја млада
организација, секција, група или
нешто помало, зборуваме за добро
�

организирана, силно мотивирана,
многубројна, единствена, цврста,
силна, нескршлива и победничка
УМС, која од 2005 година на девет
изборни циклуси по ред е еден
од главните стожери на партија
со чијашто помош се остваруваат
победите на ВМРО-ДПМНЕ и на
коалицијата - нагласи Груевски и
ја изрази својата благодарност кон
членовите на УМС, особено до сегашниот и актуелен раководен состав,
предводен од Владимир Неловски,
кој успешно работи со полна пареа
и ентузијазам во мошне тешки политички околности во земјата, благодарност и до поранешните претседатели на УМС, нивните раководства и
до сите членови на Унијата на млади
сили на ВМРО-ДПМНЕ.

Сите вие, и сите тие што денес
не се присутни тука, придонесовте ВМРО-ДПМНЕ да биде тоа што е
денес: партија со највисока доверба
кај населението, затоа што најмногу
работи, најмногу ветува, најмногу
реализира од ветеното, решава
проблеми на луѓето, се грижи за
државата и обезбедува напредок
за Македонија - рече Груевски. �
�

Од овие причини може да очекуваме дека кризата ќе заврши најрано
наесен, или најдоцна до март в година, кога повеќе од сигурно СДСМ
ќе го доживее најголемиот пораз во
своето постоење.

www.republika.mk
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Британија заминува од ЕУ
предизвикаат нов конфликт. Кри
тиките на Штајнмаер се совпаднаа
со најавата за посета на герман
скиот вицеканцелар Габриел на
Москва, барањето на дел од гер
манските партии да запрат санкци
ите кон Русија и тајниот документ
според кој Германија се залага за
единствена европска армија која
делумно ќе биде ривал на НАТО.

„Брегзит“

носи нови
предизвици
за Македонија
Заминувањето на Велика Британија
од Европската унија е најголемата
катастрофа што ѝ се случила на
идејата за обединета Европа од 1950
година кога францускиот министер
за надворешни работи, Роберт Шуман,
го претстави проектот кој, и покрај
студената војна и биполарниот свет,
успеа да донесе повеќедецениски
мир на континентот по Втората
светска војна. Катастрофата, која за
24 часа ја урниса британската фунта,
ја намали вредноста на британските
домови и ги вознемири глобалниот
пазар и инвеститорите, може да биде
претворена во предност само ако од
неа бидат научени неколку важни
лекции, во прв ред кои се потребите
и желбите на граѓаните на Европа.
Една од лекциите за кои ние се
надеваме дека ќе ги научат Брисел,
Париз и Берлин е дека ЕУ не смее
да се сврти кон себе, туку во
претстојната реформа да најде
место и за интересите на „малите“
држави како Македонија
Пишува | Горан Момироски

М
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акедонија со заминувањето на
Велика Британија од ЕУ загуби
потенцијален поддржувач, прин
ципиелна демократија која, и покрај
тоа што е силно лобирана од Грција,
отворено ја поддржуваше македонска
та евроатланска интеграција сѐ додека
Атина во Букурешт не стави вето на
членството во НАТО, а потоа го повто
ри делото во ЕУ. Потенцијален, но не и
реален поддржувач затоа што, следејќи
петок, 1 јули 2016 година

го својот „постар американски
брат“, официјален Лондон во
периодот по самитот на НАТО во
Букурешт ни оддалеку не личи
на Велика Британија од самитот
на ЕУ во 2005 година кога то
гашниот премиер Тони Блер се
избори за кандидатскиот статус
на Македонија.

Дури и премиер
 от Дејвид Каме
рон, кој во времето кога беше
опозиција отворено се противе
ше на името ФИРОМ и ја име
нуваше Грција како поранешна
отоманска провинција, го загуби
сочувството за неправдата што
ѝ се нанесува на Македонија од
Грција. Стратегиската позиција
на Грција, силните (позајмени)
пари што владата во Атина со
децении ги дава на влијателни
европски политичари, консен
зуалниот метод на одлучување
во ЕУ и во НАТО и внатрешните
проблеми во Македонија се јас
на причина зошто Британија во
последните години, наместо да ја
притисне Грција да попушти во
www.republika.mk

спорот за името, повеќе се тру
деше да нѐ убеди дека каде што
има сила, нема правдина. Иако
со Велика Британија немаме кој
знае какви историски, политич
ки, воени или културни врски,
за Македонија е штета што во
иднина Британија нема да биде
дел од ЕУ, каде што ќе се реша
ваат проблеми поврзани со нас
или со регион
 от.
Ќе биде извонредно интерес
но да се види какви разлики ќе
се јават меѓу Велика Британија
надвор од ЕУ и Унијата за ситу
ациите на Балканот, за кои во
иднина ќе имаат различни ин
тереси Брисел и Лондон. Тоа што
досега не можеше да се види со
голо око поради привидниот мир
и обидот Брисел да говори во име
на целата унија, нема да може да
се скрие во иднина кога Лондон
и членките на Унијата ќе има
ат целосно одделни политички,
бизнис и други интереси во ре
гионот. Ако преку НАТО е можна
делумна координација на двата
во иднина различни државни
ентитети, во другите делови на
соработката може да се случат
турбуленции.

Што ќе се случи со Македонија ако
Германија, без британското вли
јание во градењето на односите
со Москва, одлучи да ја зголеми
соработката што ја има со Русија
во гасоводот „Северен тек 2“ и се
согласи со руско-турскиот проект
„Турски тек“, кој повторно оживува
по извинувањето на Ердоган даде
но на Владимир Путин. Слично е и
со разликите што Лондон, Брисел
и Берлин ги имаат или ќе ги има
ат со обидот на Кина по длабока
та пенетрација во африканските
рудни ресурси да обезбеди евтин
транспорт на кинеска стока кон
Европа преку Балканот.

Европско-британски дилеми
за Македонија
Оваа состојба може да биде особено
штетна доколку Македонија во идни
на биде ставена во ситуација да мора
да избира меѓу европските и британ
ските интереси, кои во најголем дел
традиционално се поклопуваат со
американските. Кога се работи за без
бедносните прашања и за заканите од
руска пенетрација во регионот, посто
јат различни сценарија со кои можеби
ќе се соочи и Македонија. Речиси сите
тие сценарија, освен целосна сорабо
тка меѓу Западот и Русија, се на штета
на Македонија особено во ситуација
кога Британија ќе води самостојна и
автентична политика спротивна или
различна од таа на ЕУ.
Само неколку дена пред британскиот
референдум германскиот министер
за надворешни работи, Франк Валтер
Штајнмаер, директно ја обвини НАТО
за провокации кон Русија кои можат да

Со излегувањето на Велика Брита
нија од ЕУ Македонија е во опас
ност да дојде во уште потешки си
туации кога ќе мора да се одлучува
за една страна од неколкуте. Досе
га беше лесно затоа што Македо
нија, со мали исклучоци, секогаш
ја следеше политиката на Брисел,
но никој веќе не може да гаранти
ра дека интересите на Брисел ќе
останат исти како тие на Лондон
и затоа Македонија губи што Ве
лика Британија за две години (ако
во меѓувреме не се премисли) ќе
мора да замине од ЕУ.

www.republika.mk

Две приказни за бегалците
Слично може да биде и во другите
области, како човековите права и
правата на бегалците. Македонија
може да стане лесна мета за моќ
ниот невладин сектор на островот
и за британските организации за
човекови права доколку целосно
пропадне договорот меѓу ЕУ и Тур
ција и наскоро повторно континен
тот се сооч и со голем бран бегалци.
Досега цела Европа се залагаше за
побрзо запирање на бегалскиот
бран, но кој може да гарантира дека
Лондон по две години, во отсуство
на опасност бегалците да дојдат
на островот, нема да ги критикува
сите што ќе ги спречуваат и да ги
прозива за кршење на човековите
права. Најпластично кажано, Маке
донија ќе треба да се подготви за
тоа ЕУ да ги поздравува чекорите
за запирање на бегалците, а во исто
време нејзините безбедносни сили
да бидат критикувани како убијци
и мачители и вестите за тоа да би
дат пренесувани преку глобалните
медиуми како „Би-Би-Си“.

Како функционира тоа практично,
и тоа во една, а не во повеќе различ
ни држави, неделава најпластично
ни објасни заменик-претседателот
на најсилната германска партија
ЦДУ одговорен за европски пра
шања, Ханс Петер Фридрих, кој во
интервју за МИА порача дека не
сите во Германија се задоволни од
тоа што го направила Македонија
за спречување на бегалците да дој
дат во ЕУ. Притоа Фридрих своите
политички ривали од Социјалде
мократската партија директно ги
обвини за водење партиска, а не
државна политика кон Македо
нија и во други сфери не само за
бегалците.
Заминувањето на Британија од ЕУ
може да донесе проблеми и во биз
нис-секторот. Ако Лондон го загуби
пристапот до слободниот европски
пазар, и македонската администра
ција и македонскиот бизнис-сектор
ќе треба да се подготват за силен
притисок од британската држава и
од компаниите кои ќе се обидат да
ги наметнат своите стоки на сите
можни пазари, па други и на малиот
и за европски услови незначителен
македонски пазар.
петок, 1 јули 2016 година
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колумна

СДСМ

Предности
и потенцијали
Но, и покрај штетата од зами
нувањето на Велика Британија,
Македонија може да се надева и
на позитивен развој на настани
те во блиска иднина. Од британ
ското искуство Европската унија
мора да науч и дека ќе мора да ги
почитува интересите на сите на
континентот. И на гласачите во
Есекс и во Јоркшир, но и на тие
во Мариово и во Чегране. Колку
и да звучи ова нереално, колку
и да трае овој процес, колку и
да не треба да се очекува дека
ЕУ веднаш ќе почне со барање
замена за Велика Британија, тоа
е единствената надеж дека Уни
јата може да го преброди ударот
од Лондон.

Ако лидерите на ЕУ навистина
сакаат да ја зачуваат жива идеја
та за обединета Европа, ќе мора
да се свртат кон сите што живе
ат и работат за неа. Да се тврди

не може без
партиски суд
дека Скопје, Белград и Тирана имаат
капацитет да го заменат Лондон е
смешно, дури налудничаво, но само
ако се гледа од финансиски или од
политички аспект, а ако се гледа од
аспект на човечки, географски и исто
риски причини, тоа е сосема логично.
Иако слаби и мали, Македонија, Алба
нија и Србија се единствените што се
блиску до европските критериум
 ии

со соодветни модификации на свои
те политички и економски системи
можат, ако не да ја заменат Брита
нија, да ја одржат во живот идејата
за обединета Европа. Тоа нема да се
случи во наредните четири години, но
доколку ЕУ навистина ја научи бри
танската лекција, процесот треба да
почне утре. Пред да биде предоцна и
за Европа и за нас.

Незадоволни од ефектот на Катица Јанева, поразени од недостигот
од аргументи и кратерите во нејзините театрални обвиненија и воде
ни од специјалната потреба за враќање на власт СДСМ се сети како
да го реши проблемот. Еурека: едноставно, ќе си отворат специјален
суд, кој ќе работи по нивна желба, ќе дава притвор без докази и ќе им
излезе в пресрет за сѐ што си сакаат! Почитувана и независна инсти
туција, која, најверојатно, ќе ја раководи Калајџиев, а лева, десна и
специјална рака ќе му бидат Тортевски, Шилегов и Шкариќ. За атер на
„чадорот“, ќе ги вработат и Фрчкоски и Најчевска. Првиот ќе се грижи
за изгледот и ќе им купи коњи за на работа, настрана „рејбан“, а вто
рата ќе им игра балет за отпуштање. За платите си знаете...
Пишува | Љупчо Цветановски

П

10

петок, 1 јули 2016 година

анализа

Страдаат по комунистичкото минато
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артијата со посебни, специ
јални потреби никако да се
помири со вистината и да се
навикне на фактот дека еднопар
тискиот систем одамна замина во
историјата. Македонските политич
ки атавизми, остатоци од некогаш
славната и моќна комунистичка пар
тија, не можат да го поднесат новото
време, во кое за да се дојде на власт
треба да работи. Настрана, што треба
да ве изберат. Ним, пак, слично како
и поделбата на сопствениот народ,
власта одлично им „лежи“, но за до
аѓање до неа и натаму ги користат
средствата здобиени како главна
придобивка од претходните генера
ции комунистички фактори. Генети
ка и лоша навика, олицетворена во
политичка егзистенција темелена
на манипулации, лаги, извртувања,
девалвација на противници и нивно
попречување. Истовремено, поддр
шката на членството, а по ново и на
„револуционерите“, ја базираат на

продавање на прикаската дека тие
што се со нив се поинакви, поумни,
поинтелигентни, најдоброто од Ма
кедонија. А другото е гнасотија. И
толку... За ништо од ова не треба труд,
туку само подобна чета извртувачи и,
по можност, добар странски донатор,
а со тоа и солидна поддршка од некој
„чадор.“ Неаргументирана поддршка,
јасна само на меѓународниот фактор,
кој во нив гледа начин како да ги ос
твари своите цели. А елитистичките
марионети ќе играат ли играат. Тоа
не им пречи, сѐ само за да се на власт.

СОЦИЈАЛДЕМОКАТСКАТА
„Т’ГА ПО ПРЕКИ СУД“

Затоа, не случајно на денешните де
генерирани комунисти силно им не
достигаат и другите „погодности“ на
минатиот систем, па така „револуци
онерите“ тешко боледуваат и ронат
горчливи солзи по својот посакуван и
ценет, специјален „преки суд“. Којзнае
дали оди во пакет со „Голи Оток“, но
www.republika.mk

сигурно ќе им реши многу пробле
ми. Настрана што ни оддалеку не ја
завршиле својата „револуција“, макар
била и шарена. Во претходната кон
стелација, барем, до овој „преки суд“
дојде по победата на партизаните,
вистинските револуционери, чиишто
петок, 1 јули 2016 година
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КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: ПАРАЛЕЛИЗМОТ
Е ОСНОВНАТА МАТРИЦА НА СДСМ
Страт ег иј ат а на
СДСМ за паралелно
организирање и во
дење на земјата уште
пред неколку години јавно ја најави главниот
идеолог на СДСМ, професор Фрчкоски, кој во
неколку наврати зборуваше за нужната потре
ба од поделба меѓу Македонците, потсетува
проф. д-р Тања Каракамишева-Јовановска од
Правниот факултет во Скопје.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Дури отиде
и дотаму што велеше дека ако треба и кафе
аните ќе ги поделиме, и улиците по кои се
движиме ќе ги поделиме, само и само да се
одделиме едни од други. Во едни кафеани да
одат приврзаниците и членовите на СДСМ, во
други тие на ВМРО-ДПМНЕ, така советуваше
на времето Фрчкоски.
Небулозноста и инфантилноста на оваа из
јава уште кога беше дадена требаше да се
сфати сериозно, а не да се става на мајтап,
како што се направи, бидејќи во таа негова
изјава се гледаше зачетокот на оваа стратеги
ја на терање паралелизам во целиот државен
систем. Очигледно е дека паралелизмот е
основната матрица по чијашто шема се од
виваат политичките чекори и дејствување
на СДСМ.
Оспорувањето на изборната легитимност
на пратениците во Собранието на РМ, како
и таа на претседателот на Републиката во
2014 година, веднаш по затворањето на из
бирачките места во земјата, беше отворено,
јавно официјализирање на оваа стратегија
и посочување на патот по кој ќе се одвиваат
натамошните политички чекори во земјата.
Веднаш потоа следуваше бојкотот на Собра
нието, значи негово де факто непризнавање,
како и непризнавање на Владата на РМ.
СЈО беше органот што ја продолжи страте
гијата на политички и на правни поделби во
земјата. И покрај неговата противуставност,
СЈО се воспостави како паралелен јавно
обвинителски орган, кој со законот што го
уреди на недоветен начин создаде повеќе
правни непријатности и нерешени состој
би, отколку што донесе позитивни работи
за државата. Веднаш по инсталирањето на
СЈО во правниот систем, почнаа експерт
ските најави за потребата од формирање
специјален суд во рамките на Основниот
суд Скопје 1, кој, според гласноговорници
те, треба да ги решава предметите што ги
иницира СЈО. Едновремено, ги слушнавме
скандалозните изјави на Катица Јанева дека,
според неа, ниту една државна институција
во земјата нема легитимност, освен таа, ко
ја има легитимност потврдена од четирите
партии, што беше основа да се подигнат
сомневањата до највисок степен за стручно
ста и за професионалноста во работата на
СЈО. Дополнително следуваа и холивудските
и театрални прес-конференции на СЈО што,
дефинитивно, го потврди сомнежот дека
12
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овој орган место да работи во согласност со
законите во земјата и врз основа на цврсти и
100 проценти издржани аргументи и докази,
се стави во функција на СДСМ за политички
да го одработува теренот за партијата. Како
што одминуваше времето така и СЈО сѐ пове
ќе се разобличуваше во своето дејствување.
Откако СДСМ сфати дека нема успех само
со оваа негова партиска испостава во прав
ниот систем, почна сѐ погласно да зборува
и за посебно партиско-судско одделение во
Кривичниот суд Скопје 1, кој треба да биде
составен од „подобни“ судии на СДСМ, за
чијашто регрутација лично е заинтересирана
и една странска амбасада во РМ. Почнаа да
се организираат разни неформални средби,
и тајни разговори за тоа кои се тие подобни
судии, без знаење на Судскиот совет на РМ,
кој е единствено тело надлежно да ги изби
ра судиит е и да врши нивни трансфер. Без
разлика што специјализирано одделение за
судење на кривичните дела од сферата на
организираниот криминал и корупција веќе
постои во рамките на Кривичниот суд повеќе
од една деценија, СДСМ упорно инсистира
да се направат измени на постојниот Закон
за судовите со цел внесување ново специ
јализирано одделение за судење на истите
дела за кои е надлежно веќе формираното
одделение. Значи, повторно се гледаат еле
ментите на таа матрица на паралелизам, само
сега во судството. СДСМ и странците знаат
дека јавното обвинителство, како и судство
то, се срцевината на правната држава. Тие
знаат дека ако се чепне во срцевината, се
уништува државата. Тие се свесни дека се
кое делење на судиите, кои според Уставот
и меѓународните документи се независни и
самостојни во своето работење, на подобни
или неподобни е директно брцнување в око
на владеењето на правото и на правната
држава. Интересно е што ќе смислат како
критериум плус во Законот за судовите и
во тој за Судскиот совет кога ќе треба да
се предлагаат судии за тоа посебно одде
ление. Кои посебни услови ќе треба да ги
исполнуваат судиите што ќе треба да судат
во ова одделение, би го нарекла - паралелно
судско одделение?
Целото ова сценарио е, навистина, бесмис
лено и има една цел. Да ја турне државата
на колена со цел да се покаже дека земјата
и македонските граѓани немаат капацитет
да водат и да организираат своја држава.
Паралелизмот во водењето на државата нуж
но води кон протекторат. А во протекторат,
ВМРО-ДПМНЕ нема да може да ја води зем
јата. Истото тоа се однесува и на СДСМ. Но,
политичкото зло е стигнато дотаму што СДСМ
смета дека ако не може да управува држава
та, тогаш нема ниту ВМРО-ДПМНЕ. Неговата
логика е нека нѐ води некој трет, по правила
што ни оддалеку нема да бидат од интерес
на Македонецот, само за ВМРО-ДПМНЕ за
секогаш да се тргне од политичката сцена.
Тоа, секако, нема да се случи, но е нивна
голема и пуста желба.
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лидери на овој начин раскрсту
ваа со непосакуваните ликови од
опкружувањето. Ним цел прво им
беа капиталистите, предавници
те и сите што погрешиле за НОБ
и за комунизмот. Потоа, истата
таа институција стана алатка за
пресметка со неистомислениците
и патриотите. Еден од стотиците
Македонци меѓу нив беше и Мето
дија Андонов - Ченто...
Заглавен во сопствената безидеј
ност, СДСМ сега копира грда идеја и
катиљ институција од пред повеќе
од седум децении. Неинвентив
ните безделничари 70 години по
вистинската револуција, во која
партизаните не добиваа дневни
ца за протести, туку гинеа за ка
узата, пародијата од револуцио
нери и нивните уште покомични
оксиморонски лидери комунисти
милионери, јавно си го побараа
овој специјален суд. Се разбира,
повторно за пресметка со неисто
мислениците, кои во овој случај се
главната пречка за враќање на на
мачените задници во толку поса
куваните функционерски фотелји.
Затоа што е најлесно и затоа што
ова им се виде како одличен ре
цепт за подобрување на рејтингот.
Не бара труд, а повторно е на мала
врата, како и секогаш досега. По
46 години на власт во поранешна
Југославија, на првите избори во
независна Македонија не ни побе
дија, а владееја. Вторите излегоа на
избори без опозиција, а меѓународ
ната заедница мудро си молчеше.
Првпат на фер избори, загубија, а
третпат победија по конфликтот,
претставувајќи се како лажни спа
сители.
И оттогаш постат и сонуваат за
власт. Цели 10 години. Целта е јас
на и ги оправдува средствата, па
зошто тогаш улогата на омилената
деус екс машина (Божја рака) сега
да не ја има некаков специјален суд?
Добија Специјално (или беше соци
јалдемократско) јавно обвинителс
тво, па зошто да не и специјален,
социјалдемократски суд. И тука за
да нема случајности и „пропусти“,
сигурно ќе притиснат повторно да
биде со нивни избраници, должни
ци подобни за партијата намачена
од безвластие. Па зошто во него су
дии да не ти бидат Калајџиев, Тор
тевски, Шилегов, Шкариќ, Најчевска

и Фрчкоски?! Овој состав сигурно
би ги задоволил префинетите вку
сови. Саде професори и адвокати,
настрана кој од кој понезависен,
а дел и по меѓународно право. Па
и така меѓународната заедница
ќе им даде зелено светло, како и
досега, нели. Нејсе што Уставот не
го дозволува тоа. Не го дозволува
ше ни СЈО, па бидна, ама се покажа
дека е недоволно. Дупките и кра
терите во направијата на Катица
Јанева и недостигот од докази и
од аргументи ќе ги надополни ли
сега специјалниот суд со избрани
те, подобни делители на правда?
Којзнае само дали ќе имаат време
да работат од посетите на Бејли,
Орав, Гарет, Алтахузер и кој ли нѐ
душегрижник? Ах, да. Гарет сега
има попаметна работа.

ПАРТИЈАТА НАРЕЧЕНА
„БОЈКОТ“

Љубовта кон парите и добрата
позиција, но и одбивноста кон
работата, СДСМ најдобро ја пре
зентираше во Собранието. По 17
месеци бојкот во првата „тура“,
нивните пратеници се вратија
под притисок на Договорот од
Пржино. Само тоа и го исполнија
од договореното. Но по сета мака
на тешката пратеничка дејност,
издржаа на работа само 10 месе
ци. Сега се повторно на платен
одмор, дел прекршуваат сообра
ќајни закони и возат комбиња
на шарената „револуција“, а дру
гиот дел е под шарени чадори во
Грција. „Бојкот на сто начини“,
ова би било името на книгата за

дејствување на СДСМ, партија
што минатите години е целос
но во знакот на бојкотот. Чин
што одлично одговара на пар
тиската мрзелива констелација.
Овој пат заслужија да одморат,
особено по толку многу учество
во создавање масовност, боење
институции и организација на
протести, кои, парадоксално, не
биле нивни?! Кон истиот тој бој
кот, најгрдото и најнепосакувано
политичко средство во западните
демократии кон кои декларатив
но толку многу тежнеат, посег
наа со безобразна цел - уцена на
Уставниот суд. Претходно, истите
тие заштитници на независно
ста на судството бараа смена и
казна за двајца судии, а два дена
порано јавно притиснаа и сме
нија одлука на друг за битолски
от градоначалник. Сега, лажат
дека не бојкотираат, туку само
„не учествуваат во работата на
парламентот“ и вршат директен
притисок врз институцијата што
го чува уставот на државата. Не
грижете се, редовно си земаат
плата. Разбирливо, лежалките
во Грција не се бесплатни, ниту,
пак, чадорите. Но заштитата од
сонце и не е толку скапа, најче
сто се пие кафе и се добиваат во
цената. Овдешниот „чадор“, пак,
ќе им наплати многу посолено
за заштитата. Тој го пие кафето
со СЈО и со судиите, а СДСМ тре
ба само да дојде на власт. Чинот
што засега е само невозможна
мисија, ќе ја активира меницата
за наплата на долгот. Можеби и
затоа не се трудат многу, којзнае
што ветиле...

ДАШТЕВСКИ:
НЕ СПЕЦИЈАЛЕН СУД, ДА СЕ
СМЕНИ СОСТАВОТ НА СЈО
Како што слушнавме на 27 јуни 2016 година и
од претставниците што преговараат за над
минување на проблемите со цел решавање
на политичката криза и одржување на избо
рите, вели проф. д-р Александар Даштевски,
ни еден претставник од четирите политички
партии не спомена таков предлог за форми
рање посебно одделение во судот Скопје
1, кој решава за предметите во прв степен.

ДАШТЕВСКИ: Изјавите на сите преговарачи
беа дека се разговарало исклучително за из
бирачкиот список и за измените во Законот
за медиуми. Што се однесува до шпекулаци
ите што излегоа кај дел од порталите блиски
до опозицијата, сметам дека не заслужуваат
внимание. Договорот од Пржино е општо
познат и достапен на интернет за целата
јавност. Тој е исполнет во целост и останува
само, во согласност со договореното, да се
одржат веродостојни избори. Сметам дека и
ова што се направи досега не е во согласност
со Уставот, односно паралелен орган како
СЈО никако не може да се смета за уставен,
туку само како политички орган бидејќи е
договорен меѓу четирите политички партии,
кои поради брзање не ја земале предвид
околноста, дека таква можност е спротивна
на Уставот на РМ. Сепак, тоа е ставено во
договорот и веќе функционира. За какви
било промени и барања што не се ставени
во договорот и се противуставни, не треба
да се разговара. Видовме дека тие само ја
прошируваат политичката криза, а не ја ре
шаваат. Тоа пред неколку месеци го изјави
и еврокомесарот Јоханес Хан. Тој рече дека
ЕУ сакала да помогне со посредувањето, но
имал чувство дека придонела за влошување
на состојбите.
Од друга страна, евидентно е дека СЈО прави
политички прогон само на една политичка
гарнитура, што е спротивно на Договорот
од Пржино. Таков прогон се покажа како
исклучително непродуктивен и незаконски,
но поголем проблем е што нема капацитет
да се соочи со состојбите што произлегува
ат од прислушуваните разговори. Затоа јас
предлагам, место да се предлагаат други
тела за паралелна држава, која никому не
му е во интерес, целосно или делумно да
се смени составот на СЈО и да се донесат
поквалитетни кадри, кои ќе се занимаваат
со правни прашања, а не да прават стендапконференции на кои ќе ја прекршуваат пре
сумпцијата на невиност. Се смениле многу
функционери во државата, па зошто да не
се сменат и дел од овие, ако се работи за
иднината на државата.

www.republika.mk
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Груевски најави избори и победа на ВМРО-ДПМНЕ

Македонија ќе стави крај
на оваа политичка хајка
Од почетокот на 2015 година до денес, ВМРО-ДПМНЕ и Македо
нија се напаѓани со специјални средства, а СДСМ ја има доби
ено улогата да одглуми вешт напаѓач. Слабо ја врши таа улога,
посочи претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, пред
партискиот подмладок. Упатувајќи ги политичките пораки, Гру
евски посочи дека ќе има избори, но треба да се внимава и да
не се дозволи СДСМ повторно да ја злоупотреби состојбата за
предизвикување нови штети врз државата. А штети има
Пишува | Наум Стоилковски

В

еќе е јасно дека политич
киот вител во кој денес е
заглавена македонската
опозиција, а со неа и државата,
се должи на фактот што јавно
ста ја препозна нејзината гола
борба за власт. Бегството од
два изборни датума во една
година, притоа барајќи „тре
та мајка“, но под „специјални
услови“, повторно свртувајќи
се кон улицата, каде што се ко
ристи пратеничкиот имунитет

за деструкции, е само показа
тел дека и на опозицијата и на
нејзините спонзори им е јасно
дека изборите, кога и да се слу
чат, нема да ѝ донесат победа.

Разликата меѓу, условно, двете
политички опции во Македони
ја, е огромна. Од една страна, има
работа и концепт за надградба
на државата, слух за граѓаните,
излегување во пресрет на него
вите потреби, па и учење и ис
www.republika.mk

правање на грешките, додека,
од другата страна, безидејноста
на лидерството и слепата желба
за власт ја донесе опозицијата
до степен на слугување на ин
тереси што засегаат во генот на
македонскиот гласач.

Сепак, и при најголемата криза
предизвикана токму од таа зас
лепеност низ која е проткаена и
алчноста за лично профитерс
тво, и јавноста и ВМРО-ДПМНЕ
како носител на одговорноста
за државата според сите избор
ни циклуси, успеаја не само да
не потклекнат пред најголеми
от предизвик, туку и да изгра
дат стратегија за одбрана, пред
сè, на државните интереси, ка
ко и стратегија за излез од кри
зата. Секако, тоа се изборите
на кои, повторно, според сите
соодветни анкети, гласачите
повторно ќе ѝја дадат довер
бата на ВМРО-ДПМНЕ.
петок, 1 јули 2016 година
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АКТУЕЛНО
Македонија е на патот на евро-ат
лантските интеграции, пат на кој се
потребни многу реформи, но и пат на
кој мора да се покаже почит кон парт
нерите од меѓународната заедница,
од каде што критиките не секогаш се
плод на реални анализи, туку се пре
земени пауш
 ални оцени пласирани
од опозицијата. Особено за аспектот
за (не)функционирањето на Специ
јалното јавно обвинителство.

дневнополитички игри на опозици
јата. Токму затоа, Груевски во своето
обраќање упати порака дека може
да се одржат избори во следните че
тири или 10 месеци, но предупреди
дека е можна нова „нечесна игра“.

Раководството на СДСМ повтор
но е фокусирано како да направи
некоја нечесна игра во правец на
изборите. Сега е клучно како да се
отиде на избори, а СДСМ преку тие
избори да не направи нова штета
на државата. Покажа дека е подго
твен на сè. Од нас, а не од него, се
очекува да внимаваме на тоа и да
ги зачуваме државните интереси.
И ќе ги зачуваме - заклучи Груевски.
�

Ваквата реалност во која Македонија
веројатно ќе го заврши и ова лето,
беше неизбежен дел од анализата
и од пораките што ги упати претсе
дателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола
Груевски, пред партискиот подмла
док, на 25. годишна конференција на
Унијата на млади сили.

На тие избори Македонија ќе стави
крај на оваа политичка игра и по
литичка хајка, оцени Груевски. Но,
пред сè, тие избори ќе стават крај
на предизвикувањето економски
штети, кои ги трпи македонската
економија, а со тоа и сите граѓани
во државата.

Специјални средства против
ВМРО-ДПМНЕ и Македонија

Од почетокот на 2015 година до
денес ВМРО-ДПМНЕ и Македо
нија се нападнати со специјални
средства, а СДСМ ја има добиено
улогата да одглуми вешт напаѓач.
Играта е препознаен
 а, народот не
подлегна на подмолниот напад, а
ВМРО-ДПМНЕ изгради стратегија
за надминување на ситуацијата рече Груевски во своето обраќање.
�

Таа стратегија не подразбира де
ка проблемот ќе се надмине без
пречки, опструкции, кризи во
нејзиното спроведување, лични
откажувања и жртви, привреме
ни отстапки, попатни корекции
и слично. Целите на стратегијата
се, на прво место, државата и неј
зиниот интерес, како и интере
сот на народот, по цена за тоа да
се жртвуваат одредени партиски
или нечии лични интереси. Зна
чи, државата пред партијата - на
дело. Втора цел е надминување на
ситуацијата и излегување на пред
времени избори - посочи Груевски.
�

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ укажа на
високата поддршка од народот на
партијата на власт и една и пол го
дина од почетокот на кризата, но и
на желбата на граѓаните таа состојба
да заврши на избори, свесни во што
ја втурна СДСМ Македонија.
Мнозинството граѓани се свесни
дека приказните на СДСМ со фан
томски гласачи и со немање слобо
да на медиум
 ите се само изговор
�
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СДСМ смета дека колку што по
долго има такви штети по еконо
мијата, тоа оди во негова корист,
во смисла дека луѓето ќе помислат
дека одеднаш сме заборавиле да
ја водиме економијата како што ја
водевме, па треба него да го одбе
рат на избори. А штети има. Иако
успеваме да ја држиме економија
та со стабилен пораст, факт е де
ка без оваа вештачки наметната
криза, порастот на економијата
ќе беше поголем и ќе имаше и по
веќе инвестиции и вработувања и
повисок стандард, плати и зарабо
тка, што ќе го подобреше животот
- оцени Груевски.
�

за да се одложат изборите. СДСМ
нема извлечено никаква поука
од претходните изборни порази.
Бесчувствително ги тероризира
народот и државата за со сила да
издејствува доверба и со сила да
ја намали довербата во нас. Мно
зинството граѓани имаат процене
то дека водството на СДСМ, на че
ло со нивниот претседател, освен
што е безид
 ејно и деструктивно,
тоа е и со криминални навики и
со криминален начин на функци
онирање и на резонирање. Мно
зинството граѓани се свесни дека
ВМРО многу подобро би ја водела
земјата и во однос на економијата,
и во однос на безбедноста, и во
однос на реформите и во однос
на националните интереси - оце
ни Груевски.

Прочитана е и стратегијата со Спе
цијалното јавно обвинителство,
целите и намерите на специјални
те обвинители за чијашто работа
Груевски оцени дека не само што
не е професионална, туку и дека е
www.republika.mk

активно партиска за поддршка на
СДСМ и за оцрнување и загрозува
ње на ВМРО.

За жал, многумина однадвор, без
да направат длабинска анализа,
потпаѓаат под приказната дека
ова што го велам е неточно или е
некоја кампања против СЈО. Мно
гумина од нив, немајќи време за
длабинска анализа, преземаат ста
вови еден од друг верувајќи дека
се точни - додаде Груевски.
�

Во таа насока, а зборувајќи за евроат
лантските интеграции и меѓународ
ната заедница, Груевски се осврна на
црната кампања што долго време се
води против ВМРО-ДПМНЕ, посочу
вајќи дека е нарушена перцепцијата
кај некои пријатели. Тоа, пак, вели,
се надминува со искрен пристап, ре
форми и со резултати.
Македонија е дел од меѓународ
ната заедница и треба и ќе стане
член на НАТО и на ЕУ... Не треба сите
што нè критикуваат од надвор или
�

од внатре да ги доживуваме како
непријатели, дури и кога сме 100
отсто сигурни дека нивниот став е
неправичен или невистинит. Тре
ба да прифатиме дека дел од тие
критичари се во заблуда, а и дека
некаде ние сме погрешиле нешто...
Времето ќе ја изнесе вистината на
површина - додаде Груевски.

Работата на препознавање и на ко
ригирање на сопствените грешки е
една од најделикатните работи во
политиката. Најдобро е да се споз
наат и поправат навреме, оцени
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, кој нај
ави уште многу реформи и во еко
номијата, и во сферите посочени од
европската комисија како слабости,
како администрацијата, судството,
безбедносниот сектор, демократи
јата, медиумите. Потребна е работа
и во коригирањето на сопствени
те грешките на кои укажуваат и
граѓаните, за што Груевски посочи
дека „наоѓаа начини да ни ги со
општат преку разни начини на
комуникација“.

На избори без штета
за државата
Иако брзи избори би придонеле за
надминување на кризата и за нама
лување на штетите, првенствено во
економијата, тоа што Груевски го
упати како порака во обраќањето на
25. годишна конференција на УМС,
беше дека пред мора да се внимава
за државата да не се доведе повтор
но во ситуација во која закажаните
избори би нанеле поголема штета.

Имено, оваа година на двапати беше
определуван датум за одржување
избори, но и на двапати СДСМ успеа
да го минира процесот за нормали
зирање на ситуац
 ијата. Притоа, беше
злоупотребен делот од Договорот од
Пржино за формирање влада за спро
ведување на изборите, со што опо
зицијата влезе во пет министерства.
Но, место да се работи на создавање
атмосфера за фер и демократски по
литички натпревар на изборниот
ден, таа позиција беше злоупотре
бена за нанесување нови штети и за
www.republika.mk

Имајќи ги предвид анализите од ме
рењето на политичкото расположе
ние на јавноста, како и натамошно
то вртење во круг на македонската
опозиција, без да се покаже никаков
исчекор од стратегијата што ја до
веде до овој безизлез, одржувањето
избори во следните четири до десет
месеци нема да ја промени актуел
ната состојба во која ВМРО-ДПМНЕ
ја ужива довербата од најголемиот
број граѓани. Тоа, пак, што, сепак,
ќе биде поинакво е колкава ќе биде
казната од гласачите за опозиција
та. Колку што подоцна се одржат
изборите, толку ќе биде поголема
казната за нив. �
петок, 1 јули 2016 година
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МПЦ-ОА да не се радува на судирот во православието

Вселенски собор што
се претвори во раскол
Дебаклот што му се случи на православниот свет со неуспешниот вселенски
собор што се одржа на Крит не треба да биде причина за радост во Маке
донската православна црква-Охридска архиепископија. Формализираната
поделба на проруски и на прогрчки блокови во православието, каде што со
томос или без него припаѓа МПЦ–ОА, можеби е добра причина во моментов
да не се брза со прифаќање на уцените од страна на српските владици во
преговорите кои треба да се случат со СПЦ, но долгорочно тоа не ѝ носи
корист на МПЦ-ОА. Судирот меѓу Руската православна црква и Вселенската
патријаршија може да има погубни последици по православниот свет кој
и онака се соочува со сериозна криза, пред сѐ, во поглед на влијанието на
црквата врз животот и врз традиционалните вредности
Пишува | Горан Момироски

П

окрај тоа што дел од со
работниците на поранеш
ниот владика на МПЦ–ОА,
Зоран Вранишковски, од петни
жили сакаат да претстават дека
собирот во малото место Ко
лимбари на островот Крит е ус
пех за православието затоа што
на него учествуваше нивниот
шеф, факт е дека судирот меѓу
проруското и прогрчкото крило
во православниот свет ескали
ра и ги продлабочува поделби
те. Таканаречениот вселенски
собор на кој не учествуваа 4 од
14 православни цркви, на че
ло со најбројната, Руската пра
вославна црква, дефинитивно,
го урна сонот за православно
единство во кое се колне срп
скиот егзарх Јован. Со дебаклот
на Крит, дефинитивно, се про
мовираа националната рамка
и словенско-грчката рамка врз
основа на која функционираат
православните цркви.

Судирот меѓу РПЦ и Вселенската
патријаршија навидум се должи
на ривалитетот меѓу патријар
хот Кирил и вселенскиот патри
јарх Вартоломеј, кој формално е
прв човек во православиет о, но
зад неприсуството на рускиот
блок на Крит се кријат многу по
големи спорови од бројот на епи
скопите што се претставници на
секоја црква или од начинот на

кој треба да се признаваат нови
автокефални цркви.

Покрај овие две несогласувања,
Руската православна црква се
противи на улогата на Варто
ломеј како прв меѓу еднаквите
и поради неговото намалено
влијание во земјите каде што
тој е најмногу присутен, во прв
ред во Грција и во Турција. Тој
не успеа да го задржи влијание
то на Вселенската патријаршија
ниту во Истанбул ниту во Ати
на, а во исто време се соочува
со силен пад на бројот на вер
ниците кои го чувствуваат за
вистински поглавар.
Од друга страна, рускиот патри
јарх Кирил за десетина години
драматично го зголеми бројот
на верници, има силно влијание
во најголемата православна
држава, а под негова контрола
се над 220 епископи, кои ако
учествуваа на соборот како што
бараше РПЦ, ќе ги донесеа сите
одлуки во согласност со желби
те на Москва.

Една од разликите што директ
но може да влијаат на МПЦ-ОА
е дебатата меѓу двете страни
за начинот на кој во иднина
ќе се признаваат нови автоке
фални цркви. Според Српската
православна црква, која се сме
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За МПЦ-ОА
во моментов
е најмалку
важно како за
вршил вселен
скиот собор
затоа што таа
пред себе има
внатрешни
цели кои мора
да ги исполни,
без разлика
дали наско
ро ќе добие
автокефален
статус

та за надлежна за доделување
автокефалност на МПЦ–ОА,
единствен вистински начин
да се признае суверенитетот
на некоја непризнаена црква е
тоа да го стори црквата–мајка,
а потоа другите 14 цркви да го
потврдат признавањето. Ба
рањето на СПЦ овој став да се
верификува на Крит не се ис
полни и сега српските владици
се плашат дека во судирот меѓу
прорускиот и прогрчкиот блок
цркви би можела да се појави
црква што еднострано би ѝ дала
автокефалност на МПЦ-ОА. Иако
таквото сценарио е теоретски
можно, тешко е да се очекува
дека во знак на реваншизам или
во знак на покажување сила не
задоволната Руска православна
црква или, пак, некоја од други
те цркви што имаат добар однос
со МПЦ-ОА би можела да се реши
на ваков чекор.

За МПЦ-ОА во моментов е нај
малку важно како завршил все
ленскиот собор затоа што таа
пред себе има внатрешни це
ли кои мора да ги исполни, без
разлика дали наскоро ќе добие
автокефален статус. Враќањето
на довербата од верниците, зго
лемувањето на нивниот број и
приближувањето на клирот кон
тие што ја помагаат МПЦ-ОА е
главниот приоритет за владици
те. Далеку поважен од прегово
рите со СПЦ или од поранешни
от владика Вранишковски, кој,
без разлика на патувањето во
Крит, по излегувањето од затвор
дефинитивно ја загуби важноста
и како фактор што може да собе
ре повеќе од стотина верници и
како мост преку кој би се граделе
односите со СПЦ во иднина. �
петок, 1 јули 2016 година
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Рекоа, не порекоа нема во позиција, гласна во опозиција Рекоа, не порекоа
Зоран
Караџовски

Никола
Груевски

Kако институција, тело
чијашто надлежност е
избор и разрешување судии, на став сме дека во
согласност со Уставот и со
актуелните законски рамки нема можност за формирање посебно одделение во рамките на Kривичниот
суд. Со закон е дефинирано дека Основниот суд Скопје
1 единствено има специјализирано одделение за организиран криминал и корупција со надлежност на
целата територија на државата и за точно определени
кривични дела. Судскиот совет апелира дека какви и
законски измена да се заговараат во организацијата
на судскиот систем, па макар тоа да е и формирање
одделение локализирано на предметите од СЈО, да се
внимава на Уставот и на законите.

Од почетокот на 2015
година до денес,
ВМРО-ДПМНЕ и Македонија се нападнати со
специјални средства, а
СДСМ ја има добиено улогата да одглуми вешт напаѓач.Слабо ја врши таа улога. Добро е што огромното
мнозинство од народот брзо ја сфати играта и не
дозволи да подлегне на овој подмолен напад, чиишто
цели сигурно не се во интерес на македонскиот
народ и на граѓаните на Република Македонија.

Владимир
Нелоски

Васил
Пишев
Заев ајде на дебата, па да
дискутираме за криминалот од 8,5 милиони евра, за
криминалната тендерска
мрежа во која главни ликови се Тате, Бате и Чичо, да разговараме за митото,
еврото и за Вицето, за неостварените ветувања пред
граѓаните, за сите лаги, криминал и злоупотреби во
Струмица. Потребно е човек да има образ. Јас се родив и
израснав во Струмица. Знам што мисли нашиот народ и
цела Струмица. Заев, време е да си одиш од политиката.

Тања
Каракамишева Јовановска
Загрижува фактот колку
пратеничката Димова
не го познава Уставот на
земјата, колку не го поз
нава Деловникот на Собранието на РМ, колку не
ја познава категоријата пратенички имунитет. Да
имаше основни познавања од овие акти ќе знаеше
дека пратеничкиот имунитет не ја штити од сторените
прекршоци во сообраќајот, за кои полицијата вчера
инфлагранти ја фати, ниту ја штити од сторените
повреди на одредбите од Законот за јавен ред и мир.
Тоа што пратеничката Димова вчера се повикала на
пратеничкиот имунитет, бидејќи била свесна дека
направила неколку прекршоци и повреди на законите
во земјата, не ја ослободува од правната одговорност
како граѓанин на Република Македонија. Ако мисли
дека ќе се ослободи од правната одговорност, се лаже.
20
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Лилјана Поповска
Родена:
24 мај 1956 г. во Прилеп
Образование:
магистер по технички науки
Професија:
Блед политичар

В

ирее на политичката
сцена цели десет го
дини, главно како чо
век-партија или поточно
Лиле-партија, која не пока
жа особен интерес и успех
ниту додека коалицираше
со власта ниту, пак, сега ко
га ортачи со опозицијата.

Лилјана Поповска, бледни
кав политички лик на маке
донската сцена. Нема во по
зиција, гласна во опозиција.
Во таборот на шарената бан
да ѝ е доделена зелената бо
ја, па затоа ги има на пик зе
лените проекти на Владата.
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„Водно повторно под на
пад на градежната мафи
ја“, „Поддршка за зелен
Карпош – да не се бетони
ра Скопје“, „Одржлив раз
вој за Галичица наместо
масовен туризам“ и на кра
јот ДОМ против проектот
„Рудник за злато ‘Илови
ца’“. ДОМ против проектите,
Лиле против сите.

„ДОМ изразува сериоз
на загриженост заради
можноста од отворање на
Рудникот за злато Илови
ца во општина Босилово,
од страна на канадската
компанија Еуромакс ри
сорсис Македонија. Овој
проект ќе има сериозни
закани по здравјето на
луѓето преку загадува
њата на почвата, водите
и воздухот со опасни те
шки метали и хемиски
супстанции, а воедно ќе
направи и непоправлива

промени на релјефните
карактеристики на пре
делот и загрозување и
уништување на водотеци
те, животинскиот и рас
тителниот биодиверзи
тет на целиот струмички
регион, но и во соседните
земји Бугарија и Грција“.
„Ги отфрламе паушалните
и неточни констатации од
страна на политичка пар
тија кои се изнесуваат во
јавноста, за наводните
негативни влијанија на
проектот за бакар и злато
– Иловица во општината
Босилово. Еуромакс рисор
сис прифаќа секаква аргу
ментирана и отворена де
бата за проектот за бакар
и злато – Иловица, но не
прифаќа да биде ставен во
политички контекст врз
основ на паушални заклу
чоци“, пишува во реакцијата
на компанијата.

И така Јазга и Штука, но и
подземните води на Стру
мичко Поле ги однесоа со
себе сите златни кокошки,
сите богати како рудници,
сите кои вредеа колку су
во злато, сите златни раце,
сите непресушни рудници.

Со здрав разум и при чиста
совест Лиле смета дека не
треба да се отвори рудник.
Можеби е единствена на
светот, а можеби „Иловица“
несреќно се наоѓа во стру
мичкиот атар, а на неа, та
зе вдомена друго не ѝ ни
преостанува освен да викне
УА! на една од најголемите
гринфилд-инвестиции во
Македонија, на златната
кокошка која ќе ѝ донесе
на Македонија околу 500
милиони долари, 400 ди
ректни вработувања и зго
лемување на извозот за 300
милиони евра на годишно
ниво. � (Р.Р.)

Како во минатото, така
и денес секогаш ќе се
наоѓаат платеници
што ќе се обидат да
уништат сѐ што е создадено, но најважно е што младите ја препознаваат вистинската страна. И не би ја изневериле
Македонија по никоја цена. И оттука сакаме да
ви порачаме дека не можете да уништите толку
колку што ние можеме да создадеме. Затоа што
нас не нѐ интересираат туѓите интереси, нам ни
се важни интересите на Македонија. Затоа што
ние младите немаме друга татковина. Македонија
е сѐ што имаме.

Стевчо
Јакимовски
На 26 март во Република Македонија влезе
40-члена криминална
група од Косово составена од роднини и од другари на притворените
од Диво Насеље. Нашите сознанија говорат дека
истата група имала 20-ина сандаци со муниција
и со оружје. Притоа, секој член од криминалната
банда се знаеше со име и со презиме, а нашите
безбедносни служби го имаа комплетното досие за
секој од нив. Оттука ГРОМ прашува: Ќе одговори ли
Оливер Спасовски зошто на оваа безбедносна закана
не се даде наредба за акција на Единиците за брзо
распоредување? Што се случи со оваа криминална
група, односно зошто не е неутрализирана и не се
наоѓа зад решетки?
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Прекројувањето на државната каса во интерес на економијата

Има пари за инфраструктурните проекти
Капиталните инвестиции за десет години се зголемени за 3,6 пати.
За разлика од 2006 година кога беа 156 милиони евра, годинава изнесу
ваат 568 милиони евра и се на највисоко ниво досега. Во инфраструкту
рата, капиталните инвестиции се зголемени речиси четирикратно
Пишува | Александрија Стевковска

Д

обро осмислено прекроју
вање на државната каса.
Вака упатените го комен
тираат ребалансот на буџетот,
кој некои ставки намали, дру
ги зголеми, но најважно од сѐ е
што нема кратење во делот на
социјалните трансфери, а голе
мо внимание е посветено и на
продолжување на реализацијата
на инфраструктурните проекти.
Со ребалансот се обезбедуваат и
пари за плати, пензии, социјална
и постојана парична помош. Нај
големо кратење има кај трошо
ците за стоки и за услуги.
Со ребалансот не се загро
зени платите, пензиите и со
цијалните трансфери, а кај
капиталните расходи има
извесно намалување, но тие
остануваат на високо ниво и се
поголеми за 3,8 милијарди во
однос истиот период лани. Со
ребалансот не се напушта ниту
еден првично проектиран про
ект. Тоа што се прави е проме
на на динамиката на трошење
�
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на средствата, во согласност
со објективните услови и во
согласност со расположливи
те средства во буџетот. Значи,
вкупниот износ на средства
со ребалансот, пред сѐ со ин
фраструктурните проекти, не
само што не се намали туку
и се зголеми, а главните кра
тења се трошоците за стоки
и за услуги. Сите проекти ќе
продолжат да се реализираат –
најави министерот за финансии,
Кирил Миноски.

 апиталните инвестиции за де
К
сет години се зголемени за 3,6
пати. За разлика од 2006 година
кога беа 156 милиони евра, го
динава изнесуваат 568 милио
ни евра и се на највисоко ниво
досега. Во инфраструктурата,
капиталните инвестиции се
зголемени речиси четирикрат
но. Интензивно се градат три
автопатишта, Демир Капија Смоквица, Кичево - Охрид и Ми
ладиновци – Штип, а се работи
и на делниците од Смоквица до
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Гевгелија и од Миладиновце до
Штип. Делницата Демир Капија
- Смоквица треба да биде пу
штена до крајот на оваа или нај
доцна до почетокот на следната
година, а автопатот до Штип, со
кој патувањето од Скопје пре
ку Св. Николе до Штип ќе биде
преполовено, треба да биде го
тов следната година. Автопатот
Кичево - Охрид се очекува да
биде готов во 2018 година, а
планирано е годинава да бидат
завршени половина од пред
видените градежни работи. На
терен работат 1.200 работници
и над 550 градежни машини. Се
инвестира и во гасификацијата.
Од ребалансот може да се види
дека се зголемени средствата
за изградба на националниот
гасоводен систем. Гасоводната
делница Клечовце - Неготино
е завршена, а во подготовка е
фазата за изградба на гасовод
ната делница Штип - Неготино.
До август ќе почне изградбата
и на уште две гасоводни дел
ници, и тоа Неготино - Битола
и Скопје -Тетово -Гостивар. Со
тоа ќе бидат изградени вкупно
265 километри од гасоводниот

систем, односно повеќе од по
ловина од главните магистрал
ни правци.
Во здравството во 2006 година
ставката за капитални инвести
ции била нула, а годинава се изд
воени средства за изградба на
општата болница во Кичево и за
опрема на клиничката болница
во Тетово. Одвоени се и средства
за ПЕТ-Центарот, за изградба на
нов клинички центар во Скопје
и во Штип, за реконструкција на
20 јавни здравствени установи,
како и за изградба на амбуланти
во рурални подрачја.

Во образованието годинава
се предвидени средства за из
градба и за реконструкција на
основни и на средни училишта,
за изградба на училишни спорт
ски сали, за реконструкција на
ученички домови и за изградба
и реконструкција на студентски
домови. Годинава се предвидени

инвестиции и во делот на земјо
делството, односно во системите
за наводнување во јужната доли
на на Вардар, поточно местата
Миравци, Негорци, Гевгелија,
Грчиште, Паљурци, Кованци и
Валандово, за хидросистемот
„Лисиче“ во Велес, како и за хи
дросистемот „Злетовица“. Исто
така, значителни средства се
издвоени и за поддршка на ру
ралниот развој.

Продолжува изградбата и на же
лезничката пруга. Се работи на
првата делница од пругата кон
Бугарија, а објавен е тендерот за
втората фаза. До крајот на годи
нава треба да се избере изведу
вачот и да се почне со работа на
втората делница.

Железничка пруга ќе се гради
и кон Албанија, а во моментов
се работи на проектирањето
на трасата во должина од 63
километри.
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Во завршна фаза е и изградбата
на новата пруга Битола – Кре
меница – грчка граница, проект
на Европската унија вреден 20
милиони евра. Ова поврзување
ќе биде од огромна корист за
бизнисот.

Продолжувањето на трендот на
инвестирање во инфраструктур
ните проекти најмногу го поддр
жуваат стопанствениците.

Сите планови што се зацр
тани од страна на институци
ите за реализирање на овие
капитални проекти треба
да продолжат и во иднина,
независно дали се работи
за патната или за железнич
ката инфраструктура, затоа
што од нив во голема мера
зависи и економското дејс
твување на компаниите во
следниот период – објасну
ваат од Стопанската комора
на Македонија. �
�

петок, 1 јули 2016 година
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македонија

Новите инвестиции ќе отворат
950 директни и 1000 индиректни
работни места

67,8 проценти од
потрошената струја во април
е од домашни извори
Македонија во април годинава
потрошила 575.485 мегават-ча
сови електрична енергија, 4.804
милиони нормални кубни метри
природен гас, 441.255 тони јаглен
и 90.069 тони нафтени продукти.
Според податоците на Државниот
завод за статистика, 67,8 процен
ти од потрошената електрична
енергија е од домашни извори, а
97,4 отсто од вкупната потрошу
вачка на јаглени се употребени за
производство на струја.

Од 3 до 5 денари по
килограм оризова арпа за
производителите
Владата на Република Македони
ја на последната седница донесе
одлука за уште една субвенција,
трета по ред наменета за произ
водителите на ориз. Имено, оние
земјоделци што имаат пријавено
земјоделско земјиште до два хе
ктари ќе добијат по пет денари за
предаден килограм оризова арпа
кај откупувачите. Земјоделците
кои поседуваат од два до 10 хекта
ри ќе добијат по четири денари за
еден килограм предадена арпа кај
откупувачите, додека земјоделци
те кои поседуваат над 10 хектари
земјоделско земјиште на кое одг
ледуваат ориз ќе добијат по три
денари за еден килограм предаде
на оризова арпа кај откупувачите.
Оваа мерка ќе важи од 1 до 31 јули
оваа година, при што производите
лите на ориз најдоцна до 31 август,
заедно со кантарските белешки и
потврдите дека е откупена арпа кај
откупувачите, ќе можат да се при
јават во Подрачните единици на
Министерството за земјоделство,
шумарство и водстопанство за да
добијат субвенција.
24
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950 директни и околу 1000 индиректни
работни места ќе донесат петте нови
странски инвестиции, коиш
 то ги нај
ави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола
Груевски. Со претходно најавените 18,
вкупно 23 нови инвестиции влегуваат
во Македонија од почетокот на годи
нава. Една од поголемите, која тежи
половина милијарда евра, е концесијата
на конзорциумот „Евромакс ресурс“ за
рудникот „Иловица“ во Босилово. Само
за градежните работи ќе бидат анга
жирани околу 1000 работници, а пред
видено е вработување на 600 рудари.
По трет пат во Македонија ќе инве
стира и италијанската компанија

Пристигнаа 250 илјади дози од
вакцината за превенција од
болеста чвореста кожа
Пристигнаа 250 илјади дози од вак
цината за превенција од болеста
чвореста кожа кај говедата, инфор
мираат од Агенцијата за храна и
ветеринарство. Дистрибуирањето
на вакцината до надлежните вете
ринарни друштва, ветеринарните

„Текнохозе“. Тие во јули почнуваат со
изградба на трета фабрика, која ќе до
веде до нови вработувања. Оттаму се
одлучија да ги користат придобивките
од зоната „Бунарџик“.

Меѓу новонајавените инвестиции се и
западноевропска компанија од мета
луршката индустрија, која би отворила
околу 100 работни места во Охридско,
германската „Кеслер“ со педесетина
вработувања во новоизградена фа
брика во ТИРЗ Скопје 1 од електро-ма
шинската индустрија, како и германска
компанија која се занимава со инфор
матичка технологија, а ќе почне со 100
нови вработувања, лоцирана во Скопје.
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Фунтата во слободен пад
Фунтата „потона“ на минималната
вредност од пред 30 години, а голем
број акции на берзите се во пад по од
луката на Велика Британија да ја напу
шти Европската унија. Тоа се случува
бидејќи инвеститорите стравуваат за
повеќемесечна неизвесност, јавуваат
западни медиуми. Британската валута
загуби два проценти од вредноста би
дејќи се продолжува со практиката за
инвестиции кои се сметаат за безбедни,
како што се јенот и златото. Одлуката за
„Брегзит“, според процените, „збриша“
2.100 милијарди долари од берзи, со што
фунтата е на минимумот од пред 30 го
дини во однос на доларот. Аналитичари
наведуваат дека фунтата е исклучител
но ранлива и најавуваат намалување на
каматните стапки во летните месеци.

За еден ден 400 најбогати
луѓе во светот загубиле
127,4 милијарди долари
Постои и голема загриженост дека
статусот на Лондон како глобална фи
нансиска престолнина ќе се распадне
доколку ги загуби т.н. пасошки права
од Договорот за европски економски
простор, што им дозволува на банки
те да бидат сместени во Британија, а
производите и услугите да ги нудат во
ЕУ. „Јуришот“ на сигурни вложувања,
исто така, поттикна скок на златото за
осум проценти во петокот, највисоко
ниво во изминатите две години.

За само еден ден 400 од најбога
тите луѓе во светот загубиле не
веројатни 127,4 милијарди долари,
од кои богатите Британци „само“
5,5 милијарди долари, покажа ана
лизата на агенцијата „Блумберг“.
Загубите се бележат како резул
тат на одлуката која Британците
ја донесоа на референдум за излез
од Европската унија.

Меѓу европските милијардери, најм
ногу загуби има Амансио Ортега,
најбогатиот Европеец, кој загубил
шест милијарди долари. Исто така,
првиот човек на „Мајкрософт“ и пр
виот човек на „Амазон“, Бил Гејтс и
Џеф Безос, загубиле по милијарда
долари, колку што изгубил и најбо
гатиот Британец, Џералд Кевендиш.

амбуланти и матичните ветерина
ри е во тек.

Според веќе подготвениот акциски
план за превентивна вакцинација,
Агенцијата за храна и ветеринарс
тво ќе почне со превентивното
вакцинирање на сите говеда на
територијата на цела Македони
ја за спречување на ширењето на
болеста чвореста кожа.

Зголемена потрошувачката на градежни материјали
Деловните субјекти што се занимаваат
со градежна дејност во 2015 година по
трошиле градежни материјали и енер
гија во вредност од 11,633 милијарди
денари, што е за 27,8 проценти повеќе
во однос на претходната година. Спо
ред податоците на Државниот завод за
статистика, во вкупната вредност на
потрошените градежни материјали и
енергија, најголемо учество има гру
пата материјали за врзување со 3,422
милијарди денари (29,4 отсто), потоа
следуваат групите потрошено гориво со
1,659 милијарди денари (14,3), изолаци
ски материјали и премачкувачи со 1,332
милијарди денари (11,4 отсто).
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Хрватска продава 10 острови
Хрватска продава десет ненаселени
острови по цена од 750.000 до 6 мили
они евра. Според хрватските медиум
 и,
дел од сопствениците тврдат дека нив
ните острови се идеална инвестици
ја за некој што може да си дозволи да
направи приватно одморалиште или
можеби луксузен комплекс.

Некои острови се продаваат со години
и за нив повеќе пати се пуштани огла
си. Таков е островот Мал Космач, за кој
сопственикот бара 1,5 милион евра.
Но, има и пониски цени, па така три
острови кај Дубровник се продаваат по
5 евра за квадратен метар. Се работи
за островите Тајан, Црквина и Космеч.

Италија подготвува план за стабилизира
ње на банкарскиот сектор, кој се претвори
во ранлива цел откако британското гласа
ње за напуштање на Европската унија ги
засили стравувањата од распродажба на
пазарите на послабите економии во евро
зоната, соопштуваат локалните весници.

„Ројтерс“. Цените на акциите на „Уни
кредит“ и „Интеса Санпаоло“ опаднаа
со над 20 отсто. Индустрија се смета
за особено ранлива бидејќи има лоши
заем
 и за 360 милијарди долари, а тоа
е една третина од сите неопслужувани
заеми во еврозоната. Според планот,
Рим може да преземе удели во некои
од банките, така што тоа ќе биде фи
нансирано преку издавање нов јавен
долг за околу 40 милијарди евра.

Италија планира 40 милијарди евра инјекција за банките

Акциите на италијанските банки
паднаа во петокот по резултатите од
британскиот референдум, коментира
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Инвестициската банка
„Џеј-Пи Морган Чејс“ сака да
се исели од Британија
Американската инвестициска банка
„Џеј-Пи Морган Чејс“ предупреди
дека може да го пресели работе
њето од Велика Британија бидејќи
земјата се изјасни за излез од ЕУ.

� Во месеците пред нас, можеби,
ќе мораме да направиме измени
во структурата на нашиот европ
ски ентитет - се наведува во допи
сот на банката.

„Џеј-Пи Морган Чејс“ вработува
16.000 луѓе во Велика Британија,
а претседателот и извршен дирек
тор Џемји Дајмон неодамна изјави
дека излезот на земјата од ЕУ може
да доведе до преселување на 4.000
работни места.
петок, 1 јули 2016 година
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Kриза во демократиите во светот

„Брегзит“ не е само
проблем на

Европа
П

олитичкиот систем на Велика Британија речиси остана без лидери, а двете
најголеми партии се внатрешно
поделени. Кризата што се создаде
во деновите откако гласачите решија земјата да излезе од Европа е
повеќе од еден британски проблем
и ја одразува нарушената доверба на јавноста во демократските
општества во светот.
Гласањето за „Брегзит“ од минатиот четврток откри до кој степен
ефектите на глобализацијата и
влијанието на имиграцијата, како
и децениите поминати во неостварливите ветувања на политичките
лидери, ја загрозуваат лидерската
способност на тие функционери.
Колапсот на довербата го создаде
тоа што значи криза во владеењето,
за што се чини дека не постои лесен
или брз одговор.

Штетата тука е јасна. Премиерот
Дејвид Камерон е првата жртва на
„Брегзит“. Откако го распиша референдумот и водеше кампања за
останување на Велика Британија
во Европската унија, тој ја најави
својата оставка утрото по гласањето. Резултатите, исто така, сега му
се закануваат и на лидерот на Лабуристичката партија Џереми Корбин,
кој, најверојатно, се соочува со избори во раководството на партијата
откако повеќе од дваесет членови
на неговиот лидерски тим поднесоа
оставка во рок од два дена.

26

Поранешниот британски министер
за финансии Алистер Дарлинг укажа на степенот на кризата за време
на интервјуто со „Би-Би-Си“.
петок, 1 јули 2016 година

Нема влада. Нема опозиција. Ги
снема луѓето што нѐ вовлекоа
во овој хаос. Како Велика Британија дојде до оваа позиција?
Ја донесовме оваа одлука, но немаме план за иднината - рече тој.

Изворот на тоа што ја донесе Британија до овој момент постои и на
друго место, што го прави проблемот на оваа земја грижа и на
другите лидери во светот. Во Белгија и во Бразил, демократиите се
соочуваат со криза на легитимноста; во Шпанија и во Франција
избраните лидери се ограничени
поради нивната непопуларност;
дури и во Јапонија, каде што премиерот Шинзо Абе не се соочува
со закана од опозицијата, владата
покажала конзистентна неспособност да испорача просперитет.
Антони Кинг, професор по политички науки на Универзитетот
во Есекс, вели дека основните
фактор е тоа што многу луѓе
веќе не веруваат дека колку и да
се несовршени работите на економски план, ќе продолжат да се
подобруваат.

Во пресрет на таа промена
во ставовите на јавноста, голем дел од политичката класа се однесува на начинот на
кој некогаш се однесуваше, со
стари расправии, стари борби,
непријателство. Тоа ја создаде
„очигледната поделба“ меѓу политичките лидери и обичните
луѓе. Тоа е така низ поголемиот
дел од демократскиот свет. Како
да се поправи тоа? – вели тој.
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Изворот на тоа што ја донесе Британија до овој момент
постои и на друго место, што го прави проблемот на оваа
земја грижа и на другите лидери во светот. Во Белгија и во
Бразил демократиите се соочуваат со криза на легитимноста;
во Шпанија и во Франција избраните лидери се ограничени
поради нивната непопуларност; дури и во Јапонија, каде
што премиерот Шинзо Абе не се соочува со закана
од опозицијата, владата покажала
конзистентна неспособност да
испорача просперитет

Проблемот е многу сериозен во
моментов и се заканува дополнително да се влоши во блиска
иднина.
Ако сте мислеле дека вашата
[американска] политика е во
хаос, тоа може да се надмине
во секое време. Но, ситуацијата
никогаш не била толку лоша
како сега – вели еден долгогодишен политички аналитичар,
кој сакаше да остане анонимен.

Политичкиот систем на Велика
Британија се соочува со месеци, ако
не и со години на нестабилност. Камерон првично препорача новиот
премиер да ја преземе функцијата
до почетокот на октомври. Во понеделникот комитетот на партијата
за надгледување на правилата за
избор на нов лидер на Конзервативната партија што ќе го замени
Камерон ја помести временската
рамка повикувајќи таа одлука да
се донесе до 2 септември.
Борис Џонсон, поранешен градоначалник на Лондон и водечки
глас во кампањата за излегување
од ЕУ, се смета за фаворит за наследник на Камерон. Но, тој е контроверзна личност и се соочува со
отпор во партијата.

Изборот на новиот премиер,
најверојатно, ќе биде проследен
со предвремени избори - речиси четири години пред следните закажани избори - бидејќи на
следниот премиер ќе му треба
јавна поддршка при почнување
на процесот на преговори за повлекување од ЕУ.

За Конзервативната партија, одржувањето избори колку што е можно
поскоро е привлечно поради хаосот
во Лабуристичката партија, како и
поради можноста за проширување
на освоеното тесно мнозинство во
мај 2015 година. Токму можноста за
пораз ги натера голем број лабуристички пратеници во парламентот,
што веќе подолго време не се задоволни од Корбин, брзо да реагираат
против него.

Корбин се издигна до лидерската
позиција на општите избори во
2015 година. Тој ја освои поддршката од синдикатите, а особено од
обичните членови на партијата.

Денес Лабуристичката партија се
наоѓа во една маѓепсана граѓанска
војна, поделена меѓу своето обично
членство и избраното раководство
на партијата во парламентот. Нејзината иднина како одржлива и
ефективна опозициска партија е
под закана во време кога ѝ е потребна на земјата.
Заменик-претседателот на партијата му рече на Корбин дека ја
загубил довербата од парламен-

тарната партија. Но, Корбин ќе
продолжи да се бори и, можеби,
ќе добие доволно поддршка од
обичните членови за да се соочи
со предизвикот.

Реалноста е дека ниту една партија нема стабилна коалиција.
Тим Бејл, професор по политички
науки на лондонскиот Универзитет „Кралицата Марија“, тврди дека како што се зголемуваат
културните прашања, тие вршат
се поголем притисок врз партискиот систем што долго време
се организира преку економски
разлики што повеќе се потпираат
на слободниот пазар отколку на
владата.
Многу од областите надвор од
Лондон каде што лабуристите
имаат поддршка гласале за напуштање на ЕУ. Во меѓувреме, Камерон се потпираше на гласовите
на лабуристите во лондонските
области да помогнат за да не се
случи тоа.
Со други зборови, најверојатно
постои неусогласеност на партискиот систем што го имаме и
партискиот систем што ни треба, рече Бејл. Но, историјата и
институционалната инерција
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покажуваат дека не постои можност за какво било прегрупирање - додава тој.

Останува на лидерите на следната
влада да го средат хаосот што настана по гласањето од минатиот
четврток. Но, тие што ја водеа кампањата за заминување од Европа
и за кои постои веројатност дека
ќе ја водат владата од есен ќе се
соочат со предизвикот да ги исполнат ветувањата што ги дадоа
пред референдумот. Тие
веќе се повлекоа од некои од посомнителните
тврдења за време на кампањата.

Тој предизвик, можеби, ќе падне врз грбот на Џонсон, ако стане
следниот премиер. Вообичаено
надмениот поранешен новинар
изгледа скромно во однос на тоа
што претстои. Во колумна за
весникот „Телеграф“, тој се обиде
да се претстави како некој што
ќе се обиде да ја обедини поделената земја и да ги реши некои од
прашањата што беа во центарот
на дебатата за „Брегзит“.

Тој тврди дека владата ќе може да
ја врати контролата врз имиграцијата - прашање што, пред сѐ, ги
поттикна активностите на многу
поддржувачи на „Брегзит“ - и да
ги зачува повеќето од економските
придобивки што земјата ги ужива
како член на ЕУ.
„Велика Британија е и секогаш
ќе биде голема европска сила,
нудејќи врвни мислења и раководството за сè, од надворешна
политика и одбрана до борба
против тероризмот и размена
на разузнавачки информации“,
пишува тој.

Но, тие што ја водеа кампањата за
излегување од ЕУ сѐ уште немаат план за спроведување на што
било од ова. За некои надворешни
набљудувачи, тоа е рецепт за поголемо разочарување кај гласачите
и за натамошно опаѓање на довербата во лидери и во институции.
Како што вели Бејл, „времето
изгледа погодно за уште едно
предавство“.
Извор | „Вашингтон пост“
Превод | Ана Цветаноска
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Маврово сѐ повеќе го развива авантуристичкиот туризам

Пешачките и велосипедските
патеки во Маврово оставаат без здив
Авантуристичкиот туризам ста
нува сѐ попопуларен во светот.
Тој е збир на авантура, рекреа
ција, релаксација и на забава и
е мошне популарен во врвот на
европската и на светската ели
та, која е заситена од скапи и
луксузни хотели. Преку овој вид
туризам се става фокусот на ге
ографската положба на земјата,
богатството на природните ре
сурси, но и на нови облици што
ги задоволуваат потребите на
секој турист. На овој начин се
доживува и планинскиот вело
сипедизам, кој е еден вид фор
ма на авантуристички туризам,
ни велат организаторите
Пишува | Невена Поповска

Н

ационалниот парк „Мавро
во“ се простира на повр
шина од 73.088 хектари и е
најголем меѓу трите национални
паркови во Македонија. Посетата
на Маврово е секогаш незаборав
на. Во информативниот центар на
влезот од Маврово нѐ информи
раа дека „ во границите на нацио
налниот парк се наоѓаат преку 52
планински врвови повисоки од
2.000 метри од кои попознати се
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врвот Меденица на планината
Бистра, Веливар, Сандакташ и
други. Посебно значење за На
ционалниот парк „Маврово“
има врвот Голем Кораб (2.764
м н.в.), кој е воедно и највисок
врв во Република Македонија,
а со тоа и највисока точка на
паркот . Најниската точка на
Националниот парк „Маврово“
е на 600 метри надморска виси
на и се наоѓа на самото место
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рани патеки за планински вело
сипедизам. Тоа беше првата фа
за од проектот на ски-центарот
„Заре Лазаревски“ и на клубот
за планински велосипедизам
„Оксиген“ од Скопје.

Овој проект имаше цел да го
поттикне и развие планински
от велосипедизам како масо
вен спорт и рекреац
 ија. Тогаш
беа истрасирани и обележани
три патеки: една со должина
од 5.400 метри, втората - 9.400
метри и третата со должина
од 14.400 метри. Сите патеки
почнуваа од пред Старото ба
чило на крајот од едноседот,
надморската височина на ко
ја се наоѓаат патеките се дви
жи од 1.600 до 1.850 метри, а
подлогите се наизменични од
земјени, тревнати, па сѐ до ма
кадам и асфалт - раскажуваат
организаторите.
�

каде што Мала Река се влева во
реката Радика.

Изминативе години Маврово е
домаќин на сѐ повеќе велосипе
дисти и учесници во пешачки
тури. Тоа беше и поводот да го
посетиме овој природен бисер.

Во организација на велосипед
скиот клуб „Енерџи“ од Скопје,
Националниот парк „Маврово“
и Општина Маврово – Ростуше,
во јуни по осми пат се одржа ре
номираниот „Мавровски велоси
педски маратон“. За љубителите
на природата и на велосипедиз

мот возењето низ пределите на
Маврово е вистински празник
и задоволство, особено во овој
период од годината.

Големиот маратон се вози на
релација Маврово – Леуново –
Сандакташ – Чавкарник – Лаза
рополе – Тресонче – Селце - Ма
врово, или вкупно 91 километар.
Во прекрасниот амбиент на ре
канскиот крај, се одржа и малиот
маратон, а рекреативниот дел се
возеше околу Мавровско Езеро.

Авантуристичкиот туризам
станува сѐ попопуларен во
светот.Тој е збир на авантура,
рекреација, релаксирање и
забава и е мошне популарен
во врвот на европската и на
светската елита, која е засите
на од скапи и луксузни хотели.
Преку овој вид туризам се става
фокусот на географската по
ложба на земјата, богатството
на природните ресурси, но и
нови облици што ги задоволу
ваат потребите на секој турист.
На овој начин се доживува и
планинскиот велосипедизам,
кој е еден вид форма на аван
туристички туризам - ни велат
организаторите.
�

Маврово во овој период од го
дината е домаќин на многуброј
ни љубители на рекреацијата
во планински услови. Турата во
Маврово, која се одржува во ју
ни, стана традиционален годи
шен рекреативен настан. Уште
од 2009 година, на иницијатива
на Амбасадата на Кралството
Холандија, Општината Маврово

и Ростуше, но и на Национал
ниот парк „Маврово“ со цел да
ги промовираат природните
убавини на Маврово и особено
Мавровско Езеро и околината,
како и да им се овозможи на ве
лосипедските и на пешачките
ентузијасти да уживаат еден
ден во природа.
Оттогаш наваму настанот до
бива сѐ поголема популарност
кај велосипедистите и рекре
ативните планинари од цела
Македонија поради убавата ло
кација на турата, интересната
програма и релаксираната и
славеничка атмосфера во те
кот на денот.

� За да може секој да дојде во
Маврово и да го понесе својот
велосипед со себе, организато
рите традицион
 ално овозмо
жуваат превоз во двата правца
за луѓето и за нивните велоси
педи за симболична сума - нѐ
информираа во Маврово.

Првата тура се состоеше од раз
лични велосипедски и пешачки
патеки, од два километра до це
лосна (велосипедска) трка околу
езерото, вклучувајќи ја и можно
ста за планинско возење велоси
педи низ сафари-паркот Бунец.

Во текот на денот беа органи
зирани специјални активности
за деца, како и музички настапи
на различни локации. Пред по
четокот на турата се спроведе и
акција за чистење на туристич
ките места околу езерото, во која
беа вклучени деца од локалните
училишта и вработените во оп
штината, во националниот парк
и од амбасадата.

Во 2010 година програмата за
настанот беше збогатена и во
неа беше вклучена планинска
та велосипедска тура „Галич
ник“, традиционалнaта рекреа
тивна велосипедска трка околу
Мавровско Езеро, рекреативни
активности за деца, посета на
пештерата Шаркова Дупка и
возење со жичницата за сите
учесници. Истата година беше
отворен реновираниот пло
штад во Маврово, вклучуваќи
и сцена, клупи и чешма, кои
беа реконструирани со помош
на финансиската поддршка
од Амбасадата на Кралството
Холандија во соработка со Оп
штината Маврово и Ростуше.
Понатаму, беше организирана
културна програма со модерна
и традиционална музика и тан
ци и лотарија со многу награди.
Турата повторно беше поддр

жана од уште повеќе хотели, и
од нејзиниот традиционален
спонзор, Амбасадата на Кралс
твото Холандија.  
Во 2011 година, настанот доби
поддршка од традиционалните
и од нови спонзори и повторно
се состои од најразлични ре
креат ивни пешачки и велоси
педски патеки, вклучувајќи и
две планински тури од 83 ки
лометри и од 43 километри и
разновидна културна програма
и детски активности.

Не пропуштајте ја оваа
единствена можност да ни се
придружите и да уживате во
природата во Маврово, која
ќе ве остави без здив и која,
дефинитивно, ќе ве привлече
да се вратите повторно - пови
куваат организаторите. �
�

Летниот период во Маврово е
исполнето исто колку и во текот
на зимата бидејќи сѐ повеќе се
организираат вакви тури, кои
привлекуваат вљубеници во
природата.
Во Маврово уште од 2003 година
се одржа промоција на првите
вистински, обележани и траси
30
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здравjе

ПРОФЕСОР Д-Р ЧЕДОМИР ДИМИТРОВСКИ, СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ВО „АЏИБАДЕМ СИСТИНА“

СÈ почесто кај мажите
К
се дијагностицира
недостиг од тестостерон
Тестостеронот е важен за одржување нормално ниво на мастите во
крвта. При недостиг на тестостерон се зголемува нивото на холес
терол, а со тоа се зголемува и ризикот за срцев и за мозочен удар.
Тестостеронот е важен и за одржување на густината и на цврстината
на коските. Ако постои дефицит на тестостерон, полесно се кршат
долгите коски и ‘рбетните прешлени, вели професор Димитровски
Разговараше | Александра М. Бундалевска

ако што жените влегуваат
во менопауз а, така и ма
жите имаат свој климакс,
кој се нарекува андропауза.
Според лекарите, пресвртница
е 45. година од животот. Затоа
не е чудно ако некои повеќе,
некои помалку почнуваат да
страдаат од несоница, лошо се
расположени или им се нама
лува либидото. Според меди
цинските истражувања, една
третина од мажите кога ќе
наполнат 45 години чувству
ваат и физички и психички
промени. Во светот проблеми
со ерекцијата имаат околу 150
милиони мажи. По 40. годи
на околу половина од мажите
имаат еректилна дисфункција.
Основна причина за појава на
машкиот климакс е намалува
ње на машкиот хормон тесто
стерон. Според истражувања
та, кај мажите со навршени 40
години хормонот тестостерон
се намалува за околу еден про
цент годишно. Тестостеронот
во телото на 80-годишни мажи
е на помалку од половина од
тоа што го имаат 20-годишни
мажи. Нивото на тестостеро
нот влијае врз вкупната здрав
ствена состојба на мажите.
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Според лекарите, постои врска
меѓу намалувањето на нивото
на машкиот хормон, промени
те во циркулацијата на крв
ните садови, хипертонијата,
дијабетесот, кои со едно име
се познати како метаболичен
синдром. Лекарите се соглас
ни дека во последните години
се забележува зголемување на
бројот на мажите што страдаат
од недостиг од тестостерон.
Според некои прогнози, две
третини од мажите ќе имаат
здравствени проблеми како
последица на зголемување
на хормоналното нарушува
ње. Еректилната дисфункција
може да се реши само ако проб
лемите се откријат навреме.
На прашањето дали расте бро
јот на мажи во Македонија на
кои во помлади години им
опаѓа нивото на тестостерон
професор д-р Чедомир Дими
тровски, специјалист по ен
докринологија во болницата
„Аџибадем Систина“, вели дека
за тоа нема точни податоци.
Но, во мојата амбуланта сѐ
почесто имам мажи со дефи
цит на тестостеронот и со аб
нормалности во ејакулатот
– вели професор Димитровски.
�

Како што жените влегуваат
во менопауза, така и мажите
имаат свој климактериум, кој
се нарекува андропауза. Како
се манифестира кај мажите?
ДИМИТРОВСКИ: За разлика од
жените, кај мажите андропау
зата, или уште се вика АДАМ
- од андроген дефицит кај
адултни мажи, односно нама
лувањето на циркулирачкиот
машки хормон тестостерон се
случува постепено. Андропау
зата почнува некаде по 45. го
дина. Дефицитот на тестосте
рон кај возрасните мажи дава
најразлични манифестации,
во зависност од степенот и
брзината на намалувањето на
тестостеронот. Најчести симп
томи и знаци се: намалено ли
бидо, еректилна дисфункција,
односно импотенција, намалу
вање на волуменот на ејакула
тот, намалување на волуменот
�

пубертетот и потоа нормална
машка сексуална функција и
однесување, сперматогенеза
односно производство на ма
шки полови клетки - сперма
тозоиди.

Дали опаѓањето на нивото
на тестостеронот го зголе
мува ризикот од појава на
други болести, како што се
кардиоваскуларните и коске
но-зглобните?
ДИМИТРОВСКИ: Тестостеро
нот е важен во одржувањето
нормално ниво на мастите во
крвта. При дефицит на тесто
стерон се зголемува нивото
на холестерол, а со тоа се зго
лемува и ризикот за срцев и
мозочен инфаркт. Тестостеро
нот е важен и за одржување на
густината и на цврстината на
коските. Ако постои дефицит
на тестостеронот, полесно се
кршат долгите коски и ‘рбет
ните прешлени.
�

Дали имате податоци за тоа
дали расте бројот на мажи во
Македонија на кои во помла
ди години им опаѓа нивото
на тестостерон? Како се ма
нифестира тоа на нивното
репродуктивно здравје?
ДИМИТРОВСКИ: Немам точни
податоци. Но, во мојата амбу
ланта сѐ почесто имам мажи
на кои им дијагностицирам
дефицит на тестостеронот и
абнормалности во ејакулатот.
�

на тестисите, гинекомастија
или зголемување на градите.
Потоа доаѓа до намалување на
телесната влакнавост, намалу
вање на когнитивните функ
ции, како што е, на пример,
помнењето, појавата на топли
бранови, но тие не се изразени
така како што се изразени кај
жените во менопауза, доаѓа до
нарушување на спиењето и на
видот. Се јавува и депресија, се
намалува мускулната маса, а се
зголемува висцералната маст
(интраабдоминално), како и
остеопенија, односно зголеме
на порозност на коските. Сите
овие симптоми и знаци се суп
тилни и неспецифични, и лес
но можат да се превидат или
да се заменат со некоја друг
патолошка состојба.

� Зошто е важен тестостеро
нот?
ДИМИТРОВСКИ: Тој има мно
губројни функции, но најважни
се половата диференцијација
во ембрионалниот развој, раз
вој и одржување на машките
полови карактеристики во
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При дефицит
на тестосте
рон се зголе
мува нивото
на холесте
рол, а со тоа
се зголемува
и ризикот за
срцев и мозо
чен инфаркт

Дали повозрасните пациенти
Ви бараат да им препишете
„вијагра“? Дали ја препорачу
вате? Кој смее да ја користи?
ДИМИТРОВСКИ: Многу паци
енти во шестата и во седмата
деценија од животот се јавува
ат поради еректилна слабост.
Пред да се препише „вијагра“
или други лекови слични на
неа, потребно е комплетно кли
ничко испитување со одредува
ње на шеќерот и на маснотиите
во крвта, проверка на тестосте
ронот и на други хормони. По
стојат одредени контраиндика
ции за давање „вијагра“, но, за
среќа, постојат и други методи
за третирање на еректилната
дисфункција. �
�
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ТЕРОРОТ ПРОДОЛЖУВА И ПО ЗАГОРИЧАНИ

Загоричани

ГРЧКАТА АНДАРТСКА
ИНТЕРВЕНЦИЈА

ВО ЈУГОЗАПАДНА ОСМАНЛИСКА
МАКЕДОНИЈА ВО 1905 ГОДИНА
Напади на грчки вооружени банди на македонски села
и убиства на невино население
Во поглед на препораките и наредбите на грчкиот
„Македонски комитет“ и грчкиот конзулат во Битола за
максимално избегнување на теророт и насилството по нападот
на селото Загоричани, истите останале без резултат. Поедини
водачи на андартските чети ја продолжиле ваквата практика.
За нас три настани привлекуваат посебно внимание
пишува |
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

...продолжува од претходниот број

Жупаништа
Костур

Колежот на сезонските
работници од селото
Жупаништа (Костурско)

34

Големата грчка банда по нападот
на селото Загоричани од 25 март
1905 година се поделила на помали делови, со цел истите да имаат
поголема мобилност и полесно да
можат да ги избегнуваат османлиските потери. Овие групи се повлекле во јужниот елинофон дел од
костурската околија. И додека се
сумирале последиците од нападот
петок, 1 јули 2016 година

на Загоричани, костурскиот митрополит Германос Каравангелис
во писмо испратено до водачот
Вардас барал и „друга крв“. Каравангелис го известил Вардас дека
една група ѕидари од Корештата
(северозападниот дел од Костурско) тргнала на пат за Тесалија,
со цел да најдат сезонска работа. Митрополитот во писмото ги
карактеризирал ѕидарите како
„комитаџии“ и барал од Вардас
истите да ги ликвидира. Вардас
му наредил на својот потчинет,
исто така водач на вооружена
група, Макрис, да ја изврши наредбата на Каравангелис. Макрис
со група од околу 20 андарти во
утринските часови се упатил
кон селото Конско, каде што во
атарот на селото била поставена
заседата. На 1 април групата на
Макрис заробила 11 Македонци,
од кои 10 од селото Жупаниште
и еден од селото Габреш. Во попладневните часови еден од заробените успеал да се ослободи и
побегнал во селото Конско, каде
успеал да го извести за настанот
селскиот полицаец од Сјатиста,
www.republika.mk

кој поминувал во тоа време низ
Конско. Меѓутоа, по кратко време
пристигнал и Макрис, кој успеал
да му го одземе заробеникот на
полицаецот, а дрскоста да биде
уште поголема, истиот преку
полицаецот испратил писмо до
османлиската управа во Сјатиста,
преку кое изјавил дека тој ја презема целата одговорност за овие
случувања. Макрис се вратил кај
останатите заробеници, врз кои
почнал вкрстено испрашување, но
и измачување. Двајца од заробениците се претставиле како роднини
на соработник на грчките служби
и тие биле оставени настрана, со
цел андартите да добијат известување од Каравангелис дали тие
ја говорат вистината. Во вечерните часови групата на Макрис
ги однела заробениците кон една
клисура, каде што ликвидирала
седуммина. Еден на патот кон клисурата успеал да избега, додека
уште еден, оној од селото Грабреш,
бил тешко ранет и успеал да се
спаси. Треба да се нагласи дека заробениците пред да бидат убиени,
биле и ограбени. По извршениот
масакр, Макрис се вратил во селото Дрјаново, а подоцна се упатил
кај манастирот во Шишани, каде
што се сретнал и го известил за
стореното дело водачот Вардас.
Оттука тие го известиле Каравангелис за двајцата заробеници,
кој ја потврдил нивната изјава, по
што тие биле ослободени, но и
ограбени, т.е. им биле одземени
20 лири кои ги имале со нив.

Лаген

ИсториJа

Лерин

Убиствата во селото
Лаген (Леринско)
И овој настан бил поврзан со андартскиот водач Макрис, кој како
што забележавме бил главниот
извршител на претходниот масакр. Имено, тој на 16 април 1905
година се наоѓал во селото Лехово
(Костурско), каде што дознал за
судирот на големата андартска
група предводена од капетанот
Нидас со османлиската војска кај
селото Бел Камен. Нидас со 45 андарти бил заробен, додека неговиот заменика Ребелос со околу 70
андарти се наоѓал во подножјето
на планината Вичо. Таму се сретнале групите на Макрис и Ребе-

Кладероб
Лерин

Нападот на селото
Кладероб (Леринско)
На 29 јули 1905 година четите
на Иоанис Каравитис и Макрис
го нападнале селото Кладероб,
убивајќи 17 селани, кои за грчката историографија биле „членови
на комитетот“, т.е. МРО. Меѓутоа,
од спомените на Макрис дознаваме дека во наредбата на грчкиот
„Центар“ од Битола се барало да
бидат убиени само 5 селани како
поддржувачи на македонските
комити. Макрис во спомените
потврдил дека: „фативме двајца
од петтемина. Другите 15 кои ги
фативме... беа обични селани“.

лос, каде што првиот од вториот
дознал за целиот случај, и дека во
битката загинале 8 Грци. На 19
април дел од андартите заминале
во правец над селото Лаген, со
цел да се снабдат со овци со цел
да се прехранат. Но, само што се
доближиле до бачилото, овчарите
почнале да пукаат кон нив и истите биле принудени да се вратат во
својата база. Одлучено било сите
андарти да го нападнат бачилото,
освен ранетиот Ребелос и други
двајца андарти кои останале да
го чуваат.
Овчарите во бачилото гледајќи
дека кон нив се приближуваат
околу шеесетина вооружени
луѓе, со бегање се упатиле во селото Лаген. Селото во тоа време
броело околу 500 жители и било
населено со македонско население. Напаѓачите како што се

Убиството се случило по нивно
кратко испрашување од страна на
Каравитис, кој сакал да добие информации и признание за нивната
наводна соработка со структурите
на МРО. Каравитис решил еден од
заробениците да остави жив, како
сведок на настанот кој требало да
прераскаже што се случило, со цел
психолошки да влијае кај останатото население. „Раскажи им на околните села“, му кажал Каравитис на
заробеникот, „дека кој ќе прифати
да принуди Грк (патријаршист, б.н.)
да се откаже од својата религија и
нација, нема да оставам во неговата куќа ниту една жива мачка“.
Исто така, порака со заканувачки
однос која требало да предизвика
страв и несигурност меѓу населението била оставена и врз телата
на убиените. Во пораката стоело:
„Штом турската власт е неспособна
да спроведе ред и Европа не е вознемирена против дивиот прогон
што го трпиме од Бугарите, ќе ги
спроведуваме против нив светите
и човечки закони“. Стоел потпис,
„Елиномакедонес“.
www.republika.mk

приближувале кон селото своето
присуство го најавиле со пукотници. Македонските селани во
паника се засолниле во своите
домови. Пукањето и теророт траеле цели два часа, додека не се
појавил османлиски одред од 30
војници, кои пристигнале од соседното село Неред. Повторно на
дело се покажало премолченото
сојузништво меѓу Османлиите и
Грците. Имено, откако забележале дека се вооружени Грци, османлиските војници допуштиле
истите безбедно да се повлечат
од селото.
Како и да е, по повлекувањето на
андартите, кај селската чешма
биле пронајдени 4 мртви тела, од
кој еден возрасен маж и три малолетни деца. Покрај овие, тешко
ранети биле и уште две деца. Сите
тие не успеале навреме да се засолнат пред налетот на Грците.

Овој настан, слично како и претходните од ваков тип, повторно ги
вознемирил дипломатските претставници на европските држави.
Веќе наредниот ден на местото на
убиството од Битола пристигнале
конзулите на Русија и Австро-Унгарија. Мерки преземала и османлиската власт, која во Лерин ги
уапсила претставниците на тамошниот „Центар“, Тегос Сапунѕис и
Христос Егзархос. Поради силните
реакции против Каравитис, реагирал и грчкиот „Центар“ од Битола,
кој всушност и ја дал наредбата за
изведување на акцијата: „Го уби
целиот народ, додека ние имавме
дадено одредени имиња. Ова твое
дело беше лошо злосторство...“. Сепак, андартите ја постигнале целта.
Пред месното македонско население го претставиле својот метод на
работа и опцијата која може да им
се случи на сите оние кои живееле
во спротивност со националистичките критериуми поставени од грчката пропаганда.
...Крај
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[ антологи

Култура
Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Убиство во
Капали чаршија
Есра
Туркекул

2

Борче Грозданов (1969)

ЅВЕЗДА, НЕБО, ТИ...
Ѕвезда не можам да бидам
Затоа небо ти ѕидам
Само среќна да те видам...

Добриот
љубовник

МОЈАТА КАЛУЃЕРКА

Стеинун
Сигурдардотир

3

Љубавина
Ѓоко
Здравески

4

Сенки

Томазо
Ландолфи

Јелена Бачиќ Алимпиќ: Се надевам
не ги изневерив читателите
Одвај ја чекам реакцијата на читателите. Сe надевам
дека крајот на трилогијата ќе ги исполни нивните
очекувања, вели Бачиќ

К

лубот Матица, на Булеварот на
книгите, синоќа ги почести сво
ите членови и читателите со
присуството на најчитаната балкан
ска авторка Јелена Бачиќ Алимпиќ.
Поводот за нејзиното гостување е
излегувањето од печат на „Молитва
за прошка“, последната книга од три
логијата „Казна за гревот“.

Многу сум возбудена и среќна
поради издавањето на „Молит
ва за прошка“, третата книга од
трилогијата „Казна за гревот“,
затоа што со неа заокружувам
една обемна и повеќеслојна при
казна, а со тоа и деветмесечна ис
црпувачка работа. Одвај ја чекам
реакцијата на читателите. Сe на
девам дека нема да ги изневерам
и дека крајот на трилогијата ќе
ги исполни нивните очекувања
- изјави Бачиќ.

5

Алмудена
Грандес
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ПРОСТИ...
Прости ми за солзите
видливи и невидливи,
Создадени од моите глупости
непредвидливи
Но љубов имаш и натаму, за
справување со дните завидливи

ШИЛЕ
Од снагата ти мечешка
Зрачеше насмевка дечешка
Се дур не надвисна маката ти
претешка...

„Полжав“ од Анри Матис
„Полжав“ е дело на Анри
Матис, француски сликар,
кое го насликал во 1953
година. Матис е зачетник
на правецот фовизам.
Најмногу сликал женски
фигури и мртва природа,
но и предели, композиции и нацрти за балетски
декори и костими.
Со своето сликарство
влијаел на кубистите,
експресионистите, надреалистите, како и на претставниците на американскиот поп-арт. �

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

Заработка: 73.000.000 $

Барајќи ја Дори
Finding Dory

Жанр: aнимиран
Режија: Ендрју Стентон,
Ангус Меклејн
Актери: Елен Деџенерис,
Алберт Брукс, Ед О’Нил
Заработка: 41.000.000 $

Ден на независноста:
Нова закана
Independence day:
Resurgence

Жанр: акција
Режија: Роланд Емерич
Актери: Лиам Хемсворт,
Џеф Голдблум,
Бил Пулман
Заработка: 18.200.000 $

Тајна служба
Central intelligence

АКТЕР И РЕЖИСЕР

Жанр: комедија
Режија: Равсон Маршал Турбер
Актери: Двејн Џонсон,
Кевин Харт,
Даниел Николет
Заработка: 16.800.000 $

�

Растењето
на Лулу
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По објавувањето на книгата „Казна за гревот“,
авторката потпишуваше примероци

Ја слече одората
уште не облечена...
... За да ми бидеш закрила...
Затоа те грабнав од сонот во кој се
беше скрила...

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

По првите два романи, „Ноќта ко
га дојдоа сватовите“ и „Книга на
спомените“, ова е неверојатна за
вршница која сите ја очекуваа со
нетрпение.

„Молитва за прошка“ е роман за
пресудните години, за занемените
вистини, за лагите и за гревовите.
И за љубовта како последно засол
ниште. � (Н.П.)

Актерот - ти велам
нема што не можам!
Режисерот - со нула те множам!
Актерот - ех , тогаш умнику, нема
како да ти поможам!

Опасност од
длабочините
The Shallows

ИЗБРАНИЦИ
Апостолите се избрани,
Пријателите се одбрани,
Пратениците сал присобрани!

Жанр: хорор
Режија: Џоум Колет-Сара
Актери: Блејк Ливели,
Оскар Хаенада,
Брет Кален
Заработка: 7.700.000 $

Повикување 2
The Conjuring 2

www.republika.mk

Жанр: хорор
Режија: Џејмс Вен
Актери: Вера Фармига,
Патрик Вилсон,
Медисон Волф
петок, 1 јули 2016 година
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Сигурен сум дека бајките ги
учат децата на многу морални
вредности, ги прават среќни.
И на возрасните им даваат
простор и време да размислат
за своите моментални
постапки, мисли, однесување,
вели Милошевски, кој
работеше на драматизацијата
на „Пепелашка“, чијашто
премиера се случи во Театарот
за деца и младинци во Скопје

ГОРЈАН МИЛОШЕВСКИ, ДРАМАТУРГ

Бајките се потребни
за да го направиме
животот поубав
Разговараше | Александра М. Бундалевска

П

ретставата за вербата, надежта и
за љубовта „Пепелашка“ премиерно беше изведена на 22 јуни
на сцената на Театарот за деца и младинци. „Пепелашка“ од Шарл Перо
е во режија на Дејан Дамјановски и
драматизација на Горјан Милошевски,
а користи мотиви од некогашната
адаптација на „Дизни“. Тоа е претстава
за двајца зрели сонувачи – од една
страна Пепелашка, која не може да се
помири со потребата за богатство на
маќеата и на полусестрите Анастасија
и Дризела, а, од друга страна, принцот
кој сака сам да ја избере својата жена,
наспроти традиционалните погледи
на својот татко, кралот. И двајцата
силно мечтаат за вистинската љубов,
која на крајот ќе ја најдат.
Горјан Милошевски е роден во Скопје
во 1981 година. Тој е драматург,
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Се успева ли во животот со
верба, надеж и со љубов? А во
театарот?
МИЛОШЕВСКИ: Со нив се влијае
на сите околу тебе. Тоа е супер
за инспирација. Не се работи за
успех, едноставно ги носиш нив
во себе и така твојот живот и
животот на другите по еден природен пат се облагородени. Ги
поднесуваш проблемите полесно. Не ги гледаш како такви, туку
како моментални станици на интелектуален и душевен испит.
Станици кои веруваш дека ќе ги
минеш и доаѓаш до нешто од кое
сите сте среќни. Во театарот, пак,
ако ги имаш и срдечно ги делиш,
тогаш се создава многу добра
средина за работа. Депресијата,
силниот скептицизам, ладноста
не помагаат (се смее). Агресијата
и притисокот се методи на многу
театарџии, но тие често даваат
негативен ефект. Сметајте дека
екипата минува низ тежок воздух, страв и викање за да се дојде
до резултат. Зошто?
�

драмски автор и сценарист. Почнува
да пишува драма за аматерска театарска група во 1998 година, но од
2006 година професионално пишува
драми и сценарија. Тогаш се запишува на драматургија на Факултетот за
драмски уметности во Скопје. Сега
работи како драматург во Театарот
за деца и младинци во Скопје.
Во 2008 година и во 2009 година работеше како асистент драматург во
две претстави во Македонски народен театар и во Драмски театар. Автор е на радиодрамата „Шепоти од
вода“, на едночинката „Ние нешто
пропуштаме“, која подоцна беше
изведена на сцената на Театар Комедија под наслов „Нешто пропуштаме“, а Битолски народен театар го
изведе неговиот текст „За домот
се работи“.
www.republika.mk

Дали ни се потребни бајки
што секогаш имаат среќен
крај за да го протуркаме денот,
годината, можеби животот?
МИЛОШЕВСКИ: Не се работи
за тоа да го протуркаме, туку
да го направиме поубав, да му
дадеме нова смисла, волја за
нашиот пат и борба во него. Сигурен сум дека бајките ги учат
децата на многу морални вред�

ности, ги прават среќни. И на
возрасните им даваат простор
и време да размислат за своите
моментални постапки, мисли,
однесување. Затоа е многу важно кога се драматизира една
бајка, да се помисли кои аспекти
и делови ќе се нагласат. Децата
се најкревки, најинвентивни,
но тие се како сунѓери. Треба
само да ги поттикнуваме и да
ја шириме нивната фантазија.
Среќниот крај сметајте дека е
како добриот збор што ќе го
чуеме од родителите, од некој
близок, пријател во тешки моменти. Среќниот крај е патоказ
низ сѐ што ни се случува лошо
или добро. Нѐ води напред или
само ни ја потврдува надежта.
Рековте дека ликовите во
„Пепелашка“ ги напишавте на
свој начин. Дали имавте пред
себе инспирација во некои
ликови пред да ги напишете
нивните реплики?
МИЛОШЕВСКИ: Секогаш инспирацијата ја собирам од личното
искуство и од луѓето што ги познавам. Потоа го ширам полето
на ликови од други дела, филмови, музички спотови, самата
музика многу влијае на мене, и
тоа многу инспиративно. Многу
често инспирацијата доаѓа од
некои непознати, скриени делови во нашата имагинација и
меморија. Потоа знае да биде
многу лесно, барем за мене, да
ми се закачи некоја идеја, некое
мало богатство од слики, тогаш
живеам за да ја развијам, да ги
развијам во цел еден свет.
�

Веќе една година сте вработени во Театарот за деца и
младинци. Дали е ова ваша
прва претстава која е поставена на оваа сцена?
МИЛОШЕВСКИ: Ова е првпат
да се постави текст кој јас сум
го пишувал, т.е. драматизација
на „Пепелашка“. Тоа значи дека
како драматург сум бил на сите
процеси кои се работеа во тој период од годината. Просто сакам
да сум дел од сѐ што се работи
зашто колективот кај нас работи
со многу идеи и фантазија, со
многу физички, материјални,
просторни ограничувања, но
нив многу умешно ги претвора
во живи, динамични, сликовити,
�

инспиративни и модерни бајки
на сцената. Актерите даваат сѐ
од себе за да ги направат децата
среќни кога ќе излезат од театар,
а останатиот креативен тим ги
надополнува со сценографијата,
костимите. Сѐ живее за децата
да бидат радосни, поучени, за
да се збогати нивната фантазија.

Вие сте драматург во независниот театар за изведувачки
уметности „Театра“. Работите
претстави и во Театар Комедија, со Народниот театар Битола, потоа со „Театра“. Кога ќе
направите споредба, како е да
се работи во институционален, односно неиституционален театар?
МИЛОШЕВСКИ:Точно, и сите
овие театри ми носат драгоцено
искуство, но и убави соработки и успешни претстави. Не е
лесно на кратко да се направи
споредба. Сѐ е испреплетено.
Редовната плата носи стабилна финансиска платформа, која,
пак, исто ви дава шанса сами да
се поддржувате кога работите
приватен проект, до некаде е
помош. Тоа значи дека можете
да си покриете некои трошоци
додека не го сработите проектот во приватната продукција
за што по премиерата по некое
време ве исплаќаат доколку сте
конкурирале преку Министерство. Доколку одите со спонзори
и алтернативни средства, тогаш
сами одредувате услови. Многу
е важно како се развива вашиот
креативен аспект во театарот и
за публиката. Секогаш постои
опасност редовната плата да ве
стави во позиција на комфор,
додека, пак, во приватните проекти вие навистина вложувате
многу ум борејќи се за убава
претстава и публика. А, многу
често во државните театри кога
ќе се презентира добра, провокативна идеја, тогаш како да се
будат сите и се борат за убав
театар и публика. Како и да е,
добрата идеја секаде може да
побуди голем влог. Постојат
ограничувања и слободи и на
едната и другата страна кои
нудат привилегии и поубави
шанси. Не е баш лесно да се измери што е подобро. Она што
сите треба да го сфатиме е дека
иднината носи приватни битки.
�
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Тоа значи дека во голем дел од
светот театарџиите работат од
проект за проект без редовни
приходи и, секако, со идеја да
понудат што поуникатен израз
(зашто публиката го сака тоа,
театарот го бара тоа) во алтернативни услови независни од
државниот буџет.
Дали на сцените на македонските театри доволно често се
поставуваат македонски текстови од современи автори и
драматурзи? Што треба да се
направи за да се подобри ситуацијата?
МИЛОШЕВСКИ:Сметам дека
не се доволно застапени младите автори, современи автори
и драматурзи. За нив се одвојува
место, се поддржуваат, се бараат,
им се дава шанса, но не доволно.
Тие се свежата сила на нашиот
театар, новиот театарски поглед
од кој зависи развојот на нашиот
театар и театарот воопшто. Затоа треба да се поттикнуваат и
поддржуваат што повеќе. Мора
да се најде начин, на пример, би
било одлично ако секој наш театар и дом на култура се залага да
постави еден до два современи
македонски автори или, пак, да
вклучи македонски драматурзи во проекти секоја година. И
тоа треба да биде нагласено во
конкурсот што Министерството
за култура го организира секоја
година во јуни. �
�

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

поп уст

50
ден ари

важи од 1.7. - 7.7
.2016
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Заеднички дела на Гордана Винчиќ и на Игор Љубовчевски во КИЦ

Изложбата „Луди“
создава сопствена
земја на чудата
Симболиката што ја користиме во делата го поттикнува гледа
чот и неговата љубопитност. Сакаме да го вовлечеме во дупка
та на белиот зајак и како на Алиса во земјата на чудата да му
се сврти светот наопаку, велат авторите
Пишува | Невена Поповска

В

о галеријата на Култур
но-информативниот цен
тар е поставена изложба
под наслов „Луди“, со дела од
двајца уметници што твореле
заедно. Гордана и Игор велат
дека преку „Луди“ се обиделе
да креираат сопствена земја
на чудата, каде што нема ба
риери и сѐ е можно...

За кратко време уште една
изложба во Скопје. Со што ќе
ѝ се претставите на публиката
овој пат?
Гордана: Мојата претходна из
ложба, која се одржа во галери
јата „Остен“ во април, беше нас
ловена „Интуитивна исповед“.
Набргу потоа спонтано, преку
сликање и дружење со колеги
�

од Скопје, се роди идеја за уште
една изложба. Игор обично ќе
нацрташе еден интересен и ми
стичен карактер, а јас го компле
тирав со колорит и со колаж. Сѐ
беше, всушност, една спонтана
игра која потоа се претвори во
посериозно творештво и плани
рање изложба. Највпечатливо е
тоа што двајцата создаваме едно
дело, а многу се разликуваме по
техниката на работа и по вкусот
за колорит.

Колку дела изложувате, која
е темата и како е насловена
изложбата?
Гордана: Изработивме околу
30 дела кои претставуваат пор
трети, различни карактери во
специфична емотивна состојба.
Сите дела се изработени како
колаж со мешана техника, и тоа
ги прави тродимензионални.
Симболиката која ја користиме
во делата го поттикнува гледа
чот и неговата љубопитност.
Сакаме да го вовлечеме во дуп
ката на белиот зајак и како на
Алиса во земјата на чудата да
му се сврти светот наопаку. Тоа
�

е, всушност, еден алхемиски
процес на индивидуализација
и трансформација кај самата
личност. Во таа инспиративна
и многупати болна преобразба
сѐ е полесно ако постои малку
игра. Токму затоа изложбата ја
нарековме „Луди“, што на ла
тински значи игра. Концептот
на „Луди“ е ризик, забава , адре
налин. „Луди“ е збир на умет
нички дела кои за момент ќе
ви ги променат перцепцијата,
карактерот и целото ваше би
тие. Преку „Луди“ се обидовме
да креираме сопствена земја на
чудата, во која нема бариери
и сѐ е можно. Алиса сведочи
за тоа, а токму овие слики ја
носат мистиката на играта пре
ку портретите, карактерите и
симболиката.

Игор: Уште како дете бев пот
тикнат од моето опкружување,
повозрасните и другарите за
цртање, и уште од многу мал
почнав да добивам награди за
моит е цртежи, кои беа прогла
сувани за најдобри. Паралелно
доживувајќи го восхитувањето
на другите, кај мене се разви
огромна љубов кон цртежот и
кон сликарството. Подоцна мо

Досега сликавте со Вашата се
стра, извесен период сама, но
сега повторно имате партнер...
За кого станува збор и како се
поврзавте во уметноста?
Гордана: Точно. Пет години
работев со мојата сестра и знам
колку е прекрасно кога во тво
рештвото постои интеграција
на разновидни способности. За
оваа изложба работевме заед
но со македонскиот уметник
Игор Љубовчевски, кој своето
ликовно образование го стек
нал во средното уметничко
училиште „Лазар Личеноски“,
а подоцна дипломирал на Фа
култетот за ликовни уметно
сти во Скопје.
�
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ите родители го поддржаа мојот
избор за натамошно школување
во светот на уметноста.
Гордана: Делата на Игор се ка
рактеризираат со извонреден
хиперреалистичен цртеж. Тој е
поттикнат од фасцинацијата на
моментот. Истражува емотивни
состојби, а преку делата тој се
истражува себеси, но сака да го
натера и гледачот да се внесе
во себе. Намерно и ликовите се
во еден вид трансформативна
форма и го привлекуваат вни
манието и желбата за лично
истражување и развој....
Игор: Гордана има реализира
но повеќе самостојни изложби,
меѓу кои една од позначајните
е изложбата „Transitions“ во му
зејот „Пушкинска 10“ во Санкт
Петербург во 2015 година. Из
ложувала дела заедно со својата
сестра во Франција, Шведска,
Англија и во Македонија. Пора
ди големото искуство и знаење
во доменот на социјалната ра
бота и политика, таа во сорабо
тка со шведските институции
досега одржала преку 300 ви
зуелно-иновативни ликовни
работилници. Се потпишува
и како организатор на голем
број семинари во Шведска за
лидерство, каде што основни
те алатки се токму нејзините
уметнички дела....
Некаде помеѓу се најдоа овие
двајца уметници и создадоа не
секојдневни прекрасни дела кои
вреди да се погледнат. �
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И Македонките го следат ЕП 2016

сцена
Леонардо
Бонучи

Мерак ни прават
Италијанци и Шпанци
Со пиво и со добро друштво, ретко која Македонка ги
пропушта натпреварите од највозбудливиот фудбалски
настан годинава
Пишува | Maрина Костовска

М

ожеби стереотипите велат поинаку, но и жените се возбудуваат око
лу најважната споредна работа на светот. Европското првенство го
следат сите, без разлика на возраста и на професијата.

Имам постар брат, па неиз
бежно е животот да ми поми
нува без фудбал. Можеби не
ги следам сите натпревари,
но не пропуштам кога игра
Италија. Италија отсекогаш
биле моја омилена репрезен
тација и баш сум среќна што
добро ѝ оди. Морам да приз
наам дека Леонардо Бонучи
ми е најпријатното изненаду
вање на ова првенство, како и
на моите другарки во чиешто
друштво најдобро ми е гледа
њето на натпреварите – Верче
Стојкова, дизајнер.
�

Милена Антовска,
водителка

Европското првенство го следам од самиот почеток.
Најчесто гледаме дома со сопругот, а неколку пати
натпреварите ги следевме во кафуле со пријатели.
Навивам за репрезентацијата на Италија, а омилен
играч ми е Бонучи. Досега им оди одлично, ја побе
дија и Шпанија, па се надевам дека ќе стигнат барем
до финале - Радмила Здравеска, правник.
�

Фудбалот и за мене е еден
од најатрактивните и нај
возбудливи спортови. Најм
ногу ја следам шпанската
лига, страстен навивач сум
на ФК Барселона и со
уживање ги гледам
сите нејзини наста
пи. Адреналинот
посебно расте на
Жерар
популарниотЕлКла
Пике
сико со Реал Мадрид.
Во земја како Шпа
нија фудбалот има статус на религија. Мотив за
активно следење не е само натпреварот, туку и цела
та организација и атмосфера што го придружуваат. За
тоа дека има и многу згодни фудбалери не треба ни да
се зборува, a мојот фаворит е Жерар Пике! Во моментов
го следам Европското првенство и навивам за Германија
бидејќи мојот фаворит Шпанија, за жал, испадна – Ивана
Николовска, економист.
�

Џесика Палашоска,
фолк-пејачка
Го следам Европското првенство кога сум слободна, но не
пропуштам кога игра Италија. Најубаво ми е во друштво, осо
бено со мојата другарка која навива за Шпанија, па така сле
дењето на натпреварот ни е поинтересно. Иако сум спортист,
гледајќи фудбал некогаш знам да се напијам пиво. Навивам
за Италија затоа што Дејвид Бекам не игра за Англија. Најз
годен фудбалер ми е Џиџи Буфон, голманот на италијанската
репрезентација – Џесика Палашоска, фолк-пејачка.
�

Иако не сум во можност да ги сле
дам сите натпревари, во термините
кога можам – не пропуштам. Нави
вам за Хрватска, секогаш во друш
тво на моите родители и можам
да кажам дека сме мошне гласни.
Секако, фудбал без пиво не оди, а и
пиво без скара! Најзгоден фудбалер
немам, веројатно затоа што повеќе
се фокусирам на играта и на тоа да
има ладно пиво отколку на некој
од фудбалерите – Емилија Розман,
манекенка и мис на Македонија.
�

Емилија Розман, манекенка
и мис на Македонија
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Елена
Миленковска,
пејачка
Сакам да гледам фудбал со друштво, но
најубавото друштво за гледање фудбал ми
се брат ми и татко ми и, секако, со пивце.
Навивам за репрезентацијата на Италија,
а за мене најзгоден фудбалер е Антонио
Кандрева – Елена Миленковска, пејачка.
�

За шпанската репрезентација навивам уште од
мала, така што и ова првенство моите симпатии се
за Шпанија. Ја сакам нивната игра, а омилен фуд
балер ми е Франсеск Фабрегас. Веднаш по него и
Икер Касилјас (се смее). Многу ми е криво што не
бев во можност да ги гледам сите натпревари досе
га, ама со нетрпение го чекав дуелот на Шпанија со
Италија. Натпреварите може да ги гледам со пиво,
но не толку многу со грицки (се смее). Фудбал секо
гаш гледам со добро друштво. Морам да признаам
дека со татко ми ми е најинтересно кога ги следам
натпреварите, така што често знам и да си останам
дома со моите – Милена Антовска, водителка.
�

Симона Попоска,
пејачка
� Сакам да гледам фудбал, страстен
навивач сум на Барселона и, секако,
омилен фудбалер ми е Лионел Меси.
Но, да бидам искрена, ова Европско првенс
тво целосно го пропуштив. Во тек ми е испитната
сесија, па не само што немам време туку и не знам
што се случува – Симона Попоска, пејачка.

Фаворити ми се Германците бидејќи Ирците
секако ќе излезеа (се смее). Инаку, имаат нај
добра и највесела публика. Италијанците ми
се лигави и секогаш се провлекуваат. Затоа
сега ми се фаворит Исланд, кои се многу при
јатно изненадување и играат многу добро.
Најзгоден фудбалер е Бобан Бабунски, а на
ЕП 2016 најзгодниот е во публика – Зинедин
Зидан. А, Бјиркир Бјарнасорн од Исланд – со
него може да си размениме дресови (се смее)
– Христина Бошевска, спортски тренер.
�
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нијанси. Ваи, пак, е најпопуларната плажа во источен Крит.

Крит - малиот континент
што ќе ве маѓепса
Ниту еден остров ја нема привилегијата како Крит да ги има
најубавите плажи, кои не се споредуваат со ниту едно друго
место на светот
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

В

елат дека уживањето во
критското вино и во музиката е посебно доживување. Тие што веќе го посетиле
Крит го знаат тоа многу убаво.
Но доколку сте од тие што сѐ
уште размислуваат каде на летен одмор, токму овој остров, кој
е богат со историја, природа и со
плажи, можеби ќе ги задоволи
вашите вкусови.

Уникатната положба, на природната граница меѓу Егејско
и Средоземно Море, ја прави
климата на Крит, навистина,
неодолива. Минојските локалитети на Кносос и на Фестос,
класичниот локалитет Гортис,
венецијанскиот замок во Ретим-
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но и кањонот Самарја се само
уште една причина плус за да
ве привлече овој остров.

Ниту еден остров ја нема привилегијата како Крит да ги има
најубавите плажи, кои не се
споредуваат со ниту едно друго
место на светот. Внатрешноста на копното, пак, е приказна
сама за себе. Најголемиот дел од
островот е со надморска височина од 300 метри, но постојат
два планински венца со врвови
повисоки од 2.000 метри, кои
создаваат прекрасни пејзажи со
раскошните долини, кањони и со
карпести предели и се вистинско
задоволство за очите и за душата. Крит е познат и по тоа што
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има недопрена култура, своја,
богата, горда и поинаква. Најпопуларната плажа на островот,
па дури и во Грција е Елафонис,
која привлекува илјадници туристи. Кристална тиркизна вода,
островче среде морето. А вие не
пропуштајте да се сончате и уживате и на Франгокастело, која е
уникатна по тоа што до неа е лоциран стар замок и е идеална за
деца и за повозрасни. Глика Нера
има кристална вода и се наоѓа во
близина на Сфакија. Пристапот е
пеш или со брод. Ако сакате добра
забава тогаш посетете ја плажата
Фаласарна, огромна бела плажа
со ситен песок и со парчиња карпи на некои места. Позната е по
најголемите забави на островот.
Ако сте од тие што уживаат да
се фотографираат тогаш Балос,
најфотографираната плажа на
Крит, е токму за вас. Достапна е
со автомобил за на терен или со
ферибот од Кисамос.
Доколку одберете да бидете сместени во југоисточниот дел на
Крит, задолжително отпатувајте
до малото островче Гавдос со африкански пејзажи и со кристална
вода, што вреди да се доживее.

Крит се буди околу 10 часот и
сè почнува со работа и првите
туристи излегуваат од хотелите
кон плажите. И покрај тоа што
илјадници туристи секојдневно
стигнуваат на островот, плажите
не се преполни. Но, затоа, по 22
часот, едвај ќе можете да поминете низ градските улици. Ноќните
барови се отвораат во 20 часот,
а се затвараат околу осум часот
наутро. Најпознати места за излегување се Хрсонисос и Малија,
додека Хераклион е малку помирно место за уживање.
За да стигнете до островот ова
лето агенциите нудат чартер-лет
Солун – Крит - Солун, повратен
авио билет по лице чини 120
евра. На располагање за резервации ви се секој понеделник,
петок и недела, цело лето. Вие
треба да си доплатите за аеродромски такси 45 евра по лице и,
секако, трансфер од аеродромот
до местото каде што ќе бидете
сместени. Патничкото осигурување, исто така, не е вклучено
во цената, а постои и можност
за организиран трансфер Скопје
- Аеродром Солун – Скопје.
Цените за резервација во апартман во двокреветна соба од јули
до август почнуваат од 33 до 35
евра по лице. Се доплаќа само
користењето на клима-уредот.
Секако, постојат и полуксзуни
понуди каде што сместувањето
во хотел чини од 50 до 55 евра
по лице.
Возењето со троект од Атина
до Крит е со две компании, кои

превезуваат до Ханија и до Хераклион, возењето трае осум
и пол часа, а проектот тргнува
во 21.00 часот. Цената почнува
од 33 евра за палуба (35 евра
доколу одите за Хераклион), па
сè до 99 евра за луксузна кабина
(102 евра за Хераклион).
За повратна карта се добива 20
проценти попуст, додека, пак, на
четири купени карти, добивате
една бесплатно.

Доколку се решите за јавен превоз низ Крит, цените се солидни
и се поврзани со поголеми места,
а и автобусите возат често.

Билет за Ханија – Ретехимно
чини шест евра, возењето трае
еден час.
За Хераклион - Агиос Николас
чини 6,20 евра, а возењето е
90 минути.
Во гратчињата возењето со такси
низ центарот чини пет евра, а до
аеродром по десет.

Ако додека се возите во такси
возачот качи уште едно лице,
не чудете се, така ќе поминете
поевтино.

Не изоставувајте да ги посетите
и плажите Соуда, Агиос Павлос,
Трипити, долга плажа со ситни
камчиња и мирна вода. Магично искуство е и возењето низ
кањонот на Трипити. До плажата Агиофараго може да се стигне
само пеш. Бисерот на Јерапетра е
едно од најубавите чуда во Грција.
Тропска клима, тиркизно море и
бои што се прелеваат во најубави

Цената за изнајмување автомобил за една недела изнесува
околу 150 евра.

Крит често се нарекува малиот
континент, па ваше е да решите
дали ќе го посетите. �
www.republika.mk

петок, 1 јули 2016 година

45

атрактивно

ТРЕНД

Како да го изберете вистинскиот шешир за ова лето

Пишува | А. М. Б.

Сламени шешири со широк раб,
каубојски и шеширите во бохостил се вистински хит ова лето

46

Л

етните шапки не се по
требни само за да ја чува
ат главата од жештината
и од сонцето, туку тие се и мо
ден детаљ што можете да го
комбинирате во целокупниот
изглед. Ова лето се хит плете
ните, таканаречени сламени
шешири, со широк раб, кои се
исклучително пријатни за но
сење бидејќи се одличен изо
латор од топлина благодарејќи
на природниот материјал од
кој се направени. Исто така,
хит се и сламените каубојски
шешири, како и тие во бохостил, кои се еден вид унисекс
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Шапка по мера

модел бидејќи се наменети за
жени и за мажи.

Капи со стреа, ленти за коса со
стреа и широки ленти за коса,
како и „рибарски“ платнени
капи се повторно во мода, ка
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ко еден вид ретро стил. Што се
однесува до бојата, најмногу
преовладуваат тие со природ
на боја на слама, потоа бели и
црни, а другите бои, како што
се црвена, сина, жолта и други
бои, се помалку атрактивни.

Изборот е голем. Помала или
поголема, со широк, цврст или
мал раб. Шапката може да биде
сламена, дамска или широка со
украси. Секако, важна е и бојата.
Популарни нијанси за ова лето
се топлите тонови на жолта и на
портокалова, интензивна сина,
смарагдна, розова или виолето
ва. Дизајнерите нудат и убави
украси како врвки и ленти, та
ка што нема да згрешите ако се

одлучите за шешир украсен со
лента во контрастна боја.

Кој шешир е за вас? Важно е дека
не е неопходно шеширот да го
ускладите со облеката. Кога купу
вате, задолжително пробајте по
веќе модели, важно е да ви приле
га на лицето. Шеширот одберете
го и според градбата на телото. На
четвороаголно лице му прилега
шешир со широк раб, а на издол
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жено модели што се припиени
на челото. Ако имате тесно лице,
најмногу ќе ви прилега шешир
со истакнат раб, како сламен ше
шир. Ако имате ситна градба и
низок раст, одберете шешир со
мал раб во пастелни нијанси. Из
бегнувајте големи шешири со
впечатливи примероци бидејќи
ќе изгледате пониско отколку
што навистина сте.

Панама шапка – елеганција што
не излегува од мода

Панама шапка е вечна модна класика,
симбол на елеганција која не излегува од
мода. Секогаш се во тренд и големи дам
ски шешири, со кои ќе изгледате добро
во градската прошетка. Убаво изгледа во
комбинација со лелеав фустан. Модерно
изгледа и шешир со мал раб во комбина
ција со бела лента. �
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УБАВИ ЖЕНИ

Име:
Оливија Џејн Коберн

Родена:
10 март 1984 година,
Њујорк, САД

Професија:
актерка, продуцентка,
активистка
Сопруг:
Џејсон Сидејкис (Џејк)
Деца:
едно, чека второ
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Пoдготви | К.Н.К.

Оливија
Вајлд

О

ливија Вајлд, (Оливија Џејн Коберн) е американска актерка со
ирско потекло. Позната е по улогата во популарната серија „Доктор
Хаус“. Нејзиното прво филмско појавување е во тинејџерската комедија „Девојките од соседството“, за потоа да
добие улога и во втората сезона на
познатата ТВ-серија „Округот Оринџ“.

Таа има настапи во повеќе филмови,
меѓу кои се истакнува „Алфа-мажјак“
од 2006 година. Наредната година ја
добива улогата на Реми Хадли во медицинската драма „Доктор Хаус“, која
ја напушта во 2011 година за да ѝ се
посвети на филмската кариера. Во
овој период игра во повеќе комедии,
но добива улоги и во филмови, како
„Плагијатор“ во 2012 година, „Пијани
другари“, „Трка со животот“, „Таа“ и
ТВ-серијата „Винил“ во 2016 година.
Оливија меѓу колегите важи за една
од најубавите во Холивуд, па затоа
многу често се наоѓа и на листите во
списанијата за најубави холивудски
актерки. А, нејзиниот сопруг за неа на
шега изјавува: „Луѓето се прашуваат
што бара Оливија покрај мене“. �
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МИЛЕНИЦИ

Подготви | К.Н.К

дом
И вашиот дом може
да изгледа совршено
на „Пинтерест“
1. Многу злато, воопшто бакар
Исфрлете ги бакарните парчиња мебел и
украси, оваа година доминира златото. Светилките, парчињата од мебелот или деталите како рачките на фиоките, ќе му дадат
модерен изглед на вашиот дом.

2. Обојте си го светот

Ако нешто привлекува внимание на „Пинтерест“, тоа се боите! Годинава дизајнерите ги
претпочитаат електричните бои како сина,
жолта, виолетова… Само, внимавајте, многу
арно не е на арно, за да создадете пријатна
палета, ограничете се на три бои и играјте
си со нив.

градина

Зајаче - со уши како
термометар,
со поглед што
забележува се

Важни совети за
одгледување цвеќе
Кога ќе започнат горештините и воз
духот ќе стане сув, а растенијата се
во полна вегетација, собното цвеќе
многу често добива малку вода
Кога ќе настапат годишните одмори,
многумина се тешат дека растенијата
во природата се изложени на многу по
тешки услови. Но, се заборава дека одг
ледувањето цвеќе во саксија е вештачки
и насилен метод.
Растениет о никогаш нема да се придр
жува на некои правила, туку правилата
треба да се приспособат на него.

3. Старото како нов декор

Стариот паркет не мора да заврши в оган.
Нареден во рибина коска, претставува совршена ѕидна подлога.

4. Создајте совршени полици

Полиците се вратија на ѕидовите, а оваа сезона се враќаат и тапетите како интересна
шарена подлога пред која ќе се наредат
книги и украси.

5. Теглите за ајвар користете
ги и кога се празни

Ова се дефинитивно најдобрите решенија
за складирање затоа што за разлика од картонските кутии не пропуштаат влага, а за
разлика од пластиката и од фолиите не се
штетни за здравјето

6. Тацна за совршен ред

Овие предмети се, навистина, многу корисни
– не само за послужување, туку и за претворање на нередот во ред. Купете или направете декоративна тацна и искористете ја на
масичката за кафе, во бањата или во кујната.

7. Играјте со стилови

Без оглед на тоа дали претпочитате гламур
или минимализам, слободно комбинирајте
ги стиловите што ви се допаѓаат за да создадете совршенство.

8. Освежете со цвеќе

Лете полско, зиме од цвеќарница – ништо
не го разубавува домот како вазата со цвеќе.

9. Детската соба како забавен парк

Фотелја-нишалка, замок, скривалиште и
ред други задоволства што сте ги немале
– дозволете си и создајте Дизниленд во
детската соба. �
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Мали, крзнени, слатки, но, сепак, постојат
многу работи што со сигурност не ги знаете
кога станува збор за зајачињата

П

рво треба да признаеме
дека тие се разликуваат
од милениците на кои
сме навикнати, но ако се решите да чувате зајаче како
миленик дома ќе имате едно
поголемо животно искуство .
Животниот век на зајачињата е
10 години, но тоа многу зависи
од начинот на кој го храните и
начинот на кој се грижите за
овој миленик.
Уши ги користат, буквално,
како термометар. Ако нивните уши се кренати тоа значи
дека им е премногу топло, но
ако ги спуштат ушињата долу,
на својот врат, на тој начин се
греат и тоа е знак дека им е
студено. Иако сите им го обожуваме крзното, зајаците се
раѓаат без крзно, тоа почнува
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да расте по неколку дена откако ќе се родат. Важно е да
знаете дека се раѓаат слепи и
глуви. Па почнуваат да гледаат
и да слушаат по пет дена од
доаѓањето на сват. Зајчињата
имаат и одличен поглед, забележуваат, буквално, сѐ. Сепак,
важно е да се знае дека тие
имаат слепа точка, не можат да
видат што им е пред нос. Ведрината кај едно зајаче е многу
битна, затоа кога сакате да го
имате за миленик, размислете
да земете двојка бидејќи кога
се сами многу често се осамени.
Кога ќе го донесете зајачето
во вашиот дом не форсирајте
блискост, чекор по чекор запознавајте го малото крзнено
животинче со семејството бидејќи, иако е слатко и неодоливо, знае да биде и агресивно. �
www.republika.mk

И во топла и во студена просторија на
растенијата им е потребно што повеќе
светлина и доволно свеж воздух. Прове
вот и промената на температурата им
штетат на растенијата. Затоа не е добро
саксиите да стојат на прозорецот каде
што секогаш струи студен воздух. При
проветрувањето, цвеќето треба да се
оддалечи од прозорецот или да се по
крие со хартија. Цвеќето не треба да се
полева додека земјата во растението сѐ
уште е влажна. Температурата на водата
треба да биде еднаква со температура
та на просторијата. Се препорачува по
секое полевање да се наполни вода во
кантичка и да се остави во близина на
цвеќето до следното полевање.

Ако растенијата се во студена простори
ја, треба да се полеваат поретко и многу
помалку отколку тие што се во топла
соба. Кога времето е облачно, цвеќе
то треба да се полева помалку, а кога е
сончево повеќе.
Растенијата што растат или цутат треба
да се полеваат пообилно за разлика од
тие што мируваат или прецутеле.
Важно е водата да не се истура во сре
дината на саксијата, туку до нејзини
те рабови. Внимавајте воздухот околу
растението, доколку е можно, да биде
доволно влажен. Сувиот воздух е по
годен да се појават разни штетници, а
особено црвениот пајак. Затоа е потреб
но воздухот да се влажни почесто со рас
прскувачи. Растенијата сакаат чистота,
па затоа листовите треба да се мијат со
млака вода. �
петок, 1 јули 2016 година
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ТехнологиJа

Стапот за фотографирање
е минато, пристигна
беспилотно мини-летало

Концептот,
конечно,
jа виде
светлината
на денот

„РОАМ-е флаинг селфи“ е
мало летало кое кога ќе го
пуштите високо во воздухот, ќе можете да се фотографирате и да си снимите
видеоматеријали кога и да
посакате.

на сите четири агли со што се нагласува силата и цврстината на каросеријата. Дизајнот
е комбинација на елегантни и на агресивни
линии. За тоа значително придонесува и
конструирањето на рачките за отворање
на задните врати, кои се „скриени“ и интегрирани на вратата во близина на задниот
столб на каросеријата. Аеродинамичноста е
нагласена со благиот пад на задните линии
кон вратата на багажникот, кои преминуваат
во заден спојлер.

Австралиската компанија
„ИоТ Аустралиан груп“ секогаш се обидува да ги користи
современите алатките и да направи да биде еден чекор
понапред од останатите конкуренти.
Развојот на технологијата напредува секој ден и оваа
компанија е секогаш подготвена за нови предизвици.
Овој пат ги искористиле предностите на сѐ уште популарното самофотографирање и дизајнирале мало летало
наречено беспилотно мини-летало.
Може да полета околу седум метри во височина над вас
и да фотографира панорамски поглед во ширина од 360
степени.
Ова безбедно, лесно и прецизно летало, чија батерија
трае само 20 минути, ќе ги сними сите ваши акробации и
ќе внесе забава во вашето фотографирање и снимање.
Потребни се два часа за да се наполни целосно, и ако
сакате совршено самофотографирање, ќе треба да издвоите 349 американски долари.
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Автомобилизам

„Тојота“ го претстави новиот модел Ц-ХР

Неодамна јапонскиот производител на автомобили „Тојота“ во
Милано го претстави својот нов модел Ц-ХР (Coupe High-Rider),
чиешто сериско производство почнува ова лето
Подготви | Бојан Момировски

Н

овиот теренец остана верен
на концептите што ги претстави „Тојота“ на саемите за
автомобили во Париз 2014 година и
во Франкфурт 2015 година. Со новиот автомобил Јапонците сакаат да ја
истакнат сѐ поголемата присутност
во растечкиот сегмент на купе-теренците, а e дизајниран да биде лидер во
оваа класа со тоа што ги поместува
границите на луксуз, екстравагантност,
економичност и на пристапна цена.
Уникатниот карактер на Ц-ХР покажува
приспособливост на новата платформа
на „Тојота“ (ТНГА) кога се во прашање
дизајнот и погонот. Оваа платформа им
даде на конструкторите нови можности
во класата на урбани теренци.

Новиот модел е долг 4.360 милиметри,
широк е 1.795 и висок е 1.555 милиметри со меѓуоскино растојание од 2.640
милиметри. Уште пред две години во
Париз прототипот на Ц-ХР привлече
големо внимание и доби пофални зборови од потенцијалните купувачи и
затоа „Тојота“ со мали измени се реши
да премине на сериско производство.
Целна група се луѓе на возраст меѓу
35 и 40 години, кои сакаат да возат
модели со повисоко седење, но, сепак, да не се чувствуваат како да се
зад управувачот на класичен теренец.
Оваа група возачи сака добар стил,
квалитет, репутација, динамично возење и иновации, сето тоа што го има
овој модел на „Тојота“.
Ц-ХР има облик на дијамант со истакнати заоблени линии околу тркалата

Предната група на ЛЕД-светилките елегантно
се протега и околу предните агли на каросеријата. Задните светилки се поистакнати и
може да се добијат со ЛЕД-технологија, но
како дополнителна опрема.
Внатрешниот изглед претставува нов сензуален концепт на дизајнот, кој е комбинација на
функционалноста на високата технологија и
на сензуалниот и модерен стил. Ентериерот
се концентрира околу возачот со огромна
пространост за другите патници. Автомобилот доби осум-инчен екран чувствителен

на допир со редизајниран и подобрен ХМИ.
Асиметричната централна конзола ги содржи
сите контроли, кои се лесни за управување
и се на дофат на рацете, а истовремено
и прилично лесно може да се користат и

од совозачот. Екранот е издвоен од другиот дел на
инструменталната табла, која е малку пониска за да
се добие дополнителна прегледност.
Ц-ХР може да се купи со најновиот хибриден агрегат,
кој развива 120 коњски сили и има емисија на штетни
гасови од само 85 грама јаглероден диоксид на еден
километар. Штедлив е и посилен од претходниот
хибриден мотор на „Тојота“, што е рекорд за бензинските агрегати. Автомобилот ќе биде достапен
и со 1,2-литарски мотор со турбина, кој испорачува
116 коњски сили и 185 њутн-метри најголем вртежен
момент, со просечна потрошувачка од 5,7 литри на
100 километри.
Претпродажбата почнува на 1 септември, додека првите модели ќе бидат присутни во салоните до крајот
на оваа година. „Тојота“ има проектирано продажба
од околу 100.000 возила само во Европа.

Спорт интервjу

Нина Балабан, стрелаштво

на кога и станав стипендист на МОК
за ЛОИ 2016. Во наредниот период
под покровителство на МОК и на АМС
учествував на неколку меѓународни
натпреварувања на кои го подобру
вав мојот резултат и на кои собирав
искуство неопходно за учество на
големи меѓународни натпревари. Се
соочувам со многу проблеми кои ус
певам да ги надминам само со волја
бидејќи условите во кои ние трени
раме се многу различни од тие на
меѓународната сцена и во старт ние
сме уназадени бидејќи стрелиштата
на кои тренираме и се подготвуваме
не одговараат на стандардите.

Горда сум што
ќе настапам под
македонското
знаме на ЛОИ

Разговараше | Бојан Момировски

Н

ина Балабан е млада охриѓанка
која е првата македонска учес
ничка на Олимписките игри во
Рио де Жанеиро и ќе ја претставува
земјата на борилиштата во август. Таа
доби покана од Меѓународниот олим
писки комитет за учество на Олимпи
јадата бидејќи уште пред две години
ја оствари минималната квота што
е предвидена за учество. Нејзината
дисциплина - стрелање на 10 метри
со воздушна пушка - е една од ретките
што привлекуваат големо внимание
на ОИ бидејќи учествуваат голем број
спортисти од целиот свет. Нејзините
резултати во последните две години
одат во нагорна линија и во Рио се оче
кува добар резултат и подобрување
на рекордот на Македонија.
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Прво, честитки за добиената по
кана за учество на Летните олим
писки игри во Рио де Жанеиро.
Какво е чувството да се биде пр
виот македонски спортист што ќе
учествува на најголемото и нај
масовно спортско збиднување во
светот, кое, всушност, е сон на секој
професион
 ален спортист?
Балабан: Ви благодарам на чести
тките за добиената покана за учес
петок, 1 јули 2016 година

За подобрување на
резултатот и на форма
та моите завршни под
готовки ги извршувам
во Нови Сад, Србија,
каде што тренирам
заедно со нивните
врвни репрезентатив
ци. Како последен
натпревар пред Олим
пијадата, ќе учеству
вам на меѓународниот
натпревар Гран при
Нови Сад, кој ќе биде
последна проверка на
опремата и на формата
пред настапот на ОИ,
вели Балабан
тво на ЛОИ во Рио де Жанеиро, кои
се одржуваат во август. Чест и гордост
на секој човек е да настапи под знаме
то на својата земја, да ја претставува
земјата, народот и нацијата секаде
каде што е можно, а посебно на нај
големата смотра на сите спортови, на
ОИ кои, всушност, и не се само игри и
натпреварувања бидејќи олимпизмот
претставува многу повеќе од натпре
вар. ОИ постојат за презентирање на
олимписките вредности на мир, при
јателство, соживот, зближување на
народите и на нациите, запознавање
со различните обичаи и ширење раз
лични култури. ОИ имаат мото со фер
борба на спортските терени да се за
бораваат сите непријателства и да се
склопат нови пријателства меѓу наро
дите и нациите, да престанат борбите
и нетрпеливостите и да се преселат
на спортски терени каде што ќе побе
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ди подобриот во фер спортска борба,
да го шири кај народите чувството
на пријателство, мир и соживот, а кај
луѓето да ги развива особините на
здрав и спортски живот. Мотото на
олимпизмот е: Важно е да се учеству
ва, а не да се победи, што значи дека
сите учесници, спортисти, се победни
ци. Сите спортисти што учествуваат
на Олимпијада, всушност, се најдо
брите спортисти во своите области и
сите тие вложиле многу труд, лични
откажувања, неброени тренинзи.

Не е можно учество на ОИ без под
дршка од МОК, АМС, спортски клуб,
спортска федерација, држава, роди
тели и пријатели. Сите тие со свои
заложби и откажувања помогнаа
во формирање резултат и форма која
успеа да ме одведе на ОИ.
Трипартитна комисија на Интер
националниот олимписки комитет
го виде твојот квалитет бидејќи
ти веќе ја постигна минималната
норма за добивање покана за учес
тво на ЛОИ. Кои се твоите бројки и
резултати што ги имаш постигнато
досега?
Балабан: Јас минималната олимпи
ска норма ја освоив на самиот старт
на олимпискиот циклус во 2014 годи

Резултатите што досега ги имам по
стигнато на меѓународните квалифи
кациски натпревари се движат меѓу
408-412 круга, кои, всушност, се и ма
кедонски рекорди, но заостануваат зад
светските рекорди. Овој спорт во Маке
донија е малку запоставен и е во некоја
стагнација, но, сепак, ние имаме спор
тисти што учествуваат во спортската
елита во овој спорт. Параолимпијците
се на врвот во параолимпиското стре
лаштво, додека, пак, ние, спортските
стрелци, сме зад нив, но во секој случај
и ние се бориме за што подобар плас
ман. Има големи разлики во правилата
и во самиот настап на Олимписките
игри и на Параолимписките игри, а,
всушност, се работи за две слични, но
многу различни дисциплини.

Стипендијата на Македонскиот олим
писки комитет што ја имам стекнато
е за учества на турнири на кои, како
што веќе кажав, јас стекнав искуство
и се пласирав во првите 100 стрелци
на светската стрелачка ранг-листа,
каде што и настапувам под ознаката
МКД. Во олимпискиот циклус, кој трае
2 години, учествував на Светското пр
венство во Гранада, Шпанија, каде што
освоив 78. место со резултат 408,2 кру
га; 81. место на Светскиот куп во Габа
ла, Азербејџан со освоени 408,0 круга;
97. место на Светскиот куп во Минхен,
Германија во 2015 година со освоен
резултат од 408,8 круга; 33. место на
Европските игри во Баку, Азербејџан
2015 година со освоен резултат 408,2
круга; 92. место на Европското првенс
тво во Ѓер, Унгарија со освоен резултат
од 397,2 круга; 78. место на Светскиот
куп во Минхен, Германија во 2016 го
дина со освоен резултат од 411,4 круга
и 53. место на Светското првенство во
Баку, Азербејџан со освоени 409,6 кру
га. Мојот најдобар досега постигнат
резултат на меѓународен натпревар
е 411,4 круга.

дејќи атмосферата на самиот настап,
самото подигнување на знамето и
претставувањето на државата водат
до наплив на емоции кои тешко се
контролираат, а концентрацијата во
мојот спорт многу влијае врз самиот
настап, односно само концентрација
во склоп со оружје и опрема води до
резултати.
Конкуренцијата во твојата катего
рија е голема бидејќи настапуваш
во дисциплината воздушна пушка
на 10 метри. Досега македонската
јавност, можеби, беше запознаена
во овој спорт само преку учество
то на параолимпијците, но тие се
натпреваруваат во категориите
на пиштоли. Може ли да се напра
ви споредба на овие категории со
твојата?
Балабан: Конкуренцијата во мојата
категорија е многу голема и би сакала
да спомнам дека јас настапувам како
единствен аматер во категорија на
професионалци. Сите мои конкурен
ти се професионални спортисти кои
секој месец учествуваат на големо ме
ѓународно натпреварување и имаат
посебен режим на тренинзи, подго
товки и настапи, како и свои лични
тимови составени од тренери, нутри
ционисти, физиотерапевти, спортски
доктори и оружари, кои се грижат за
опремата за настап, додека, пак, јас
настапувам во тој професионален
круг како аматер во придружба само
на тренер. Споредба со параолимпиј
ците, кои настапуваат во категорија
пиштол, не може да се направи бидеј
ќи речиси сите правила се различни,
станува збор за посебни категории,
при што само зборот „стрелаштво“
е заеднички. Правилата се различ
ни, условите се различни, всушност,
и самите дисциплини се различни.
Благодарение на Македонскиот
олимписки комитет, кој обезбеди
стипендија за тебе со цел што по
квалитетни тренинзи и учества на
големи турнири, би се рекло дека
твојата кариера е во нагорна лини
ја. Кажи ни дел од натпреварувања
та на кои си учествувала во овие
години од олимпискиот циклус и
твоите резултати?
Балабан: Благодарение на Маке
донскиот олимписки комитет, мо
јата спортска кариера е во нагорна
линија. Настапите на наведените
натпревари многу ми помогнаа би
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До почетокот на Олимписките
игри остануваат уште четириесе
тина дена. Какви ти се плановите
за подготовки, дали ќе учествуваш
на некои силни турнири или ќе се
подготвуваш со некои други репре
зентации кои се во самиот светски
врв во твојот спорт?
Балабан: За подобрување на резул
татот и на формата моите завршни
подготовки ги извршувам во Нови
Сад, Србија, каде што тренирам за
едно со нивните врвни репрезен
тативци. Како последен натпревар
пред Олимпијадата ќе учествувам
на меѓународниот натпревар Гран
при Нови Сад, кој ќе биде последна
проверка на опремата и на формата
пред настапот на ОИ.

Кога патуваш за Рио де Жанеиро и
дали таму ќе имаш солидни услови
за аклиматизација и за продолжу
вање на тренинзите?
Балабан: За Рио тргнувам на 2 август, а мојот настап е на 6 август, та
ка што на 4 август можеби ќе имам
можност да одржам еден тренинг на
стрелиштето на кое ќе настапам.

Може ли македонската јавност
да очекува и да се гордее на Нина
Балабан како знаменосец на олим
писката делегација во Рио?
Балабан: Кој ќе го носи македон
ското знаме сѐ уште не се знае, но,
во секој случај, гордост е да бидеш
под македонското знаме.
петок, 1 јули 2016 година

55

твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 1 јули 1909 година
Во Разлог е роден Никола Парапунов, македонски револуционер, комунист од Пиринска
Македонија. Во 1941 година ја
формира првата вооружена партизанска формација во Бугарија.
Пиринска Македонија како дел
од Царството Бугарија, најрано
ќе го крене својот глас за ослободување и за обединување
со другите делови на Македонија. Токму под негово водство
ќе се одигра и првата вооружена
борба против бугарската војска
и воопшто првата вооружена
битка против фашистичките
окупациски војски на Балканот.
� 2 јули 1989 година
Почина Христо Стамболиев,
еден од основачите и прв
декан на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје.
Негова преокупација беше
остварување на научната
мисла во неорганската хемија,
аналитичката хемија и технологијата на силикатите. Роден
е на 13 јануари 1920 година во
Струмица.
� 3 јули 321 година
Римскиот цар Први, првиот
римски владетел со христи
јанска вера, ја прогласува
неделата за ден за одмор и
за верски обреди.
� 4 јули 1776 година
Конгресот на САД ја донел Декларацијата за независност, овој
ден е национален празник на
САД, Ден на независноста.
� 5 јули 1946 година
Во Париз е промовиран новиот
женски костим за капење - бикините.
� 6 јули 1928 година
Во Њујорк е одржана премиерата на филмот „Светлината на
Њујорк“, првиот звучен филм во
историјата на светската кинематографија.
� 7 јули 1921 година
Роден е Васко Карангелески —
народен херој на Македонија,
првоборец и генерал-полковник
на ЈНА. Меѓу народот се памети
како изразено промакедонски
ориентиран. Загинал во несреќен случај.
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Синовите на Тор
Здраво, телефанатици. Ова е период кога сите се експерти за фудбал,
за тактики, за сигурни натпревари... Од коефициенти, знам само дека 1.10 е
коефициентот за тоа дека сите наслови по победата на Исланд ќе бидат:
„Англија двапати излезе од ЕУ во една недела“.
Толкав е и коефициентот дека ќе дочекаме поголема глупост од
коментаторите од „Синовите на Тор“.
Ако твојата репрезентација отпаднала, барем имаш на што да се радуваш до крај,
а тоа, како и секогаш, е коментаторското дуо на МТВ. Тоа не е едноставна работа,
колку и Сашко и Дарко да си мислат дека е така и дека успешно го прават тоа.
Не, за да се биде коментатор, потребен е посебен курс по поезија, пожелно од
ренесансно време.
Може затоа додека учеле за компарација, како „им плачат душите“ и
„им крвават срцата“, го утнале часот по митологија.
Но, чии сакаат нека се синови, Исланѓаните го исполнија очекуваното – успешно го
пополнија местото на „андердогс“, од кое секое првенство си има потреба.

Малиот брат

Нема подобар хакер од љубоморна девојка.
Ако сакаш добро да се сокриеш од некој, мора да
размислуваш како даљинско.
Не можам да се договорам со жена ми за одмор,
каде и да кажам дека сакам да одам и таа сака со
мене да дојде.
Зголемување на платата е најубавото нешто што
ми се нема случено.

Не сум јас здебелена, телата на топлина се шират!
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– Зашто се разделивте со девојката?
– Два месеца нон-стоп ми велеше "Ти мене не ме сакаш".
– И што се случи?
– И ме убеди.

–
–
–
–
–
–
–
–

Докторе многу ми е лошо.
Пушиш цигари?
Не.
Алкохол?
Не.
Кафе?
Не, само чај.
Е па треба да пропушиш и пропиеш, вака не знам од шо ти е.

– Слушај злато сакам да имаме
врска на далечина.
– Зоштооо?
– Затоа што од далеку си поубава.
петок, 1 јули 2016 година
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КуJнски тефтер

Посна погача со семиња
СостоJки:

Подготовка:

За квасецот:

# Во мал сад измешајте ги состојките за подготовка
на квасецот и оставете ги накратко.

•
•
•
•

две и пол лажичка сув квасец
100 мл млака вода
1 лажичка шеќер
прстофат брашно

За тестото:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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800 грама брашно
2 лажички сол
150 мл млеко од соја
200 мл масло
30 грама семки од сончоглед
30 грама ленено семе
30 грама семки од тиква
30 грама сусам
125 грама маргарин

петок, 1 јули 2016 година

# Семињата крупно исечкајте ги.

# Во сад ставете ги брашното, солта и сечканите се
миња. Измешајте ги и додајте го квасецот. Додајте
ги киселата вода и маслото и замесете тесто. Оста
вете го да стои 30 минути покриено со фолија.

# Направете кора од тестото со дебелина од еден
сантиметар, изрендајте го маргаринот по целата
површина и замотајте ролат. Ролатот исечете го на
парчиња и редете ги во тавата за печење. Оставете
да нарасне, па премачкајте со вода и со крупна сол.

# Печете на 200 степени околу 30 минути или додека
да зарумени.
# За подготовка на оваа погача може да користите
какво било растително млеко, било да е во прав
или домашно приготвено млеко од јатки.
www.republika.mk

