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Вовед
СДСМ бара суд за политички прогон

Го уриваат правниот систем
за да воведат инквизиција

В

Очигледно дека ниту со бомбите на
Заев, ниту со заканите и притисоците врз потенцијалните сведоци,
обвинителите од СЈО не успеаја да
обезбедат цврсти и суштински докази за некакви криминални дела
во кои се вмешани челните луѓе
од ВМРО-ДПМНЕ. Во таква ситуација, обвиненијата на „Заевите
ангели“ нема шанси да поминат
кај ниту еден судија, освен, се разбира, кај специјалните, кои би биле
специјално обработени од надворешните пријатели на Заев.
На сценаристите што предвиделе на ваков начин да го казнат
непослушното раководство на
ВМРО-ДПМНЕ им е кристално јасно дека нарачаните пресуди нема
толку лесно да поминат ниту кај
граѓаните, па затоа Соросовите
платеници преку своите медиуми
6
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Миноски: Проектите
почнати со европски
средства продолжуваат
да се реализираат
П

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

о името на некаква правда,
опозицијата и шарените
платеници во средновековен
стил фанатично се обидуваат да
воспостават инквизиторски систем
во коj самите ќе водат истраги, ќе
судат и ќе казнуваат политички
неистомисленици. Тенденцијата
што ја наметнаа уште од почетокот на кризата за девалвирање на
судскиот систем кулминираше со
формирање противуставно Специјално јавно обвинителство (кое
се претвори во социјалдемократско обвинителство), а сега треба
да заврши со барањето за некакво
специјално судско одделение (читај
партиски суд), кое ќе треба да суди
по партиска наредба врз основа на
желбите и на потребите на аболираниот Зоран Заев.

настан на неделата

и на социјалните мрежи веќе подолг период наназад водат голема
пропагандна војна преку пласирање неиздржани обвинувања
против членови на раководството
на ВМРО-ДПМНЕ, при што самите
изигруваат и истражители и обвинители и судии.

Иако нема ниту еден предмет што е
влезен во судница, а уште помалку
завршен со правосилна судска пресуда, сите наведени во листата за
отстрел на Заев и на СДСМ одамна
се третираат како осудени криминалци, а висината на казните е на
јавна лицитација во која почетната
казна е „доживотен затвор“. За почитување на правото на осомничениот да се брани на фер судење не
станува ни збор, а презумпцијата
на невиност не се почитува дури
ни од обвинителките во СЈО. Секој
што ќе укаже или се спротивстави
на јавниот линч, покрај лавината
од навреди и закани, добива свое
бројче на листата за отстрел.
Во инквизиторскиот систем што
се обидува да го воспостави Заев
со помош на „чадорот“ по формирањето на специјалниот суд, СЈО,
конечно, ќе може да здивне затоа
што веќе нема да има потреба да се
занимава со истрага и со докази и
да се бламира на прес-конференции. Впрочем, со инсталирањето
партиски суд воопшто ќе нема
потреба да ги убедува партиските
судии во издржаноста на обвинението. Може само да си разменуваат мислења дали е подобро да
ги осудат на доживотен затвор или
јавно да ги егзекутираат. Потешката работа од реализирањето на
www.republika.mk

сценариото е да се одржува јавноста во постојана магла и постојано
да се манипулира народот дека има
цврсти докази, дека казните ќе бидат заслужени, а судот, конечно, се
одвоил од власта (читај се споил до
опозицијата). Соросовите скапо
платени медиумски перјаници, кои
го предводат ловот на вештерки со
ширење масовна хистерија, упорно
и посветено работат во исполнувањето на оваа цел. Притоа без
грам совест злоупотребуваат човечки судбини и семејни трагедии
за да испровоцираат тензии со што
би ги оправдале насилните дејства
на хулиганите и на партнерите на
Заев од подземјето.
Ваквото лудило на опозицијата, кое
се спроведува поради целосната политичка инфериорност и недостиг
од креативни идеи за политички
натпревар, треба да ја одржува кризата во живот по секоја цена додека
Заев не процени дека има шанси
да се дограби до власт. Со оглед на
фактот дека СДСМ нема теоретски
шанси да добие власт на фер избори во блиска иднина, може да
бидеме сигурни дека опозицијата
и шарените платеници ќе ја насочат целата енергија кон прогон на
политичките противници.

роектите што се почнати и кои се
финансирани со европските пари
од ИПА, како Демир Капија – Смоквица, Пречистителна станица Прилеп и
Битола - Кременица, продолжуваат со
својата реализација во согласност со
предвидената динамика, соопшти министерот за финансии Кирил Миноски
и појасни дека одлуката на Европската
комисија поврзана со повлекување на
27 милиони евра од ИПА се однесува
на средства што сè уште не се програмирани и не се договорени проекти со
Европската комисија.
Миноски нагласува дека секаде каде
што има зрели проекти ќе се ползуваат

европските средства, во согласност со интересите на граѓаните
на Република Македонија.
– Имаме и позитивни сигнали,
на пример, од Австриската развојна агенција вчера добивме
информација за грант наменет
за систем за управување кризи
во УЈП - вели Миноски.

Во однос на повлекувањето на
претставникот на ММФ од земјава,
министерот за финансии посочи
дека станува збор за интерна одлука на Фондот, која нема политичка заднина.

– Претставникот на Меѓународниот монетарен фонд замина од
интерни причини. Сите држави
што немаат аранжман со ММФ,
Фондот, во насока на рационализација на трошоците, затвора
одредени канцеларии и ги повлекува претставниците. И понатаму
останува соработката со ММФ. Во
септември е закажана редовна мисија на Фондот во земјава и ние ја
очекуваме - вели Миноски.
Во однос на ребалансот на Буџетот, министерот појаснува дека со него доаѓа
до приспособување на државната каса
со коригираните проекции за пораст
во согласност со новонастанатите
услови поради политичката криза.
Миноски нагласи дека со ребалансот
остануваат средствата потребни за
реализација на капиталните инвестиции, за субвенционирање на земјоделците, за плати и за пензии.

Тој посочува дека капиталните инвестиции се на историски највисоко ниво
досега и дека со ребалансот ниту еден
проект не е укинат. �

ЖИВЕЕТЕ ВО СТРАНСТВО?
Најлесен и најевтин начин да испратите подарок или пари во Македонија

www.e-pay.mk
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актуелно

државата и институциите на потег

заев во нов голем криминал во струмица?
Документите и фотографиите до кои дојде
Република покажуваат дека Заев со решение
легализирал објект - хотелски комплекс кој
е изграден по законскиот рок од март 2011
година. Повторно, се работи за бизнисмен
кој е добро познат на Заев и општинската
администрација како сопственик на компанија
која често добива општински тендери.
Откако со законот за легализација го реши
проблемот со „Глобал“, за кој беше помилуван,
го злоупотребува ли Заев сега законот и за
своите соработници?

С

о потпис на струмичкиот градоначалник Зоран Заев
хотелскиот комплекс „Цареви кули“ е легализиран
на 3.7.2013 година. На решениет о за утврдување
правен статус на бесправен објект стои дека извесен Ри
стовски Коце од Струмица поднел барање со определен
број од 3.9.2011 година за легализација на хотелскиот
комплекс, поткрепено со геодетски елаборат за посебни
намени, со четири згради од кои првата со стан заведен
со број 1 на приземје од 260 квадратни метри, помошна
просторија од седум квадратни метри и стан број 2 на кат
со површина од 222 квадратни метри.

Втората зграда има два стана со станбена површина од
20 и од 15 квадратни метра, третата зграда има пет стана
со од 15 до 20 квадратни метра, додека зградата со број
4 има станбена површина од 16 квадратни метри. Сите
тие се на приземје.
Или, според документот за легализација, барателот Ри
стовски Коце од Струмица поднел барање за утврдување
правен статус на бесправни објекти, хотелски комплекс,

означени во геодетскиот елаборат како зграда бр. 1
со висина П+1, приземје и кат, и зграда бр. 2, 3 и 4 со
висина П (приземје), со намена Б5 - хотелски комп
лекси, на КП бр. 7895/2 во КО Струмица, запишана во
имотен лист бр. 14614, со вкупна површина од 645
квадратни метри.

Според Решениет о, барателот донел и геодетски ела
борат, сметка за платена електрична енергија од 28.2
2011 година од ЕВН Македонија; потоа имотен лист за
парцелата, сопственост на РМ, а со право на користење
на ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје. Меѓу под
несените документи се наведени и Записник од увид на
самото место од 23.1.2013 година, Одлука на Советот од
6.6.2013 година за утврдување потреба од донесување
урбанистичко-планска документација за усогласување на
намената на земјиштето, како и Урбанистичка согласност
од 27.6.2013 година. Градоначалникот на општина Стру
мица, по разгледување на приложената документација,
констатира дека се исполнети условите за донесување
решение за утврдување правен статус на бесправниот
објект, стои на своерачно потпишаниот документ од
Зоран Заев, на ден 3.7.2013 година.

И сето тоа би било фер и нормално, доколку во законот
за легализација на дивоградбите не стоеше делот дека
предмет на легализација може да бидат објекти што се
изградени, односно постоеле пред март 2011 година.
Или прецизно, како што стои во законот, услов е објектот
што треба да се легализира да е изграден заклучно со
3 март 2011 година.
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Според законот за легализација на дивоградби, постап
ката за утврдување на правниот статус на бесправниот
објект бара доказ за приклучок на комунална инфра
структура и/или сметки за јавни услуги (струја, вода
итн.), а доколку бесправниот објект нема инфрастру
ктурни приклучоци, изјава заверена на нотар дадена под
кривична и материјална одговорност со која барателот
ќе потврди дека бесправниот објект е изграден пред
влегувањето во сила на овој закон.

Иако барателот Ристовски Коце од Струмица со доку
ментите за легализација поднел и сметка за платена
електрична енергија од 28.2.2011 година од ЕВН Ма
кедонија, фактичката состојба на теренот покажува
сосема друго.
Сателитската фотографија од пребарувачот на интернет
„Гугл“ и неговите алатки, покажуваат дека на теренот
каде што се наоѓа легализираниот хотелски комплекс, со
датум од 10 март 2011 година, има сосема друга состојба.
Тука има само два објекта, од кои во проек
 тот, односно
геодетскиот елаборат, еден веќе не постои, а вториот е
зградата со бр.4. Притоа, двата објекта заедно немаат
вкупна површина од 40-ина квадратни метри.

www.republika.mk
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10 март 2011
и други земјоделски парцели, шуми и
деловни објекти во Струмица и во ме
стата познати како Дабиља, Попчево,
Ван Град, Свети Илија, Чифлик, Голи
Рид, благородно, како што велат, ѝ ги
подарил на својата сопруга? Тоа што го
привлекува вниманието на јавноста,
која се обрати до редакцијата „Репуб
лика“, е наведеното дека станува збор
за човек што по занимање е работник.
Кој е тој работник што може да отвори
хотелски комплекс, а и кој е тој градо
началник, чијшто начин на работа во
општината ѝ е познат на пошироката
јавност, да стори превид и да му го ле
гализира објектот што не постоел во
2011 година? Барем Заев е познат како
„вљубеник“ во мотоциклите и во дру
гите скапи играчки со кои не ретко се
фотографира на околните ритчиња над
Струмица. Притоа, според струмичката
јавност објектот, всушност, припаѓа на
кланот Заеви, а Коце Ристовски е само
човекот којшто управува со тој имот.

4 септември 2013
На фотографијата, пак, од истиот терен, преку истата ала
тка, го има целиот објект, но на 4 септември 2013 година.
Нормално, кога во јуни таа 2013 година комплексот е све
чено отворен. До хотелот се стигнува по новиот изграден
локален пат Струмица - Попчево, некаде на околу три ки
лометри надвор од Струмица.
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Струмичката јавност без задршка посочува дека, сепак,
станува збор за бизнис поврзан со кланот што ја раководи
Струмица повеќе од една деценија. Но, кој е Коце Ристов
ски од Струмица, кој во април оваа година својот недви
жен имот, како и хотелскиот комплекс, легализиран во
2013 година со Законот за легализација на дивоградбите,
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Ако се пребара по интернет (повторно)
„Гугл“ пред вас ја вади медиумската репор
тажа за струмичанецот Коце Ристовски, чи
ешто приватно ловиште „Чам чифлик голд“
е сѐ попривлечно за странските ловџии.

Барајќи, пак, според адресата на човекот,
чијшто хотелски комплекс Заев го легали
зира, како и според името на ловиштето,
пред вас ќе се појават неколку документи
за јавни набавки во општина Струмица.

Така, на пример, во 2012 година , Заштит
но друштво за производство, промет,
петок, 8 јули 2016 година
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анализа

Опозицијата без компас

Бегаат од народот, се
крстат во криминалци
и странци
посредување, угостителство и лов
„Чам чифлик голд“ д.о.о.е.л. екс
порт-импорт Струмица, со адре
са со која Ристовски го поднесува
барањето за легализација, доби
ва тендери на општина Струми
ца за поправка и за уредување
тротоари како и за поправка на
гранит на плоштадот „Гоце Дел
чев“ во вкупна вредност од околу
1. 340.000 денари.
На тие исти документи се појавува
и веќе познатата компанија „Трите
рол“ од Струмица за која „Републи
ка“ веќе пишуваше, а финансиската
полиција влезе во струмичка адми
нистрација во обид за расчисту
вање на случајот со ученичкиот
превоз во општината.

Или, повторно, во 2014 година, кога
оваа компанија се јавува како единс
твен понудувач на тендерот на ЈП
Комуналец од Струмица, со понуда
за 2.724.066 денари за мермер и за
гранит за 300 броја споменици. Спо
ред јавниот документ, проценетата
вредност на договорот или рамков
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ната спогодба изнесува 7.000.000,
односно со ДДВ сумата изнесува
8.260.000 денари.

Всушност, се работи за бизнисмен
добро познат и на општинската
администрација и на кланот Заеви.
Градоначалникот Заев, кој се бори
за „средна класа“, создаде милио
ни откако е на чело на општината.
Притоа, најголемиот негов проект
по кој се препознава е „Глобал“, слу
чај за кој со одлуката за аболиција
од тогашниот претседател Бранко
Црвенковски, инаку партиски ли
дер на Заев, ја избегна правдата
во случајот тежок осум милион
и
евра. И „Глобал“ , конечно, е решен
преку законот за легализација на
дивоградбите.

„Глобал“ во Струмица е најголемата
легализирана дивоградба во Маке
донија, легализирана со решение
на градоначалникот на општина
Струмица, Зоран Заев, во согласност
со Законот за легализација диви об
јекти. Откако решението за рекон
струкција на старото пазариште во

Струмица, каде што никна повеќе
катница трговски центар, беше по
ништено при надзор од надлежните
органи, и по сите правни лавиринти,
првостепен суд, второстепен, Управен
суд, Врховен суд, конечно потврдата
за одбивање на уписот од страна на
Катастар за легален упис на „Глобал“
стана правосилна, Заев го легализи
раше „Глобал“ според Законот за ле
гализација на дивоградбите.
Се чини дека решението со кое се
излезе в пресрет на барањата на ви
стински средната класа во Македо
нија, но, секако, за да им се помогне
на тие што не ни имаа друг имот
освен дивоградбите, Заев во Стру
мица успеа да го претвори во Закон
со кој ги легализираше „хациендите“
на своите блиски и соработници. Па
дури и кога таа дивоградба е изгра
дена по законскиот рок.
Тоа што сега јавноста го очекува, се
како, е државата да го провери овој,
како и сите други сомнителни слу
чаи на легализирани дивоградби во
општината.
(Р.Р.)

И криминалците да ти сакале да уживаат под „чадор“, не само на плажа,
исто како што сакаат да возат скапи „аудија“, кои ги милуваат и челниците
на опозицијата. Шансата за ќар од дезориентираниот СДСМ, во кој веќе
неколку години нема „пилот во авионот“, ги извади криминалците на
политичката сцена. Веројатно, сите тие ликови со дебели досиеја очекуваат
дека доколку „заглават“ пред законот, секогаш ќе можат да сметаат на СЈО
и на Катица Јанева, која би ги побарала и презела случаите на заслужните
ветерани во шарената направија наречена „револуција“
Пишува | Љупчо Цветановски

С

тарата поговорка вели дека кога
бродот тоне, стаорците го напу
штаат први. Кај македонската
опозиција, пак, е обратно. Таму, очиг
ледно е дека истите тие приспособли
ви глодачи, овој пат и криминогени,
одушевено и полни со елан го зазедоа
опозициското пловило, кое сериозно
тоне. Да нема забуни, не зборуваме за
врхушката, туку за новопројавените „же
шки“ поддржувачи на партијата. Според
актуелните констелации, кулминацијата
се доживува во моментот, па очекува
њето на „странска“ перипетија што ќе
доведе до позитивен расплет за нив ги
довлече на палубата современите гуса
ри, еден куп ликови од македонското
подземје. Освен мирисот на гнилеж од
распаѓање на партијата, криминогените
„револуционери“ ги привлече и убавата
шанса за заштита, па тие беспоштедно
се внесоа во случувањата очекувајќи по

вратен дар за одработеното во каузата.
Којзнае, можеби во иднина овој труд и
бојадисување ќе им донесат ослободува
ње од некоја казна, чистење на досието,
па и неодење в затвор?!

Да, и криминалците да ти сакале да
уживаат под „чадор“, не само на плажа,
исто како што сакаат да возат скапи „ау
дија“, кои ги милуваат и челниците на
опозицијата. Така, шансата да се иско
ристи што било од дезориентираната
партија во која веќе неколку години
нема „пилот во авионот“, или, во наши
от случај, капетан на бродот, ги извади
криминалците на политичката сцена.
Ликовите што по сите правила на нив
ната незаконска „служба“ би требало да
се кријат од јавноста и да си работат во
илегала, наеднаш се најдоа во првите
„шарени“ борбени редови. Настрана
што социјалдемократските „браќа по
оружје“, во овој случај боја, заминаа на
одмор. Веројатно, сите тие ликови со
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дебели досиеја очекуваат дека докол
ку „заглават“ пред законот, секогаш ќе
можат да сметаат на СЈО и на Катица
Јанева, која би ги побарала и презела
случаите на заслужните ветерани во
шарената направија наречена „револу
ција“. Секој од нив ќе може да се повика
на политички прогон, без разлика што
ограбил банка, претепал некого за лих
ва или украл автомобил. „Режимот“ ги
затора затоа што се „револуционери“,
а не криминалци, нели...

Така, поведени од прекрасната можност,
дел од лидерите на криминалното под
земје станаа и главни ѕвезди на шарената
„револуција“, правејќи ја уште пошаре
на, позбунета, побезлична, понеарти
кулирана и позагубена во просторот.
Во преводот не, бидејќи тие одлично го
разбираат јазикот на чадорџијата. Токму
затоа, социјалдемократското пловило
без компас, секстант и каков и да е уред
за навигација, уште пред криминалците
го бендисаа и странските „глодачи“, по
литичките стаорци и служби, кои видоа
плодно поле за исполнување на своите
цели. Минатото уште повеќе ја подза
греа и засили поддршката. Зборуваме за
партија што смени, име, знаме, изврши
неприродна територијална поделба на
општините и ред други нелогични чеко
ри и потези, барем од македонска - наци
онална гледна точка, чиишто последици
државата ги чувствува и по речиси 25
години од независноста.
петок, 8 јули 2016 година
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ПАРТИЈА ВО КОЈА
ОСУДЕНИЦИТЕ НЕМААТ
КРИМИНАЛНО МИНАТО?!
- Е ова е веќе интересна формулаци
ја според адвокатот Мирослав Вуиќ
или претседателот на надзорниот
одбор на СДСМ: Чаушот нема кри
минално минато, ама бил осудуван.
Ова е исто како да кажете дека ва
шата комшика е невина, немала
сексуален однос, ама родила три
деца! – ова е логичниот заклучок на
колегата Васко Ефтов, кој на праша
њето дали Захир Бекири - Чауш има
криминално минато, од Вуиќ доби
толку сдсмовски, извртен и нелоги
чен одговор. - Чаушот нема крими
нално минато, има осудуваност!
Сепак, раководителот на „Фабриката
за афери“, која благодарение на МВР е
под стечај, творецот на невистинити
те мегаафери за лажни лични карти и
пасоши на „режимот“, за кои ниту еден
опозициски „професионален“ медиум
до денес не се извини, не е единстве
ниот соработник на Заев и на СДСМ со
дебело досие. Токму Ефтов повторно
го погоди „центарот“, овој пат на „Па
вел Шатев“, со обелоденувањето на
куп ликови, учесници и лидери во
шарената „револуција“, или „Радна
акција 2016“, како што, најверојатно,
би ја нарекле предците на денешните
погрдно наречени „комуњари“.
За дел од „шарените“ лидери, Ефтов
обелодени:
- Кога ќе ја прочитате затворската
или казнена биографија на Иван
чо Павловски, тоа му доаѓа како
некој телефонски именик. Јас ќе
се обидам само да набројам или да
посочам неколку од казните што тој
ги има отслужено: казна затвор во
траење од три години и шест месе
ци за кривично дело убиство; казна
затвор во траење од осум месеци
за кривично дело по членот 288 за
предизвикување општа опасност во
2007 година; казна затвор во тра
ење од шест месеци за кривично
дело од членот 387 од 1998 годи
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НИКОВСКИ:
СЕГАШНОТО РАКОВОДСТВО НА
ОПОЗИЦИЈАТА ТРЕБА ДА ЗАМИНЕ
НА БУНИШТЕТО НА ИСТОРИЈАТА

на; мерка засилен надзор од роди
тел, кога бил малолетен; па имаме
кривично дело по членот 132, па
кривично дело по членот 123, па
кривично дело по членот 131 и да
не редам надолу, како што велам,
станува збор за вистински телефон
ски именик на кривични дела што
се врзуваат за овој човек, а тој човек
е во првите борбени редови на таа
шарена револуција.
Господин Павлоски не е единс
твен во тоа криминално милје, кој
е вклучен во протестите на „шаре
ната револуција”. Има барем седум
луѓе за кои има докази дека имале
кривични пријави или кривични
казни или кривична одговорност,
на пример тоа се: господинот Ми
тковски за одредени телесни по
вреди, па господинот Гаврилоски со
надзор од родител, па господинот
Цветковски за одредена казна во
траење од шест месеци, па господи
нот Куковски за одредени сообра
ќајни прекршоци , па господинот
Георгиевски за фалсификување ис
права, Мајновски некаде две или
три казни во траење од три години,
господинот Шабановиќ итн… На
пример, на протестите во Велес мо
же да се детектираат или да се ви
дат припадници на „Франкфуртска
мафија”, слични криминални групи
има во Битола, одредени припадни
ци што беа осудувани или гонети
во дело поврзано со „Детонатор”
се најдени или може да се детекти
раат во тие протести во Источна
Македонија, одредени припадници
на санџачкото криминално милје
може да се детектираат или да се
видат на скопските протести, тоа е
една шарена група, која има некаде
меѓу 100 и 200 луѓе, кои се во први
те борбени редови на „шарената
револуција“ – пренесе Ефтов.

Овде можеме да го додадеме и Џани
од Мојанци, Јордан Чипев од Бугари
ја,Исмаил Малиќи, Ердоан Џафероски,
сите со досиеја, дел од нив и во бег
ство, а сите сосема случајно сликани
рамо до рамо со опозицискиот лидер
Зоран Заев?!
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За да ја разбереме политичката ситуацијата во земјава
и, во тој контекст, улогата на опозицијата, мораме да се потсетиме на коре
ните на сегашната криза, вели поранешниот амбасадор и државен секретар
во МНР Ристо Никовски, според кој дел од меѓународната заедница веќе 25
години ни ја игнорира државата.

ФОБИЈА ОД ИЗБОРИ
И МАЃЕПСАНОСТ ОД
ЧАДОРИ
Идентично како и во случајот со
петардоидните „бомби“, летото ја
сотре и „револуцијата“. Очигледно
е дека топлото време не му годи на
СДСМ, партија што, веројатно, од
лично би функционирала на некоја
друга, постудена територија. Сибир,
или Алјаска. Каде и да е, само не е
во Македонија. Токму несоодвет
ствувањето на нивните потези со
менталитетот на овдешниот народ
ја покажа силната инволвираност
на „чадорот“ во сите нивни дејства.
Очајничките обиди со сите досегаш
ни „бомби“, „револуции“, бојкоти и
какви ли не протести беа примерни
и наменети за некое друго поднебје.
Слично како и новиот вокабулар на
партиските челници и холивудски
те, патетични имиња на предме
тите на СЈО, кои по пародијата на
„Би-Би-Си“ со споредбата на Јанева,
Ристовска и на Фетаи со Баримор,
Дијаз и Лиу од „Чарлиев ите ангели“,
во нашата јавност го доби потсмеш
ливото име „Заевите ангели“.
Редицата несоодветни потези на
СДСМ засега заврши без успех, а по
литичката бурлеска мотивирана со
враќање на власт кај мнозинството
од народот предизвика само потс
мев и желба за сеир.

Но, покрај сѐ, иако свесни за рејтин
шкиот бунар и погрешниот избор за
помош на раководство, кое со свои
те милиони и луксуз ја уништува и
така бледата прикаска за некакво
враќање на средната класа, дел од
„заинтересираната“ меѓународна за
едница и натаму не ја откажува не
аргументираната и тајна поддршка
за македонската опозиција. Повеќе
од очигледно е дека некому силно

му одговара ваква Македонија, заглавена во
сопствените внатрешни проблеми. Штетата
од одвлекувањето на вниманието ја потврди и
Брисел, кога на портпаролката Маја Коцијанчич
во образложението за кусокот во фондовите
на ИПА ѝ се испушти: „Влошениот политички
контекст е една од причините што Владата и
администрацијата, за жал, не беа во можност
да ги исполнат потребните реформи или да ги
спроведат фондовите на ЕУ во овие области“.

Порано беше „Чекајќи го Филе“, потоа „Чекајќи го
Хан“, а сега, откако и двајцата силно ги разочараа,
СДСМ со нетрпение го очекува Хајндл, па зошто
не и Нуланд, секако, ако дојде. По редицата лоши
потези што ја дозакопаа партијата, по старата
навика, социјалдемократите и сега се крстат во
странскиот фактор. Дел од истата таа меѓуна
родна задница, задолжена со дузина послушни
чекори, беспоговорно спроведени од СДСМ во
времето на нивното владеење, сега треба по
вторно да ги спаси своите домашни миленици.
Или, така барем очекуваат на „Павел Шатев“. Це
лото внимание на партијците ксенофили сега е
насочено кон чадорите. Дел кон тие на плажите
во Грција, Малта и во Шпанија, а дел кон вистин
скиот чадор. Првиот ги штити од сонце, вториот
од распад и нов дебакл на партијата на избори,
а дел и од затвор. Оваа маѓепсаност со очекува
њето на „чири-бу, чири-ба“ потег на „чадорот“,
кој ќе ги спаси од бродот што тоне, ги чува и од
неминовноста на реалната, политичка депреси
ја. Таа улога требаше да ја имаат „бомбите“, но
се покажаа како петарди, следуваше „Пржино“,
но министрите им излегоа антиреклама, а СЈО
и Јанева соочени со недостиг од аргументи и
од докази, ни оддалеку не ги оправдаа социјал
демократските очекувања и потонаа во своите
индиции. Специјалниот или „Преки суд“, кој ќе
суди по директива на СДСМ, останува само пуста,
антиуставна желба, па останува само надежта
во ново, специјално помагало од чадорот. Во ме
ѓувреме, дел од заштитниците веќе се занимава
со сопствените, домашни проблеми, а изборите
наближуваат. Тие редовните парламентарни
во 2018 година или локалните во 2017 година.
Тик-так, тик-так! Така Заев ги најавуваше „бом
бите“, а сега со истата ономатопеја политичките
противници го плашат бомбашот...

НИКОВСКИ: Прво, не нѐ признаваа, сѐ уште сме оставени без име, што значи
без целосна меѓународна правна легитимност... а веќе деветта година, од
2008 година (Букурешт), сме и под блокада, уцена и ултиматум – прво името
(прекрстување), потоа членство. Тоа е нелегално и силеџиско однесување
кон една мала држава.
Залудно, вели Никовски, бидејќи сите обиди да нѐ скршат, да капитулираме
и да се однародиме, не успееја. Затоа, според него, како втор чекор во 2001
година се обидоа да ја урнат државата со помош на етничките Албанци.

НИКОВСКИ: Следуваше агресија од Косово. Очекуваа дека за неколку месеци
ќе се распаднат институциите и ќе прават што сакаат. Не излезе така. Арно
ама, тие не се предаваат лесно. Со Планот Б, преку Охридскиот рамковен
договор, со Бадентер, уставниот поредок на државата беше превртен на
глава, со трајни последици. „Пржино“, од секој аспект, е втор дел на ОРД.
Трето, откако тоа не успеа до крај, смета ексамбасадорот, истите тие заи
граа на картата на историските поделби меѓу Македонците.

НИКОВСКИ: Инсценираа прислушување, подметнаа „бомби“, и го продол
жија нашиот традиционален меѓусебен колеж, до истребување. Класично
сценарио, извадено од архивите на ЦИА. Секогаш се игра на картата на
незадоволните, а такви има во секое општество. Опозицијата, која 10 го
дини не може да добие избори, беше логична и природна цел. А нејзиното
раководство, некадарно и непрокопсано, ама многу амбициозно, лесно
стана вазал на туѓите интереси. Тие што безобразно лажеа дека за шест
месеци ќе нѐ внесат во НАТО, се вратија на политичката сцена. Народот,
за среќа, ги разбира работите и не дозволи некој да го прави недоветен.
Огромен дел ги прочита и странците, и петтоколонашите.
Четврто, кога ќе се фатиш во туѓо оро немаш избор. Те третираат како нај
мала мравка и мораш да играш по нивна музика. Опозицијата е во токму
таква положба веќе две, а веројатно и повеќе години. Странците, сите овие
години, водат сметка само за своите интереси и крајно време е да сфатиме
дека нашите не кореспондираат со нивните. Тука не треба да има дилеми.
Просто е неверојатно што некои луѓе не согледуваат дека некој што не избира
средства за да нѐ прекрсти како држава и народ, вели Никовски, не може
да биде наш пријател, а не, пак, „партнер“, а истото важи и за сите емисари
што ни доаѓаат, како и за амбасадорите во Скопје, тие што најмногу ни се
мешаат и ни попуваат. Цени дека никој од нив не е тука за наше добро, за
да ни помогне, а нашата сервилност и услужност кон нив само ги намалува
на минимум изгледите да ги одбраниме нашите универзално признати права.

НИКОВСКИ: Петто, додека сегашното раководство на опозицијата не замине
на ѓубриштето на историјата, нема трајно решение за нашата криза. Токму
затоа, изборите се наметнуваат како силен чекор за излез од тунелот. Тие
нема сѐ да решат ама ќе отворат пат за појава на нови водачи, кои нема
да бидат „црпнати“ од некое поле и ќе разликуваат лични и партиски од
државни интереси.
Шесто, најдобар доказ дека т.н. „шарени револуции“ не се случајни и
„спонтани“ е што истовремено се случуваат и кај нас, и во Бања Лука, и во
Белград. Такво нешто е апсолутно невозможно ако конците не се влечат
од еден ист центар.
Седмо, потребна ни е жестока борба против криминалот и корупцијата ама,
барем досега, СЈО води политика според потребите на странците. Така,
самото се дисквалификува.
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По „Брегзит“, ЕУ му намигнува на Балканот

Српско-хрватски рецепт
за проширувањето
Најдоброто сценарио за Западен Балкан во врска со кон
ференцијата за Западен Балкан што неделава се одржа во
Париз е планерите на ЕУ да знаеле дека излегувањето на
Велика Британија од ЕУ е реална опција и состанокот со
балканските потенцијални членки на Унијата намерно да го
планирале за десетина дена по британскиот референдум
со цел на светот да му кажат дека Балканот е новата Велика
Британија и истовремено да испратат низа други пораки до
различни адреси во Европа
Пишува | Горан Мом ироски

П

ораките се јасни, европ
ските лидери, пред сѐ
германската канцеларка
Ангела Меркел и француски
от претседател Франсоа Оланд
како столбови на разнишаната
Унија, имаат потреба да симу
лираат нормалност и пред сво
ите гласачи и пред европската
јавност, да убедат дека идејата
за обединета Европа во себе сѐ
уште содржи силна енергија и
да му испратат сигнал на Лон
дон дека во текот на преговори
те за заминување нема да може
да очекува бенефиции ако не се
откаже од делот од својот суве
ренитет, кој, всушност, и беше
причина за „Брегзит“.
Пораки има и за други фактори
во ЕУ. Балканските земји во Па
риз беа искористени како бауч
за сите други европски членки
што сакаат да одржат референ
думи на кои, со на моменти не
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природното повторување на
синтагмата „проширувањето
продолжува“, им беше порача
но дека без секого се може, но
и дека за секого има подобра
или полоша замена, а Западен
Балкан е првата дестинација
каде што ЕУ може да ги надо
мести земјите што почна да ги
губи како членки.
По точно две години откако
претседателот на Европската
комисија, Жан-Клод Јункер,
порача дека во наредните пет
години нема проширување, а
голем дел од лидерите во ЕУ
отворено почнаа да кажуваат
дека Европа е уморна и дека
новите членки може да ја на
рушат нејзината стабилност и
стабилноста на владејачките
партии во Париз, одеднаш дој
де до просветлување за идејата
за проширувањето.

Толку позитивни најави за
проширувањето не беа кажа
ни ниту на првата конферен
ција за Западен Балкан што се
одржа во август 2014 година во
Берлин, ниту лани во Виена,
ниту на која било друга деба
та на високо европско ниво.
Причината може да биде само
една. Европските лидери што
сѐ уште се надеваат на силна
и на поцентрализирана ЕУ, по
www.republika.mk

„Брегзит“ мора да ја надомес
тат некако загубата на Велика
Британија, па дури и да е тоа
виртуелно, со ветувања и со
конференции.

Западен Балкан, иако не е многу
популарен во Брисел и во глав
ните градови на голем дел од
членките на ЕУ, сега е единс
твената опција за нов истори
ски чекор на Унијата. Од една
страна, оптоварен со низа вна
трешни проблеми во земјите
во регионот, со уште повеќе
неспроведени реформи, со висо
ко ниво корупција, но, од друга
страна, со многу подобро орга
низирана економија и институ
ции одошто Бугарија и Романија
кога стануваа членки на ЕУ. ЕУ
нема друга алтернатива, ниту
географски ниту политички.

Откако стана јасно дека Украина
е жртвувана и не може наско
ро да стане членка на ЕУ или на
НАТО поради судирот со Русија
и нестабилноста што ја носи тој
судир, а сличен е примерот со
Грузија и со Молдавија кои се
наоѓаат на познатата линија на
огнот меѓу двете суперсили, бал
канските земји се единствените
што можат да одиграат каква
таква улога во сонот за обеди
нета Европа во моментите кога
сонот почна да станува кошмар.

Прашањето што мора да биде
поставено, со оглед на истори
јата на неспроведени ветувања
кон земјите од регионот, е дали
се искрени зборовите на Моге
рини и на Оланд кои од уста не
го извадија проширувањето, а
процесот според нивните збо

рови е приоритет на целата ЕУ.
Дали Париз беше само уште ед
на добро смислена можност за
хомогенизација на ЕУ по ударот
од Лондон или се работи за ре
ална платформа за која има кон
сензус меѓу најмоќните играчи,
а со која треба да се хомогени
зира целиот континент.

Могерини и Оланд
одлучни за
проширувањето

Ние сме одлучни да продолжи
ме со процесот на проширување
и многу е важно за европски
те институции, за Советот и за
Европската комисија да бидат
кредибилни во процесот, како
и ние да ја поддржиме агендата
на инволвираните земји. Сите
тие работат многу силно и до
www.republika.mk

бро, и ние имаме интерес оваа
реформска агенда да успее и
процесот на проширување да
расте. Пораката е јасна и гласна,
проширувањето ќе продолжи,
порача потпретседателката на
Европската комисија и висока
претставничка за надворешна
политика и безбедност на Унија
та, Федерика Могерини, по сами
тот за Западен Балкан во Париз.
За Могерини, која најави дека на
проширувањето на ЕУ со нови
шест земји од регионот во Бри
сел ќе се работи на дневно ниво,
балканскиот самит е важен и за
европската безбедност во кон
текст на емигрантската криза
и ризикот од радикализација.
За разлика од Могерини, која
и претходно говорела за по
требата од проширување на
петок, 8 јули 2016 година
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ЕУ, во Париз најмногу изнена
ди францускиот претседател
Франсоа Оланд кој вооб
 ичаено
е скржав на оваа тема. Соочен
со внатрешните проблеми, како
борбата со тероризмот, незадо
волството на синдикатите кои
со месеци штрајкуваат и влоше
ната економска состојба, Оланд
невообичаено оптимистички
говореше за проширувањето и
потсети дека ЕУ дала збор дека
ако условите се исполнети, бал
канските земји ќе влезат во ЕУ.

Важат ли за Македонија
пораките од Париз?

За разлика од останатите бал
кански земји, кои имаат право
на надеж дека ветувањата од
ЕУ можат наскоро да се оства
рат, за Македонија нема голем
простор за оптимизам. По пов
лекувањето на неформалното
вето на Хрватска за преговори
те на Србија за влез, стана јас
но дека Македонија ќе остане
една од ретките потенцијални
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членки што нема да можат да
очекуваат помош од Унијата во
решавање на билатералниот
спор за нејзина членка.

Претходно и примерот со при
тисокот на Брисел врз Слове
нија, кога таа беше натерана
да заборави за спорот околу
Пиранскиот Залив и да дозво
ли влез за Хрватска, покажа
дека ЕУ ги решава проблемите
само кога тоа ѝ одговара. Очиг
ледно е дека Брисел не сака по
словенечко-хрватскиот и по
хрватско-српскиот рецепт да
го реши и грчко-македонскиот
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спор со кој и земјава ќе може да
почне преговори за влез. Тука
на Македонија не ѝ помага ни
ту пресуда на „светскиот суд“
за тоа кој провоцира, ниту кон
структивност, ниту умереност.
Јасно е дека ЕУ е немоќна пред
грчкото влијание во Брисел и
другите европски центри на
моќ и во согласност со таквата
поставеност Македонија уште
долго нема да може да се наде
ва на чекор во евроинтеграци
ите иако патот го почна пред
15 години, а со години добива
препораки за почеток на пре
говорите за членство. �
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Рекоа, не порекоа Мики Максимум – ситно чиче, крупно лаже Рекоа, не порекоа
Никола
Груевски

Никола
Попоски

Апелирам на слога и заедништво во сите области,
кои се заеднички за нас
и за нашите граѓани. Заедно и искрено да продолжиме со традицијата, која со векови го одбележува
животот на овие простори. Да бидеме пример за соживот, почит и разбирање, кои ќе носат само позитивни
нешта за нашата држава и за нашите граѓани. Да
се вложиме уште повеќе за економски напредок во
државата, за привлекување инвеститори, за развој
на бизнисот, за нови фабрики и нови работни места.
Да работиме уште повеќе за полесен и поквалитетен живот на луѓето, за напредок на земјоделството,
образованието, здравството, културата и сите други
општествени сфери. Со заедничка работа да создаваме
дела и вредности кои на следните генерации ќе им
остават добар пример и позитивни пораки.

Не мислам дека кои било
амбасадори треба да одлучуваат дали има или
нема услови во Македонија. Се согласувам со фактот дека не треба да имаме
избори во кои најголемата опозициска партија нема
да учествува бидејќи тоа ќе даде една негативна
конотација за самиот изборен процес. Впрочем, и
идејата за избори е нешто што го бараше најголемата опозициска партија. Владината коалиција беше со
став изборите да се случат во редовен термин, а тоа
е 2018 година. Без разлика на ова, им беа нагласени
три фактори, избирачкиот список, климата во медиумите и обезбедување механизми за одвојување
на партиското дејствување, државно дејствување и
комоција на граѓаните да се чувствуваат дека можат
да избираат сами.

Себастијан
Курц

Бранко
Ушковски

Македонија веќе прави
сѐ што е во нејзина моќ
за да ја заштити својата
граница со Грција и да го
запре напливот на илегални мигранти. Ние високо ги
цениме тие напори. Мораме да сториме колку што е
можно повеќе за да ѝ помогнеме на Македонија да ги
заштити своите граници и да соработуваме со неа во
борбата против трговците со луѓе. Исто така, мораме
да продолжиме и да ѝ обезбедуваме на Македонија
кредибилна перспектива кон Европската унија и да
ја охрабриме да преземе натамошни политички и
економски реформи. Овие натамошни реформи се од
интерес како за ЕУ така и за македонските граѓани.

Емил
Димитриев
Клучната порака од парискиот самит е дека ЕУ
ја задржува политиката
на отворени врати, а тоа
е одличен сигнал за земјите од Западен Балкан. На мое
задоволство и на задоволство на сите граѓани, многу
често беше искажана благодарност кон Република
Македонија за справување со кризата, посебно со квалификации дека Македонија се однесувала европски
во делот на менаџирање на емигрантската криза.
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Мирослав Вуиќ
Роден:
1958 година во Скопје
Образование:
Правен факултет
Професија:
Адвокат

А

двокатот Мирослав
Вуиќ во судските ход
ници се врти на името
Мики Максимум. Ситен на
раст, чиче, ни самиот не по
мислува дека ова Максимум
е тоа Велики што го носат
императорите.

Но, тоа не значи дека не го
заслужува, а ние, како и тој
самиот, а богами и крими
налците што му се штитени
ци, многу добро знаеме како
го заслужил. Неколкукратно.
Заслуга прва: кого и да брани,
за што и да го брани, во секој
спор, тој може да го извади
максимумот од казната. Ако
се пропишани 20 години –
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неговиот криминалец ќе
ги добие сите до една, ако
има олеснителни околно
сти, ќе го посоветува да се
прави луд до максимум, но
тоа нема да му помогне да
му избега максимумот.
Заслуга втора: Вториот слу
чај е тесно поврзан со спо
менатата лудост во првиот
случај. И со Чаушот, како
криминалец и како подучен
налудничав криминалец.
Поинаку не се објаснува.
А некогаш во аналите ќе
биде запишано дека ток
му Чауш
 от е максималната
одредница во кариерата на
адвокатот на подземјето.

Седнуваат на обвинителна
клупа, а Чаушот почнува да
лупа. Де ФИРОМ, де Алах
акбар, де шеријатски судо
ви, луди и неповрзани глу
пости. Подучен човекот, ќе
му отпишат некоја година
на будалаштина. Иако тоа
не се случи.

Но, ете го Виуќ доаѓа кај
Ефтов и овој од сѐ за што
можеше, му се фаќа за Ча
ушот. Дрско и безоб
 разно,
новинарот му се нафрла,
вели пуленот не бил цвеќе
за мирисање.

Убава формулација - ќе
забележи адвокатот. И, на
вистина, сите ќе се согла
симе, нема ништо лошо во
тоа некој да биде цвеќе, па
уште и мирисливо.
�

Дали има криминално
досие?
- Чаушот нема криминал
но минато, има осудува
ност!
�

Ајде! Максимална будалаш
тина. Јавно, пред камери,
гласно и јасно искажана. И
тоа повторно во одбрана
на Чауш
 от.

Мора овој дебело да ги
задолжил што во негова
чест сите од ред, од врвот

до опашката на партијата,
се прават будали.

Заслуга трета: Повторно во
име на криминалот и на до
брата лага.

Дали близнаците што беа
вклучени во инцидентот
во „Венеција“ се членови
на СДСМ?
- Дали се членови или не
јас не знам точно, меѓутоа
имате многу членови на
СДСМ за кои ние немаме
услови претходно да им
бараме уверение за осу
дуваност, затоа што не
маме такво право - вели
Вуиќ.
�

Знаете дека едниот од
нив е член на Извршен од
бор на СДСМ во Општина
Ѓорче Петров?
- Не, на извршен не се. А
знам дека се членови не
едниот, туку и двајцата - се
премислува Вуиќ во стилот
на Заев. � (Р.Р.)
�

Интерпретациите што се
пласираат за формирање
специјално судско одделение кое ќе постапува
по предметите што ги
иницира Специјалното јавно обвинителство не само
што се притисок врз независноста на судиите туку
и се насочени кон рушење на целокупниот судски
систем во нашата земја. Сега се поставува прашање
дали тоа значи дека ако некоја друга од четирите
партии потписнички на Договорот од Пржино оцени
и смета дека СЈО селективно постапува по предметите
што ги иницира, може да побара формирање посебен
оддел во рамките на СЈО за предметите по кои засега
не покажува интерес за постапување. Барањето за
формирање посебен оддел во рамките на СЈО, и тоа не
само теоретски, би имало и поголема основа отколку
да се формира посебно судско одделение.

Васил
Пишев
Зоран Заев еднаш веќе
успеа да избега пред законот благодарение на
Бранко Црвенковски, кој
го спаси од одговорност за криминал тежок осум
милиони евра. Аболицираниот криминалец Заев не
смее повторно да избега од одговорност.
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Спиро Ристовски, заменик-министер за образование и наука

интервjу

Го зајакнуваме системот против необјективноста во оценувањето

По четири години од
воведувањето во македонскиот
образовен систем, екстерното
тестирање значително се
менува. „Република“ разговара
со заменик-министерот за
образование и наука, Спиро
Ристовски, за законските
измени со кои, како што вели,
не само што се унапредува
екстерното тестирање туку и
се стимулира квалитетот на
севкупниот образовен систем
Разговараше | Ненад Мирчевски
Фото | Александар Ивановски

Дали, според Вас, барем досега
екстерното тестирање ги даде
очекуваните резултати и што
најмногу придонесе за промена
на концептот?
РИСТОВСКИ: Во суштина, со вове
дувањето на екстерното тестира
ње како Влада почнавме борба за
спречување на една многу непо
пуларна практика, која релатив
но долго време се провлекуваше
низ образовниот систем, а беше
иницирана од лошите навики за
добивање оценки без заслуга, без
нималку вложен труд, што на некој
начин подразбираше осакатување
на многу ученици, и тоа - осакату
вање директно од нивните роди
тели, претежно транзициски оли
гарски и новопечени богаташи, кои
немајќи време да им се посветат
на своите деца, со притисоци кон
наставниците и злоупотреба на по
литичката и општествената моќ,
успеваа да им завршат училиште.
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Процесот добро почна и уште од
самиот стар ги погоди токму оние
што ги практикуваа тие лоши на
вики за изнудување незаслужени
оценки и токму тие беа најгласни,
се бунтуваа, ги организираа дел од
учениците на протести, и што ли
уште не, за да екстерното тести
рање биде укинато и не успее во
петок, 8 јули 2016 година

намерата за која е воведено. Ние
тоа и го очекувавме, но, сепак, не
отстапивме. Напротив, бевме од
лучни процесот, кој првичните ре
зултати треба да ги даде на среден
рок, да продолжи да се спроведува.
Никогаш не рековме дека воведе
ниот концепт е идеален и нема да
се промени. Внимателно го следев
ме спроведувањето и притоа ди
скутиравме со засегнатите страни,
одевме по училишта, разговаравме
со раководствата, со наставници
те, со синдикатот, со учениците и
родителите и ги евидентиравме
сите конструктивни сугестии и
предлози, па дури и предлозите
на нашите политички опоненти
кои ја сфатија суштината на оваа
мерка. Досега направивме неколку
измени од технички аспект. Овој
пат, одлучивме сите најчести кон
цептуални сугестии и забелешки
да ги преточиме во законски изме
ни. Тие измени од следната учебна
година ќе важат и практично ќе се
спроведуваат. Ќе се однесуваат на
учениците од шесто одделение во
основно образование, до четврта
година во средно образование.
www.republika.mk

Веќе нема единици во свиде
телствата. Оценките ќе се еви
дентираат во додатен документ.
Што значи тоа?
РИСТОВСКИ: Оценките што се
добиваат при екстерното тести
рање веќе нема да бидат дел од
свидетелствата, независно за каква
оценка се работи, дали е единица
или петка. Тоа значи дека тие нема
да имаат влијание врз просечниот
успех што го постигнал ученикот
во основното или, пак, во средното
образование. Но, ќе бидат критери
ум кој ќе обезбедува предност при
натамошното образование, однос
но при упис во средно училиште
или на факултет. Сепак, се еден од
индикаторите за реалните постиг
нувања на учениците и треба да
претставуваат потврда за разлики
те во нивните залагања и стекнати
знаења. Затоа ќе се евидентираат
во посебен документ, кој ќе биде
додаток на свидетелството и ќе се
приложува при продолжување на
натамошното образование.
Ќе има и промени во начинот на
креир
 ање на прашањата?

РИСТОВСКИ: Министерството
за образование и наука и Др
жавниот испитен центар, заед
но со советниците на Бирото за
развој на образованието и на
Центарот за средно стручно
образование, имаат подготве
но базен со околу 450 илјади
прашања, кои се изведени од
наставната материја по сите
предмети што се дел од екстер
ното тестирање и се контроли
рани од соодветни професори.
Тие прашања, во согласност со
измените и надградувањата на
процесот што ги направивме
неколку пати досега, се јавно
достапни и досега беа осно
вата од каде што се изведуваа
тестовите. И натаму ќе бидат
основа од каде што ќе се креи
раат тестовите, со тоа што една
од последните предложени из
мени предвидува нивна реви
зија и ажурирање на годишна
основа од страна на посебни
комисии за секоја област, кои
по пат на јавен конкурс би ги
формирал Државниот испитен
центар. Секоја комисија ќе има
по двајца наставници од учи
лиштата и еден универзитет
ски професор од предметната
област, кои, како трет филтер,
би правеле корекции и над
градби на прашањата, таму ка
де има потреба од промена на
концепциската поставеност на
прашањето или, пак, промена
иницирана од новини во на
ставните содржини.

донското образование. Може ли
накратко да ги издвоиме позначај
ните новини?
РИСТОВСКИ: Со една од предложени
те измени на законите за основно и
за средно образование се овозможува
спроведување на еден значаен фи
нансиско-стимулативен проект, кој
беше дел од 40-те мерки наменети
за младите во државата, кој го најави
претседателот на ВМРО–ДПМНЕ, Ни
кола Груевски, а тоа е обезбедување
паричен надомест за секој ученик
што ќе освои прво, второ или трето
место на една од 13-те официјални
меѓународни научни олимпијади.
Паричниот надомест, кој ќе им биде
исплатуван и на наставниците-мен
тори што ги подготвувале учениците,
во висина од 12, 10, односно 8 илјади
денари, ќе се доделува за 12 месеци во
годината. Тоа е мошне висок износ и
голема мотивација за нашите тален
ти да се пријавуваат и да учествува

ат на овие големи натпреварувања.
Ветивме и ветеното го исполнуваме.
А, кога сме кај финансиската стиму
лација, од следната година државата
по пат на јавен повик ќе доделува
средства за активности на учили
штата кои придонесуваат за развој
и унапредување на мултикултура
лизмот, меѓуетничката интеграција
и толеранцијата.

Би го издвоил и законското решение
кое ќе обезбеди основа за воведу
вање целосна меѓународна ИБ-про
грама и во средното образование во
земјата. Таа високоценета образов
на програма во глобални размери,
која ги вреднува традиционалните
предмети, но поголем акцент става
на стекнувањето суштинско знаење
и вештини, што подразбира повеќе
интерактивна и практична настава,
ја обезбедивме бесплатно во две ос
новни училишта во Скопје во одде
ленска и предметна настава, како и
во скопската гимназија „Јосип Броз
Тито“, но само во трета и во четвр
та година. Сега само обезбедуваме
континуит ет за сите сегашни и идни
генерации кои ќе се одлучат за оваа
образовна можност.

Исто така, сакам да истакнам
дека, во интерес на квалите
тот на екстерното тестирање,
Државниот испитен центар
по пат на јавен конкурс ќе ги
избира и набљудувачите што
непосредно го контролираат
неговото спроведување. Така,
ќе се подигне и одговорноста
на оваа алка, односно човеч
киот фактор на влијание при
спроведувањето на процесот.
Пакетот законски измени
се однесува и на други мерки
што се од интерес на маке
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економија

Ни политиката ни финансиите не ги спречуваат Македонците да одат на одмор

Сакаш не сакаш,
Грција сÈ уште
најпосетувана
за одмор
Дури и влошената безбедносна состојба и зачестените терорис
тички напади во Турција не ги премислија граѓаните да се откажат
од летување во Анталија. Фактичката состојба говори дека напа
дите на терористите се случуваат во главните градови, односно
дека летувалиштата сѐ уште не се на удар на напаѓачите поради
што луѓето засега без страв патуваат на тие дестинации
Пишува | Александрија Стевковска

Н

иту политичката ситуација
во земјава ниту, пак, теро
ристичките напади во Тур
ција не им ги поматија планови
те на нашите граѓани да заминат
на летен одмор. Туристичките
работници велат дека аранжма
ните се продаваат како „луди“, а
најбарани сѐ уште се тие за пред
и по сезона, кои традиционално
се со најниски цени. Емигрант
ската криза, според нив, ја нама
лила побарувачката, на пример,
за Египет, но затоа, пак, за 300
проценти се зголемил интересот
за летување во Шпанија. Дури и
влошената безбедносна состојба
и зачестените терористички на
пади во Турција не ги премисли
ја граѓаните да се откажат од ле
тување во Анталија. Фактичката
состојба говори дека нападите
на терористите се случуваат во
главните градови, односно дека
летувалиштата сѐ уште не се на
удар на напаѓачите поради што
луѓето засега без страв патува
ат на тие дестинации. Останува
можноста во блиска иднина да
се намали интересот за турските
летувалишта, но тоа ќе зависи
од случувањата во тој регион.

Во Анталија немало терори
стички напади, туристите не
се плашат и не ги откажуваат
аранжманите. Секој ден има
чартер-летови кои се полни.
Граѓаните ги користат нама
лените цени на хотелските
услуги бидејќи ги нема тури
стите од Русија – информираат
туристичките работници.
�

Според нив, по одреден теро
ристички напад, не е само тој
што влијае врз патувањето и
врз интересот на туристите
за одредена дестинација, туку
целата слика за безбедносната
состојба во одредена земја.

Овој страв најчесто трае
околу три дена, а некогаш
ниту толку. Трае сѐ додека
медиумски е експлоатирана
темата. Потоа луѓето продол
жуваат да ги бараат истите
аранжмани, ја користат иста
та компанија која ја прелету
ва таа земја. Не се чувствува
некаков посебен страв. Се
планираат понуди за Шпа
нија, Крит и за Грција, но и
натаму се очекуваат голем
број посети на Турција пора
�

ди ниските цени годинава.
Тоа не се должи на безбедно
ста, туку најмногу се должи
на тоа што Русите веќе не се
толку присутни во Турција,
па летувалиштата ги нама
лија цените за да привлечат
гости од Балканот – велат од
туристичките агенции.

Сепак, апелираат патниците
да ги следат инструкциите на
туристичкиот водич кога се
движат во туристичките места
заради поголема безбедност.

Во најпосетуваната туристичка
дестинација, Грција, зголемува
њето на данокот на додадена
вредност (ДДВ) не повлече по
скапување на закупот на апарт
мани и на хотелите.

Кога се склучуваа догово
рите за закуп на апартмани
и хотели во Грција, данокот
не беше поскапен, така што
цените останаа фиксни и по
зголемување на ДДВ. Поска
пувањата во Грција туристи
те можеби ги чувствуваат во
ресторани и во кафулиња –
велат од Здружението на уго
�

стители и туризам при Стопан
ската комора.

Освен ценовниот удар, македон
ските туристи ќе се соочат и со
нов проблем за влез во Грција,
а тоа е забраната за внесување
храна. Имено, не се работело за
нов грчки закон, туку за стан
дардна практика за која Грците
решиле да ја применуваат ток
му од оваа сезона, иако важи од
2009 година, што финансиски
ги погодува семејствата што до
минатата година на одмор одеа
со гајби домати и пиперки со на
мера да заштедат.

Што се однесува до другите
дестинации за одмор, од без
бедносни причини агенциите
не нудат аранжмани за Тунис,
Хургада, Шарм ел Шеик, како
и за Сицилија и за Сардинија,
кои, поради навалата од ру
ски туристи, се прескапи за
наши услови.Тие со подлабок
џеб летово ќе уживаат на егзо
тичните плажи во Дубаи и на
Тенерифе, а голем е бројот и
на туристи што ќе фаќаат сон
це на плажите во Италија и во
Франција. Летни аранжмани на
големо се нудат и на социјал
ните мрежи, кои во последните
неколку недели се преплавени
од понуди за летување со мно
гу попусти и поволности.
Како хит-дестинации за ова
лето се нудат Крит и Шпанија.

Граѓаните што уплаќаат за од
мор апартманско сместување,
а храна купуваат во тамошни
те маркети, најевтино ќе по
минат на Црно Море, каде што
дневно за храна им се потреб
ни шест евра.
Најповолна дестинација за ле
тување во сезона оваа година
е Бугарија. Таму може да одмо
рате за 175 евра. Грција, исто
така, може да биде евтина, но
пред и по сезона. Пресметките
говорат дека ако отидете во
продавница во Грција и купите
основни намирници, ќе потро
шите 11 евра, што е исто колку
и во Италија, а Шпанија е дури
и поевтина. �
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Анкара врти нова страница

Нови правци во надворешната политика на Турција
Нема сомневање дека границите на промените во надворешната
политика и нивните претпоставки во голема мера се ограничени
од турскиот коалициски систем во регионот и од неговото
редефинирање, што ќе доведе до потрага по нови регионални
партнери и до нормализирање и обновување на заладените
или влошените односи со голем број земји во регионот или, во
најмала рака, намалување на тензиите и враќање на принципот
на заоблени агли во конфликтите со нив

Н

абргу откако Турција и Израел
објавија дека е постигнат договор за обновување на односите,
со кој се става крај на тензиите и се нормализираат политичките односи меѓу
двете земји, следуваше соопштение
од Кремљ дека претседателот Реџеп
Таип Ердоган испратил писмо во кое
му се извинува на рускиот претседател
Владимир Путин за соборувањето на
рускиот бомбардер „Су-24“ изразувајќи
сочувство до семејството на починатиот пилот и подготвеност да вложи
сѐ што е потребно за турско-руските
односи да се вратат во нормала.
Тие два потега се сметаат за многу важни индикатори за новите трендови и
за промените во надворешната политика на Турција, кои за турските власти
се неопходен одговор на надворешните
предизвици и новите потреби што ги
наметнува развојот на настаните во
регионот, како што внатрешната ситуација во Турција во текот на изминатите
пет години покажуваше застареност на
доминантната политичка ориентација
на надворешен план.
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Официјалните претставници на турската влада почнаа да го подготвуваат
теренот, политички и медиумски, за
евентуална промена во надворешната
политика, додека лидерите на опозициските партии сметаат дека таквите
постапки на владините претставници
во голема мера се задоцнета реакција и
дека тие се принудени да бараат излез
со кој би се оправдале очекуваните
промени во регионалната улога на
Турција. Исто така, би требало да се
оправда и отстапувањето од важни
ставови и изјави, кои претставуваат
нови потенцијални прекршувања на
црвените линии што ги повлекоа лидерите на Партијата за правда и развој
(АКП) во врска со односите со Русија,
Сирија, Израел и со Египет.
петок, 8 јули 2016 година

Запирање на „внатрешниот мир“
Правецот во кој се движеше Турција
во надворешната политика, барем во
последните пет години, не ѝ обезбеди
можност да направи значајни чекори
кога станува збор за проблемите во
регионот иако создаде ставови според
кои Турција се разликува од своите
сојузници во однос на регионалните
прашања. Арапските револуции доведоа до значителни геополитички
промени на Блискиот Исток, а нивните
рефлексии и реперкусии се одразија на
многу земји во соседството и се проширија на други области во светот. Проширувањето на обемот и влијанието
на таквите настани оставија најголем
белег на Турција поради нејзината географска близина со арапскиот регион
и поради историските, културните,
социјалните и политичките односи кои
ја поврзуваат со останатите арапски
држави.

Надворешната политика на Турција
познава многу различни дискурси во
поглед на односите со арапските земји,
особено по избувнувањето на арапските револуции. Улогата на Турција
почна да бележи постепен пораст откако револуциите во Тунис и во Египет
успеаја да ги соборат диктаторите од
власта. На сцената се појавија предуслови за генерализирање на формите на
дејствување од страна на АКП во демократските промени и во економскиот
развој, особено со доаѓањето на власт
на партиите со исламски знак во двете
земји. Перцепциите на тие партии се
совпаѓаат со ориентацијата на АКП, но,
сепак, одредени фактори го спречија
натамошниот тек на револуцијата,
а на власт повторно дојдоа сили на
контрареволуцијата, со меѓународна
интервенција, што доведе до промена
на сите пресметки и ставови.
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Турските ставови се различни од
ставовите на нејзините сојузници во
НАТО, особено во однос на сириското
прашање, потоа односот кон настаните
во Египет и палестинското прашање.
Тоа ја вовлече Турција во сферата каде
што самата станува целна мета. Се
појавуваат предизвици на внатрешен
план, што резултираше со запирање на
трендот на „внатрешен мир“. Дојде до
внатрешна борба со борците на Курдската работничка партија, која Турција
ја смета за терористичка организација.
Во исто време, се зајакнуваат капацитетите на сирискиот разгранок на партијата или Партијата за демократско
единство и нивните обиди да се наметне едностран федерален систем во
северниот дел на Сирија, што ќе значи
воспоставување мала курдска држава.
Таквата држава би била управувана
од партијата и од нејзината милиција,
која добива логистичка поддршка од
Америка и од Русија. Покрај тоа, се
зголемува и опасноста од организацијата Исламска држава, особено во
пограничните области, која изврши
неколку бомбашки напади во некои
градови и села во Турција.
На Турција не ѝ требаше натамошно
затегнување на односите со Русија откако односите меѓу двете земји нагло
се влошија по соборувањето на рускиот
борбен авион „Су-24“ од воздухопловните сили на Турција на 24 ноември
минатата година кога Русија влезе во
војна во Сирија со цел да ги брани своите интереси и диктаторскиот режим на
Башар ал Асад. Тоа доведе до фактот
во владејачката АКП, но исто така и во
опозицијата, да се појави потребата
од спроведување на потребните промени во надворешната политика на
Турција со цел таа да стане пореална
и да има прагматичен пристап. Исто
така, таквата политика би требала да
се посвети на „намалување на бројот
на ривали, а зголемување на бројот на
пријатели“ во регионот.

Принципот на заоблени агли

Во рамките на турските политички и
медиумски кругови во последно време
се појавија јасни знаци што укажуваат
на промена на правецот во надворешната политика и на нејзините граници,
нагласувајќи дека тоа нема да биде
повеќе од една корекција на правецот.
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Турските национални интереси налагаат да се направи тоа, што е проследено со објаснување колкава корист
ќе има земјата од таквите потези. Еден
од турските официјални претставници
истакна дека подобрувањето на односите со Русија, Ирак, Иран, Египет и со
Сирија ќе ги врати комерцијалните
приходи на Турција, чијашто вредност
изнесува над 36 милијарди долари.
Најјасните знаци за неопходните промени во турската надворешна политика излегоа од изјавите на турскиот
заменик-премиер Нуман Куртулмуш,
кој дефинираше четири централни
прашања, од кои најзначајно е прашањето за Сирија, покрај прашањата
за Русија, Европската унија и за Израел.
Се чини дека за кратко време ќе се воведат голем број промени во турската
надворешна политика потпирајќи се
на политичкиот интелектуализам, кој
почнува од согледувањето на потребата од враќање на реализмот во политиката и прагматизмот во справувањето
со проблемите и кризите во турската
околина. Турција нема доволно моќ за
да ги реши овие проблеми, а задачата
на државата е да се олесни борбата
во зоните на конфликтот во турската
околина или барем да се ублажат тие
што се однесуваат на Турција во поглед
на конфликтите во кои учествува.

Нема сомневање дека границите на
промените во надворешната политика и нивните претпоставки во голема
мера се ограничени од турскиот коалициски систем во регионот и од неговото редефинирање, што ќе доведе до
потрага по нови регионални партнери
и до нормализирање и обновување на
заладените или влошените односи со
голем број земји во регионот или, во
најмала рака, намалување на тензиите
и враќање на принципот на заоблени
агли во конфликтите со нив.

Тоа се манифестира со нормализирање
на односите меѓу Турција и Саудиска
Арабија, по што односите меѓу Турција
и Обединетите Арапски Емирати се
вратија во нормала. Важно е да се промени контекстот на нормализација и
да се подигне нивото на соработката
меѓу Турција и Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Катар и
другите земји од Арапскиот Залив, со
што ќе се спротивстави на проектот
за иранска доминација во регионот.
Постоеше надеж дека подобрувањето
на односите со Саудиска Арабија и
со Обединетите Арапски Емирати ќе
петок, 8 јули 2016 година
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доведе до подобрување на односите
со Египет, но, се чини, дека Анкара сѐ
уште ја нема сменето својата позиција во однос на египетскиот режим.
Турција сѐ уште верува дека секакво
мешање во волјата на народот е државен удар. Сепак, тоа не ја спречува
да работи на воспоставување трговски односи со Египет и на развој
на политичките и на економските
односи, особено ако се земе предвид
дека таквото подобрување во односите ќе биде во интерес и на двете
држави, според турскиот премиер.

Ниво што прилега

Се чини дека прашањето за односите
со Египет ќе биде најтешко дефинирано во однос на нормализацијата,
со оглед на ставот на Турција и отсуството на одговор од режимот на Абдел Фатах ал Сиси кога станува збор
за нормализирање на односите меѓу
двете земји. Постигнат е договор за
помирување со Израел и нормализирање на односите до таа мера што
Турција го укина ветото што претходно го наметна на израелското учество
во воените маневри на НАТО.
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Договорот, покрај отштета и извинување, содржи централно решение
меѓу укинување на израелската блокада на Појасот Газа и пронаоѓање
формула или модел за опсадата да
остане во сила. Во јавноста протекоа информации за подготвеноста на
Израел да ги прифати подготовките
за претстојната посета на Ердоган
на Појасот Газа и во исто време да
дозволи да влезе хуманитарна помош
во Газа, откако ќе бидат прегледана.
Турција, пак, за возврат ќе се заложи
да го контролира движењето на лидерот Хамас во Турција.
петок, 8 јули 2016 година

Некои аналитичари го поврзуваат
договорот за помирување со Израел
со очекуваното помирување со Русија
бидејќи тоа е вовед во друг вовед
иако Анкара го става поправањето
на односите со Москва на врвот на
нејзините приоритети. Турција неодамна испрати позитивен одговор
почнувајќи со учеството на одбележувањето на Националниот ден
на Русија, што го организира руската
амбасада во Анкара, а потоа и писмото што Ердоган му го испрати на
Путин. Во тоа писмо тој изрази желба
односите меѓу двете земји да се вратат на ниво што им прилега давајќи
знак за почетокот на нормализација
на руско-турските односи. Првите
плодови од тоа се прифаќањето на
Кремљ да ја прифати посетата на
турскиот министер за надворешни
работи, Мевлут Чавушоглу.
Можеби претпоставките и граничните промени во надворешната политика на Турција ги опфаќаат сите
прашања што сѐ уште не се решени
поради отстапките и средните решенија што треба да ги дадат сите страни. Затоа постојано се јавува дилема
во врска со цената што Турција треба
да ја плати во замена за нормализирање на односите со Русија, Израел,
Египет и со Сирија.

Браќа се убиваат без причина

Наведеното води до прашањето за
Сирија бидејќи тоа е еден од најтешките и најкомпликувани проблеми во
регионот. Министерот за надворешни
работи на Турција ја изрази подготвеноста на неговата земја да се справи со
резултатите од политичко решение во
Сирија, без да постави какви било услови, што не беше случај во минатото.
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Покрај тоа, претседателот на турската влада во своите последни изјави
истакна дека мора да се стави крај на
војната во Сирија, каде што веќе пет
години браќа се убиваат меѓусебе без
причина. Сепак, тој не зборуваше за
потребата Асад да си оди како турски
услов за решавање на кризата.

Исто така, постојат многу имплицитни
изјави од турските власти во однос на
заедничките линии меѓу Русија и Иран
за прашањето за Сирија, што се манифестира првенствено во одржување на
интегритетот на сириската држава и
во тоа да не се дозволи да се формира
курдски ентитет на нејзина територија. Останува промените во турската
надворешна политика да ги дефинираат, пред сѐ, турските интереси, а
нејзините економски и геополитички
интереси се иницирани од разбирање
на турската позиција и улога во регионот и поврзување на нејзините односи
со сите земји од регионот и од светот.
Континуираниот економски просперитет на Турција е поврзан со преземање
вистински политички промени и следење на политиката на проширување
на централното позиционирање во
регионот и оддалечување од секакви
регионални изолации.
Во согласност со сето тоа, во блиска
иднина нема да се случат брзи и радикални промени бидејќи комплексноста на ситуацијата во регионот и
барањата за национална безбедност
на Турција налагаат постепени промени и прецизни пресметки, во контекст во кој различните страни се
држат до своите политички ставови,
во согласност со нивниот систем, интереси и безбедност.
Извор | „Ал Џазира“
Превод | Ана Цветаноска

Кратово е град на мостови, кули и на подземни тунели

Златкова кула
е најс тар ат а кул а,

во еден од најс тар ит е
град ов и на Балк ан от
Широки насмевки, отворени срца и распеана душа се
нештата што се добре дојде за секој гостин во градот на
кулите и на мостовите, велат кратовци
Пишува | Невена Поповска

К

ратово, градот на мостови,
кули и на подземни тунели,
претставува еден од најста
рите градови во Македонија и на
Балканот. Таму деновиве беше про
мовиран целосно конзервираниот,
реставриран и ентериерно уреден
споменик на културата од 14 век
- Златкова кула. Патуваме кон Кра
тово од Скопје за да ја видиме ку
лата изградена во 1365 година. До
осоговскиот регион лесно се стиг
нува од главниот град. Потребни се
нешто помалку од еден и пол час за
да се стигне од Скопје до Осогово.
Од Скопје преку Куманово, Страцин,

вртите десно кај местото Чатал и
по 16 километри ќе стигнете до
Кратово. До Кратово може да се оди
и преку Велес и Пробиштип. Отта
му има околу 140 километри пат,
но преку Куманово е пократко за
барем четириесетина километри.

Пред нас се појави град како од
македонските народни приказни.
Тесни улички со калдрма, преуб
 ава
чаршија со мали дуќанчиња во кои
сѐ уште се негуваат старите зана
ети, а кога ќе се придвижите кон
нагорнината, преминувате преку
еден од многубројните камени мо
www.republika.mk

стови, а под него ни покажаа дел
од тунелите на чиешто откривање
и откопување сѐ уште се работи.
Најразлични приказни има за овие
тунели: излегувале дури во шумата,
под земја ги поврзувале многуброј
ните кули во градот, а во дамнешни
времиња нив ги користеле и коми
тите и партизаните за да се сокријат
од непријателот. Но, целта на наша
та посета е Златкова кула. Одиме
до таму. Многуброен народ беше
собран да го види направеното.

- Во Златковата кула претходно
беше извршена конзервација и
реставрација на архитектурата
и се уреди сувенирница во која
денес може да се купат разновид
ни сувенири поврзани со Златко
вата кула и со другите обележја
на Кратово - ни велат домаќините.
петок, 8 јули 2016 година
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репортажа
Влегуваме внатре. Кога ќе влезете
во внатрешноста на кулата ве об
зема чувство на пријатна топлина.
Вековите како да ви минуваат пред
очи. Ова е градот на Ѓорѓи Кратов
ски, заштитникот на градот. Овде е
изграден Радин мост, кој го добил
името по Рада, која била заѕидана во
него. Нема кој не ја слушнал легенда
та за деветте браќа што го граделе
мостот...Но, кулите се гордоста на
овој град. Во минатото биле 13, а
денеска се зачувани само шест: Си
миќевата кула, Саат-кулата, Златко
ва кула, Крстева кула, Емин-бегова
кула и Хаџи-Костева кула.

Најубава е Симиќевата, најбогата
била Крстовата кула, а најстара е
Златкова кула. Денеска еве нѐ во
внатрешноста на најстарата кула,
во еден од најстарите градови на
Балканот. Чувството е неповтор
ливо. Од секој агол дише минатото,
од секој камен-приказна, од секое
скалило - историја.

- Уредена е и спомен-собата на ма
кедонскиот православен светител
свети Ѓорѓи Кратовски каде што
е сместена постојана поставка на
стари книги од 17 и од 18 век, сли
ки и резби со ликот на св. Ѓорѓи,
како и артефакти пронајдени за
време на археолошките истражу
вања на просторот околу кулата
- ни раскажаа домаќините.

другите култури и еден од
начините да се стори тоа е да
се помогне во зачувување на
културното наследство - сме
та Бејли.

Летово, Кратово изобилува со
туристи и посетители. Поголе
ма раздвиженост се очекува
на 28 јуни, кога трета година
по ред, градот на кулите и на
мостовите, ќе биде домаќин и
организатор на фестивалот на
музиката и на забавата.

- Во првата вечер дел од
програмата, односно 90 ми
нути ќе бидат конципира
ни во чест и за потсетување
на најголемите македонски
новосоздадени хитови во
Се качуваме на вториот кат,
каде што е отворен културноинформативен центар во кој
посетителите на Кратово ќе
може да се запознаат со не
говата историја, култура и
традиција.

- Целосната обнова на оваа
градба, која стилски и ко
лористички автентично се
вклопува во старото градско
јадро на Кратово ќе биде еден
значителен импулс во кул
турниот и туристички развој
на градот - рече министерката
за култура Елизабета Канческа
- Милевска.

Нѐ информираа и дека неодам
на е донесен Закон за прогласу
вање на старото градско јадро
на Кратово за културно нас
ледство од особено значење,
споменична целина со најви
сок степен на заштита.
- Спроведувањето на овој За
кон ќе овозможи идентифи
кација на споменичните це
30
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лини, просторно лоцирање на
доброто, пропишување режим
на заштита и за одржливо ко
ристење на доброто - вели ми
нистерката Канчевска-Милеска.

фолклорната музика во пос
ледните 25 години. Па така
на сцената на плоштадот во
Кратово ќе бидат изведени
легендарните „Бисер бал
кански“, „Ех да беше стрела
песната“, „Туѓа си бескрајно“,
„Розо моја“, „Свири ми брате
Цигане“, „Ника Ника“ и уште
многу хитови што ни ги оста
вија или сѐ уште ги создаваат
и ги оставаат македонските
фолк-легенди како музичко
богатство. Кратово и оваа го
дина очекува гости од цела
Македонија. Широки насме
вки, отворени срца и распе
ана душа се нештата што се
добре дојде за секој гостин во
градот на кулите и на мосто
вите - велат организаторите.

Златковата кула во Кратово е
реконструирана со средства
од Амбасадорскиот фонд за
културна заштита на САД. Ам
басадорот Бејли нагласи дека
преку Амбасадорскиот фонд за
културна заштита САД досега
имаат финансирано 12 прое
кти во Македонија.
– Ова е многу значајно за нас
бидејќи културните локации
се потсетник за придонесот
и за историските искуства на
нашите предци. САД сакаат
да покажат голема почит кон
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Д-р Бранко Јагликовски, специјалист по медицинска биохемија во лабораторија „Авицена“

Се почесто се открива
интолеранција на храна
За разлика од алергиите, процесот што се одвива
во организмот при интолеранцијата на храна е од
сосема поинаков карактер и со сосема поинаков
механизам, вели д-р Јагликовски
Разговараше |
Александра М. Бундалевска

Р

асте бројот на пациентите во
Македонија што имаат алерги
ски реакции, но многу покара
ктеристично е тоа што неспоредли
во повеќе се открива интолеранција
на храна. Пред сѐ, поради тоа што
овој тип испитување е релативно
поново од претходните, па не било
користено во минатото како анали
за, вели д-р Бранко Јагликовски, спе
цијалист по медицинска биохемија
во лабораторијата „Авицена“.
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Тоа се должи на тоа што овој тип
испитување е релативно поново од
претходните, па не било користено
во минатото како анализа која ег
петок, 8 јули 2016 година

зактно покажува што се случува во
нашиот организам, а симптомите се
припишувале најчесто на алергиски
реакции или како „хроничен колит“,
вели во интервју за „Република“ д-р
Јагликовски.

Што е алергија, а што е интоле
ранција на храна? Каква е разли
ката меѓу овие два поима?
ЈАГЛИКОВСКИ: Алергијата претста
вува сложен имунолошки процес во
човечкиот организам што настанува
како резултат на влијаниет о на раз
лични типови супстанции (алергени)
со кои веќе еднаш организмот бил
во контакт. Притоа следува цела ни
за процеси – реакции на создавање
антитела од типот IgE како и разни
www.republika.mk

типови имунолошки комплекси, од
што понатаму ќе зависи и начинот на
кој ќе се манифестира целокупната
реакција – како здравствен проблем.
Во зависност од супстанциите (алер
гените) што предизвикуваат такви
реакции, а кои главно се поделени
во неколку групи, од кои најчести се
прехранбените артикли (нутритив
ни), вдишувачките (инхалаторни),
контактните супстанции, лекови
те и слично, манифестирањето на

здравjе
реакциите ќе биде различно. Кај
инхалаторните алергени – мани
фестациите ќе бидат претежно кај
дишниот тракт, кај нутритивните –
манифестациите ќе бидат претежно
од органите за варење на храна, но
се манифестираат и како кожни про
мени и сл. За разлика од алергиите,
процесот што се одвива во организ
мот при интолеранција на храна е
од сосема поин
 аков карактер и со
сосема поинаков механизам. Про
цесот редовно почнува во цревната
слузница, при што се создаваат ан
титела од типот IgG, како и имуни
комплекси од поинаков тип отколку
кај алергиит е, а се карактеристични
и кај воспалителните процеси. Тука
станува збор за низок степен на пер
зистентна хронична воспалителна
реакција – сѐ додека во организмот
се внесува соодветен тип храна – пре
дизвикувач на проблемите. Во секој
случај симптомите што се појавуваат
и при двете состојби може да бидат
многу слични и не секогаш може да
се разликуваат јасно, но разлики, се
пак, постојат: алергиите најчесто се
со акутен почеток додека интоле
ранцијата е побавна – со одложен и
непрепознатлив почеток на манифе
стирање на проблемите; алергиите
може да бидат предизвикани и од
присуство на трагови од алергени,
додека кај интолерацијата е битна и
количината на храната; кај алерги
ите има позитивни лабораториски
алерготестови, а кај интолеранцијата
се негативни и слично.
Кои се причините за појава на
интолеранција на храна? Дали се
генетски или, пак, се поврзани со
начинот на живот?
ЈАГЛИКОВСКИ: Причините за појава
на интолеранција на храна може да
бидат различни – генетски, начинот
на живеење и исхрана, но и комбини
рани. Генетските причини најчесто
се ензимопатии, т.е. генетски пре
дизвикан недостаток на некој ензим
за разложување на поед
 ини состој
ки од храната (како што е лактоза,
фруктоза и сл), што може различно
да се манифестира во зависност од
популациската припадност.
Многу почесто причините се повр
зани со начинот на живеење и со
исхраната воопшто: инфекции (од
различни предизвикувачи), стрес,
лекови, хемиски додатоци во хра
ната (адитиви, конзерванси, стаби
лизатори, бои, ароми...и сл).

Какви видови интолеранција
на храна постојат?
ЈАГЛИКОВСКИ: Поделбата на ин
толеранциите, главно, е според
причинителите, но заедничко им
е сличниот начин на манифести
рање и истиот пристап при трет
манот.

Кои се симптомите на интоле
ранција на храна?
ЈАГЛИКОВСКИ: Најкарактеристич
ни, но не и задолжително присут
ни симптоми кај интолеранцијата
на храна, се честите течни или ка
шести столици, понекогаш запек,
редовно чувство на подуеност и
гасови, иритабилно црево, болки
во стомакот... Поретки симптоми,
но, за жал, притоа ретко помислу
ваме на проблем со интолеранција
на храна, се присуството на чести
главоболки, па и мигренозни на
пади, болки во зглобовите, хро
нични кожни промени, атопичен
дерматит, уртикарија, прекумерна
тежина и сл.

Во што се состои лаборатори
ското испитување за интолеран
ција на храна?
ЈАГЛИКОВСКИ: Токму поради раз
новидноста, а понекогаш и неспе
цифичноста на симптомите, кај нас
многу често се случува воопшто да
не се помислува на интолеранци
јата на храна, додека во светската
литература и практика сѐ пове
ќе е застапен ставот – пред да се
проверат алергиски процеси или
посложени состојби, првенствено
да се провери постоењето инто
леранција на храна, со оглед на
секојдневното консумирање и со
ставот. Лабораториските тестови
сѐ повеќе се усовршуваат, побрзо
може да се изработат, сѐ повеќе се
специфични и сензитивни (што за
виси и од производителот), а сега
засега се единствен начин за утвр
дување на состојбата. Тестовите се
изработуваат како и сите вообича
ени лабораториски анализи од крв
– а се состојат од одредување на
концентрацијата на антителата од
типот IgG, но специфични за секој
тип храна одделно. Резултатот од
анализата се формулира на начин
да биде разбирлив, во смисла за кој
тип храна колкава е концентраци
јата на антителата и што значи тоа
за организмот, со препорака кои
чекори треба да се преземат и за
колкав временски перио
 д.
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Дали ако тестот покаже дека на
шето тело не толерира некој вид
храна, тоа значи дека треба да ја
елиминираме од исхраната вооп
што?
ЈАГЛИКОВСКИ: Ако тестот покаже
дека постои интолеранција на некоја
храна – а најчесто е на неколку ти
пови храна - тогаш, во зависност од
концентрацијата на антителата, се
пристапува кон различни препора
ки. Таму каде што постои прилично
високо присуство на антитела, се
препорачува целосно исфрлање на
соодветната храна од исхраната во
траење од 8 до 12 седмици, па по
потреба до една година. Но, тоа не
значи дека мора доживотно да се
исфрли тој тип храна, туку по за
вршувањето на тој период, ќе може
да се внесува постепено во исхрана
та – но со помали количини. Поре
тка е состојбата кога и по завршу
вањето на овој период перзистира
интолеранцијата кон соодветната
храна поради што се препорачува
комплетно исфрлање од исхраната.
При другите нивоа на присуство на
антитела (умерено-покачено) се пре
порачува користење на храната, но
во таканаречен ротациски систем:
храната што ја консумираме денес,
не ја консумираме наредните три
дена, туку четвртиот итн.

Што покажува Вашето искуство,
дали се зголемува бројот на па
циенти што имаат алергија и на
оние што се тестираат за интоле
рантност на храна?
ЈАГЛИКОВСКИ: Неколкугодишно
то искуство сѐ повеќе ни покажу
ва дека има пораст на алергиските
реакции во нашата популација, но
многу покарактеристично е тоа што
неспоредливо повеќе се открива ин
толеранцијата на храна. Пред сѐ, по
ради тоа што овој тип испитување е
релативно поново од претходните,
па не било користено во минатото
како анализа која егзактно покажува
што се случува во нашиот органи
зам, а симптомите се припишувале
најчесто на алергиски реакции или
како „хроничен колит“ и сл. За жал,
кај нас сѐ уште малку се знае дека се
изработуваат вакви тестови, а де
лумно постои и недоверба – најчесто
повторно поради неинформираност
или нестручен пристап, нереални ре
зултати поради нестандардни тесто
ви и сл, а причините за настанување
на таквата состојба од ден на ден се
сѐ поприсутни.
петок, 8 јули 2016 година
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РУСКО СВЕДОШТВО ЗА
ПОСЕБНОСТА НА
МАКЕДОНСКИОТ НАРОД
Ентузијастите за
автономна Македонија
се среќаваат
само меѓу македонските
домородци. Ни на Србинот
ни на Бугаринот не им
се допаѓа автономија
на Македонија
и интелегенција во царска Русија. Меѓутоа,
неговите либерални погледи често му носеле
непријатности со властите. Поради ваквите
ставови, тој во 1902 година заработил неколкугодишно прогонство во Сибир. По октомвриската револуција во Русија и неприфаќањето
на начинот на владеење на новите власти,
Амфитеатроф во 1920 година емигрирал во
Италија. Така, далеку од својата родна земја,
овој руски писател починал во 1938 година
во градот Левант во Италија.

пишува
д-р Димитар Љоровски Вамваковски
|

О
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д втората половина
на 19 век и особено во
почетокот на 20 век во
голема мера се зголемил интересот на европската јавност
за случувањата во османлиска Македонија. Како релативно непозната земја таа била
во центарот на интересот на
многубројни трговци, хуманитарни работници, научници, патoписци, авантуристи,
итн. Таков бил примерот и со
петок, 8 јули 2016 година

рускиот писател, публицист
и драматург Александар
Амфитеатроф.
Тој бил роден во градот Калуга во Царска Русија во 1862
година. Иако Амфитеатроф
завршил Правен факултет
во Москва, тој никогаш не
се занимавал со правни работи. За разлика од тоа, перото и патувањата станале
негова единствена смисла за
животот. Тој бил близок до
тогашните високи кругови
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Во 1911 година Амфитеатроф се обидел да
ги собере сите свои дела во едно издание, за
што му биле потребни 37 томови. Меѓутоа, во
1916 година успеал да издаде само 34 тома,
и тоа не по ред. На Балканот тој престојувал
четири пати, откаде секогаш испраќал дописи во руските дневни весници, за подоцна
истите ги објави во посебни книги. Првото
негово доаѓање се случило во 1894 година, а
последното во 1909 година. Во 1903 година
објавил две книги („Земја на раздорот“ и
„Балкански впечатоци“), кои во голема мера
се однесуваат на неговите видувања за време
на патувањата низ османлиска Македонија во
1901 година.

„Земја на раздорот“

Во оваа книга авторот со самиот наслов ja најавил ситуацијата во Македонија, која ја набљу-

дувал како територија за која се
води борба меѓу нејзините соседни
држави (Србија, Грција и Бугарија).
Тој јасно увидел дека во доцноосманлискиот период не бил можен
развојот на масовен национален
идентитет. Главната идентитетска
определба на населението била религиозната определба: „Најискрен
одговор на македонскиот Словен
на прашањето што е тој, гласи ’јас
сум кристијанин‘“ – констатирал
Амфитеатроф. Исто така, тој пишува дека „основното население во
Македонија претставува неопределена народност за себе, за
која со увереност може да се каже
само тоа дека таа, без сомнение, е
чисто словенска“. Како последица
на тоа, Амфитеатроф сметал дека
македонските Словени од страна
на српската политика биле сметани
за Срби, додека од бугарската како
Бугари. Во тој контекст, во натамошниот дел од книгата тој забележал: „Разгледувајќи ги Македонците како материјал за идна
национално-државна единица,
со сомнеж во корист на нивните
сведочења, се јавуваат конечно
не надворешни етнографски мислења кои се тие – Бугари или
Срби, туку, пред сѐ, тоа што тие
самите не го знаат тоа, што се
тие – народ без сознание за националноста“. За пропагандната
војна на балканските држави-претенденти за територијата и населението на османлиска Македонија
запишал: „Се грижат, колку што
имаат средства и моќ, да ја убедат Европа со вистина и со лага,
дека божем националното самоопределување на Македонците
преовладува во нивна корист, а
не на соседниот народ“. Истовремено, повторно анализирајќи го
влијанието на балканските пропаганди во Македонија, Русинот
се осврнал на материјалната зависност од нив, притоа заклучил:
„народот навикнал да се смета
себеси за предмет на националната и религиозна борба и да се
храни од таа борба“.
Интересни текстови од оваа книга биле: „Во македонската пустелија“ и „Салоники“ – прилози
посветени целосно на османлиска
Македонија. Во првиот текст тој на
сликовит начин го прикажал ин-

тересот кон Македонија од страна
на соседните балкански држави и
пропаганди: „Само минувајќи и
со свои очи видувајќи го југот на
Македонија, вие можете во полна
мера да разберете зошто за тој
крај со толкава жестокост спорат и се борат толку народности,
секако прогласувајќи го за свој
затоа што е тоа – градина, вистинска градина!“ Амфитеатроф ги
нарекол Македонците „Малоруси
на Балканскиот Полуостров“, т.е.
спорната положба на Македонија
меѓу Србија и Бугарија тој ја споредува со положбата на Украина во 17
век меѓу Русија и Полска. Русинот,
иако нагласил дека не е филолог, во
врска со јазикот на доминантното
население во османлиска Македонија напишал дека тој е трет јазик
– ниту српски, ниту бугарски, но
словенски и близок кон двата –
„затоа не треба да си филолог, а
просто да се има уши, за да се чуе
и да сака да се чуе. Македонците
говорат ниту на бугарски ниту на
српски – тие говорат на средно
наречје, кое во некои месности
е поблиско до бугарскиот јазик,
а во некои кон српскиот“.
Амфитеатроф, покрај за влијанието
на српската и на бугарската пропаганда, во кратки црти се осврнал и на грчката. Тој сметал дека
без оглед на грчката црква и на
училиштата, „нема елизинирани
Словени во Македонија. Кога Македонецот говори за себе: ’Јас сум
Грк‘ – тоа воопшто не значи дека
тој ѝ припаѓа на грчката националност. Девет десетини од тие
што себеси си се нарекуваат Грци
не знаат и не разбираат ниту еден
збор грчки. ’Грк‘ во Македонија
значи или минувач на православната црква, патријаршист,
или – во селска навика ’граѓанин‘,
’човек од градот‘“.

Во еден друг прилог од истата
книга Амфитеатроф дал одличен
приказ за најголемиот и најзначаен
град во османлиска Македонија –
Солун. Според него, три четвртини од 120.000 град бил населен со
Евреи што говореле на шпански
јазик. Понатаму, тој бил население
со „Словени – Македонци, Срби,
Бугари, Грци, Албанци, Куцовласи, Турци и Цигани“. Говорејќи за
www.republika.mk

самото значење на градот и желбата во иднина да го имаат сите,
тој смета дека: „Грците фантазираат дека Солун е грчки, Бугарите – бугарски, Србите – српски.
Македонците – националисти се
надеваат да видат во Солун нов
Белград, нова Софија – престолнина на својата идна автономија”.
Опишувајќи го Солун, авторот дал
интересен приказ на еден од симболите на градот, Белата кула. Амфитеатроф забележал: „Денешното
нејзино народно име е – Канли
кула, т.е. Кула на крвта... Зад забестите ѕидови на Белата кула се
прават истите ужаси и насилства
што се правеле и во тие отворени
времиња кога овој историски затвор-цитадела се прочул во Македонија под денешното свое темно
име... Јас дојдов во Солун токму
кога Канли кула работеше со сиот
свој чудовиштен организам, кога
нејзините подземни костурници
и ќелии беа преполни со македонски планинци осомничени
за револуционерни замисли...
Ужасот на турското затворство
не е само во јавните, директни
и непосредни тиранства, колку
што е во таа ѕверска рамнодушност со која турските власти го
збираат правиот и виновникот
и, затворајќи во каменита вреќа
маса обвинети, дури потем не
се трудат со цели години да ги
сортираат – тие се заборавени,
отпишани; од занданата може да
ги извади само силната енергија
на другарите и на роднините барајќи пред властите и давајќи
штедри бакшиши...“
Посебно место Амфитеатроф посветил и за македонското револуционерно и ослободително движење. Тој
сметал дека македонската слобода
не може да биде достигната со сопствени македонски средства. Според
него, земјата била премногу мала
и слаба за да се бори против султанската моќ. Исто така, Русинот
проценил дека немало ниту поволни
услови едно македонско востание да
биде поддржано од Европа, „ниедна
од големите држави не е во состојба сега активно да се застапи
за Македонците против Турција
– освен, можеби, Австрија“ – сметал
Амфитеатроф.
петок, 8 јули 2016 година
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[ антологија

Култура
Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Ножот
на Аврам
Отар М.
Нордфјорд

2

Сеќавање
на љубовта
Амината
Форна

3

Душевен
санаториум
Дарко
Ангеловски

4

Адријана
Ананиева

5

Изумот на
Морел
Алмудена
Грандес
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100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

Деветто издание на манифестацијата
„Види музика, слушни слика, добиј книга“

Боуви е секогаш модерен како
Пикасо или Мајлс Дејвис
Легенда уште за време на животот, тој има поразновидна и
повлијателна патека отколку кој и да е друг изведувач во попу
ларната музика. Но погрешно го нарекуваат камелеон – каме
леон
 от се претопува во средината во која е, а Боуви баш и не
се претопувал. Напротив, се истакнувал. Шармер и господин,
мистик и светец- така ќе го запаметам човекот, напишa Ненад
Георгиевски во својот осврт за албумот „Блек стар“

М

акедонската филхармонија и
Младинскиот културен цен
тар реализираа уште едно од
лично издание на манифестацијата
„Види музика, слушни слика, добиј
книга“. Под наслов „Скопје за Боуви“
годинава публиката во Градскиот
парк традиционално уживаше во од
личната изведба на најголемите хи
тови на највлијателниот поп-умет
ник на сите времиња. „Let’s dance“,
„China girl“, „Space oddity“, „Lazarus“,
„Life on Mars“, „Ziggy Stardust“, „Ashes
to Ashes“, „Rebel Rebel“, „The Man Who
Sold The World“ и уште многу други
незаборавни теми, кои овој пат до
бија поинаков и автентичен израз,
беа изведени под диригентство на
маестро Емин Џијан, а во изведби
те на хитовите учествуваше и бенд,
како и Женскиот хор при МКЦ. Но,
ѕвезда на вечерта беше Ади Имери,
кој одлично го „симна“ гласот, ме
лодиите и ја пренесе харизмата на
Боуви на сцената.
„Малкумина можат да се пофа
лат со уметничка кариер
 а што
го има променето текот на му
зичката историја неколку пати,
на начин на кој тоа го направи
Боуви. Легенда уште за време на
животот, тој има поразновидна и
повлијателна патека отколку кој
и да е друг изведувач во популар
ната музика. Тој беше секогаш
модерен, на ист начин како што
беа модерни Пикасо или Мајлс
Дејвис. Големиот број промени му
беа како крвоток и служеа како
станици на неговата еволуција
како уметник. Но погрешно го на
рекуваат камелеон – камелеонот
се претопува во средината во која
е, а Боуви баш и не се претопувал.
�

Срце на
тротоарот

]
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Влада Урошевиќ (1934)

Хаос
Сè повеќе има
жени со зелени очи.
Сè повеќе возови
што не доаѓаат на време.
Сè повеќе луѓе

„Олимпија“ на Моне
„Олимпија“ е дело на Едуар Моне
(1832-1883), француски сликар
чијашто работа ги инспирирала
импресионистите. Делото „Олимпија“ е насликано во 1863 година.
Моне одбивал да биде нарекуван
импресионист. Неговото големо

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

што влегуваат со почит

Заработка: 41.900.000 $

во една голема сала
Напротив, се истакнувал. Шармер
и господин, мистик и светец - така
ќе го запаметам човекот“, напишa
Ненад Георгиевски во својот осврт
за албумот „Блек стар“ („Black Star“).
Во текот на настапот на музичарите,
твореа уметници инспирирани од
познатите хитови на оваа музичка
ѕвезда. Ивана Младеновска и Агрон
Абдули сликаа на две големи платна
поставени крај бината.

На многубројната публика ѝ беа
поделени 20.000 примероци од
книгата „Психоделија во предгра
дието – Дејвид Боув
 и и уметнич
ката лабораторија во Бекенам“
на Мери Финиган. Во книгата се
раскажани самите почетоци на ка
риер
 ата на Боуви, кога како 22-го
дишен музичар очајно се обидувал
да најде некој клуб во Лондон, каде
што би можел да настапува. Мери
Финиган пишува во прво лице, ка
ко тогашна негова пријателка и
љубовница и дава директни све
доштва за перио
 дот на Боуви за
кој досега сме знаеле многу малку.
Ова е книга за едно момче што екс
периментира со ЛСД, со алкохол, и
што на својата прва песна ѝ дава
наслов „Space Oddity“. Што се случу
ва понатаму со неговата кариера,
на сите им е познато. � (Н.П.)

каде што џелатот дреме.
Сè повеќе има тополи

влијание на француската уметност и, генерално, на развојот
на модерната уметност е формирано благодарејќи на неговото
портретирање на секојдневието, со употреба на едноставни и
јасни бои и на живи сликарски
техники. �

Барајќи ја Дори
Finding Dory

што се сушат.

Жанр: aнимиран
Режија: Ендрју Стентон,
Ангус Меклејн
Актери: Елен Деџенерис,
Алберт Брукс, Ед О’Нил
Заработка: 38.100.000 $

Сè повеќе има градови
од кои се заминува.
Сè повеќе заминати

Легендата за Тарзан
IThe legend of Tarzan

за кои не се слуша.

Жанр: акција
Режија: Дејвид Јејтс
Актери: Александер Скарсгард,
Кристијан Стивенс,
Рори Џ. Сејпер
Заработка: 30.900.000 $

Сè повеќе провеви
од кои се настинува.
Сè повеќе има луѓе

Чистка
The purge: Election year

што се плашат од сината боја.

Заработка: 19.600.000 $

Сè повеќе питачи
што ве влечат за ракав.
Сè повеќе непознати

Големиот дружељубив
џин ГДЏ
The BFG

зошто е тоа така.

Жанр: акција
Режија: Стивен Спилберг
Актери: Mарк Рајленс,
Руби Барнхил,
Пенелопе Вилтон
Заработка: 16.500.000 $

кои на скалите стојат.
Сè повеќе оние што не прашуваат

Жанр: хорор
Режија: Џејмс де Монако
Актери: Френк Грило,
Елизабет Мичел,
Мајклти Вилијамсон

Ден на независноста:
Нова закана
Independence day:
Resurgence
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Жанр: акција
Режија: Роланд Емерич
Актери: Лиам Хемсворт,
Џеф Голдблум,
Бил Пулман
петок, 8 јули 2016 година
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КУЛТУРА

„Нова религија“ - првата изложба на Дејмиен Хрст во Македонија

Дејмиен Хрст: Најголемиот
страв на секој уметник е да
биде игнориран!

Пишува | Невена Поповска
Фото | Дејан Станчевски

И

зложбата „Нова религија“
на Дејмиен Хрст по нејзи
ното првично претставу
вање во Лондон во 2005 годи
на, како и по презентациите во
престижните музеи и галерии
во Велика Британија, Италија,
Грција, Русија, Норвешка и Пол
ска, до 11 август е во Музејот на
современа уметност во Скопје.
На широката јавност познат ка
ко „уметник што изложуваше
мртви животни во формалде
хид“, тој е ѕвезда меѓу уметни
ците, неодолив за медиумите,
атрактивен за инвеститорите
и вечна енигма за критичарите.

и функционираат како циклус
фрески, почнувајќи од „Созда
вањето на светот“, преку „Патот
на крстот“, до „Последниот суд“
- кои ја опкружуваат олтарска
та скулптура и крстот од кедар
обложен со таблети во облик на
скапоцени камења, детски череп
излеан од сребро и срце завиено
со бодлива жица, избодено со иг
ли и со жилети, како и огромна
мермерна таблета. Овој заветен
експонат опкружен со циклусот

Смешно е тоа што го правам.
Ни самиот не можам да веру
вам во тоа - но морам - рече
Хрст, еден од најголемите совре
мени уметници во светот, за кого
се вели дека е најконтроверзни
от и најскап уметник.
�

Во Скопје, во МСУ, се изложени
44 графики работени во сито
печат и четири скулптури. Тие
ја сочинуваат „Нова религија“
38

петок, 8 јули 2016 година

графики ја потврдуваат Хрстова
та визија како брак на светото и
на профаното.

Делата ги истражуваат вечни
те теми: живот, религија, смрт
и вера. Користејќи ги овие уни
верзални теми, Хрст во „Нова
религија“ ги спротивставува
науката и религијата ставајќи
ги во специфичен дијалог, така
како што вооб
 ичаено ги перце
пираат луѓето, од една страна

На широката јав
ност познат како
„уметник што изло
жуваше мртви жи
вотни во формал
дехид“, тој е ѕвезда
меѓу уметниците,
неодолив за меди
умите, атрактивен
за инвеститорите
и вечна енигма за
критичарите
чувствителен, топол и близок,
во духот на религиските и ме
тафизички конотации, додека
од друга страна истовремено
аналитичен, студен и одбивен,
под влијание на атмосферата и
чувствата врзани за медицин
ската професија.

Дејмиен Хрст е роден во Бри
стол на 7 јуни 1965 година. Сту
дирал на колеџот „Голдсмит“
во Лондон, а подоцна станал
еден од најистакнатите члено
ви на групата „Млади британ
ски автори“, кои доминираа со
сцената во деведесеттите го
дини. Светската слава ја здо
бил со своите застрашувачки
поставки на мртви животни во
формалдехид, а најзаслужен за
неговата слава е Чарлс Сачи, кој
во 1991 година понудил неогра
ничен износ за неговото дело
„Морски пес во формалдехид“
и оттогаш ова дело на Хрст ста
нало симбол на британската
уметност на 90-тите години,
а Хрст бил предложен за пре
стижната Тарнерова награда,
која ја добил подоцна.
Учесник е на Венециското би
енале во 1993 година, кога се
претставил со проектот „Крава

www.republika.mk

и теле исечени на парчиња и из
ложени во раздвоени витрини“.

Секогаш бев свесен дека тре
ба да ги натерате луѓето да ве
слушаат пред да ги премисли
те. Најголемиот страв на секој
уметник е да биде игнориран.
Така што доколку се создаде
дебата за вашите дела, тоа
е прекрасно - вели големиот
уметник за чиишто дела посто
јано се водат дебати.
�

Тој постојано ја шокира јавноста
со своите дела, но се чини дека
публиката токму тоа и го очеку
ва. Изложбата „Нова религија“
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во Скопје досега има огромна
посетеност и покрај контроверз
носта на авторот, кој овој пат ја
прикажува фармацијата и табле
тите како нова религија.
Па, не можам да се оттргнам
од впечатокот дека науката
за многумина е новата рели
гија. Тоа е толку едноставно,
а толку компликувано - рекол
Дејмиен Хрст кога го прашале
зошто ја нарекол изложбата „Но
ва религија“.
�

Во Скопје, изложбата е поставена
по повод 20-годишнината од ра
ботењето на Британскиот совет
во Македонија и е резултат на
соработката со галеријата „Пол
Столпер“ и НУ Музеј на совреме
ната уметност Скопје. �
петок, 8 јули 2016 година
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43. ГАЛИЧКА СВАДБА

Невестинската
галичка носија рај за очите
Впечатливи бои, срма, кадифе, преубав накит ја красат
галичката невеста, која гордо го носи елекот извезен со срма
и украсен со сребрени копчиња
Пишува | Александра М. Бундалевска

Н

ајпознатата свадба во Македонија е галичката, која
годинава по 43. пат ќе се
одржи на 16 и на 17 јули, а за
носијата на галичанките се вели
дека е една од најуникатните и
најпознати во светски рамки.
Вистински рај за очите е невестинската носија за галичката
свадба. Впечатливи бои, срма,
кадифе, преубав накит ја красат
галичката невеста, која гордо го
носи елекот извезен со срма и
украсен со сребрени копчиња.

„Ех, четири сина одгледав со
тие пафти. Сите ги школував,
факултет завршија, луѓе станаа. Останав вдовица многу
млада, морав да се снаоѓам.
Работев, ама парите не стигаа.
Носијата си ја имав, но како
што растеа децата, бројот на
пафтите се намалуваше. Но,
за среќа, останаа доволно
за да можам да им поделам
и на внуците, да се сеќаваат
на Галичник и да има и за на
елекот“. Ова е приказна од едно
галичко семејство, кое морало

да го напушти селото и да се пресели во градот и таму да ја бара
егзистенцијата. Ваква и слична
приказна често се прераскажува кај галичани. Тоа говори за
фактот како се чувале носиите
и како се трошел накитот од носијата во повоено време, кога
луѓето го напуштале Галичник
и се селеле во Скопје. Дел од нив
уште ја чуваат и машката и женската носија во своите ормани,
облека со која нивните баби и
дедовци се венчавале на Петровден во Галичник. Горди на
потеклото, среќни дека во својот
дом имаат барем нешто зачува-

но од културното наследството,
кое од колено на колено се пренесува меѓу галичани.

Женската галичка носија се
одликува со невообичаено богатство на детали. Преовладуваат белата, жолтата и црвената
боја. Составена од здоланче, кое
се носело место долга кошула
или фанела со каро. Минтанот
е извезен со црвено кадифе и со
гајтани и се користи како долна
појасна облека, кошула изработена од бело тенко домашно
платно со богати елементи и
детали и со впечатливи нијанси
на црвена и на боите на срмата
– жолта, модра, зелена, сребрена
и златна. Ракавиците се изработени од срмен вез, елек направен
од домашно ткаено платно, доламата, која претставува горна
облека, клашеник – што е горна
облека до колената. Во носијата
има и појаси, чорапи, опинци,
плетеници и скутница. Има и кожувче што претставува облека
до појасот без ракави, изработена од овча кожа и невестинска
скутина, која уште се нарекува
и кивчена бовча на која има впечатливи детали рачно изработени и накитени со гајтани.
Накитот на носијата е посебна
приказна. Составен е од синџири од сребрени пари, сребрени
украси.
Машката носија со себе ги носи
сите обележја на планинско-сточарската носија направена од
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дебела волнена клашна. Покрај
кошулата, која е направена од
тенко домашно платно, содржи
голем број елементи како што се
џамадан или минтан што е горна допојасна облека на лактите
украсена со декоративни додатоци, бечви што се носеле под
стомакот и кои од средината
на листовите до глуждовите се
закопчуваат со копци, а под колената се стегаат со потколенки,
појас изработен од чиста волна и
доламата, која е, всушност, горна празнична облека од бела
клашна, тесна на горниот дел и
широка од половината надолу,
украсена со црни гајтани. Машката носија уште има и опинци
и накит за на гради.
За разлика од порано, кога на
Петровден се склопувале и повеќе од 40 брака, денес свадбата
има повеќе културно значење
и е еден вид културна манифестација.

Галичник денес живее од мај до
октмври и во него престојуваат
најмногу пензионери со своите
внуци. Но, за Галичката свадба
секогаш е преполно и се бара
место повеќе.

Годинашни младенци
се Сандра и Александар

Сандра Станковиќ и Александар
Ристески се годинашните младенци на 43. издание на Галичка
свадба, која ќе се одржи на 16 и
на 17 јули. Свадбата вообичаено е на Петровден, на 12 јули,
но оваа година се поместува за
викендот по Петровден.

Невестата има потекло од Галичник. Нејзината мајка и нејзиниот дедо потекнуваат од
семејството Дренковски, а таа
досега учествувала на неколку
галички манифестации облечена во моминска носија. Сега
едвај чека да ја облече невестинската носија.
Сандра и Александар се десет
години во врска и секое лето
присуствувале на оваа манифестација. Одушевени се од атмосферата и сега со нетрпение го чекаат нивниот ден. Венчавката е
во црквата „Свети Петар и Павле“.
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Со три отстрели од пушка на
16 јули почнува традиционалната
Галичка свадба
Со три отстрели од пушка на 16 јули почнува
традиционалната Галичка свадба. Обичаите
почнуваат в сабота попладне, кога со тапани
и со зурли се пречекуваат гостите. Се пеат
галички свадбарски песни, се играат „Свекрвино оро“ и „Тешкото“ на чешмата „Упија“.
Се кити младоженецот, се реди бајракот,
невестата оди по вода. Со вода од два ѓума
дома си ја мие косата и овој обичај се вика
последно мајкино миење. Следниот ден, рано
наутро се канат мртвите, потоа и кумот. Се
бричи зетот на сретсело и потоа се тргнува
по невестата. Таа го чека во куќата и преку
прстенот го гледа и вели „Низ прстен те гледа, в срце да ти влеза“. Следува дарувањето на
невестата, качувањето на коњ и товарењето
на ковчезите со нејзината руба. Свекрвата ја
пречекува со сито, погача и со бокал вино и
таа влегува во новиот дом. �
петок, 8 јули 2016 година
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сцена

Марјана Станојковска
лив имиџ: фестивал што е
најмасовен и кој ги собира
најголемите музички ѕвезди.
Така и годинава посетителите
ќе можат да уживаат во богата
програма составена од наши
и од странски изведувачи.
Очекуваме уште поголема
посетеност во однос на лани,
ќе уриваме рекорди и ќе се забавуваме до последниот атом.

Вистинскиот маж
нема потреба од
пиво за да добие
храброст

Според тебе, кој би требало
да настапува в година? Или,
што би променила?
Станојковска: Не би променила ништо бидејќи нема
потреба од тоа, едноставно,
зошто да се менува нешто што
е добро. А, што се однесува до
идните изведувачи, би сакала
повторно да гостува Северина,
и така одамна го нема посетено Прилеп.
�

Марјана сака да се разладува со „златен даб“, но
вели дека ги почитува мажите на кои не им треба
пиво за да ѝ се приближат, туку се храбри сами
по себе, во која било ситуација и за што било
Пишува | Maрина Костовска

О

громна е бројката на тие
што од 14 до 17 јули барем на еден ден или едно
пиво ќе поминат низ центарот
на Прилеп. Таму и годинава ги
очекува најголемиот фестивал
на пиво и на скара во регионот.
На 14. по ред „Пивофест“ повторно ќе ги пречека долгоногата русокоса водителка, која
сѐ уште не може да го заборави
ланското појавување на сцена-

та на нејзиниот колега Жарко
Димитриоски, кој пред публиката излезе само по крпа.

По вторпат си дел од „Пиво
фест“ во Прилеп. Што ти се
допаѓа најмногу на овој фестивал?
Станојковска: Огромна
чест и задоволство ми е што
ми е укажана доверба втора
година по ред да го водам овој

По која случка го паметиш
минатогодишниот „Пивофест“?
Станојковска: Ќе го паметам по тоа што си поминав одлично за време на четирите
�

�

најпрестижен фестивал на пивото во регионот. Тоа што би
го издвоила прво е беспрекорната организација од страна
на луѓето што се задолжени
за тоа бидејќи, навистина, воопшто не е лесно да се организира настан од вакви размери, а притоа сѐ да помине
во најдобар ред. Секако тука
е и вкусната скара, студеното
пиво, масовната посетеност
и незаменливата атмосфера
. Еве веќе втора год по ред јас
и Жаре ќе имаме можност да
се дружиме со посетителите
на „Пивофест“ и да уживаме
во фантастичната атмосфера
што владее таму заедно со големите музички имиња. Едноставно, еден е фестивалот!

фестивалски денови и сигурна
сум дека тоа мислење го делат и сите тие што беа дел од
фестивалската забава. Потоа
ќе го паметам по убавото гостопримство од страна на прилепчани и по уште еден детаљ
,а тоа е моментот кога Жаре се
појави на сцената само со крпа
(се смее).
Љубител си на пиво? Кој е
твојот пијалак?
Станојковска: Во жешките
денови знам да се освежам
со една чаша студено пиво.
Омилено ми е темното пиво
„златен даб“. Исто така, сакам
и освежителни коктели, така
што би го издвоила коктелот
„мохито“.
�

Пивото им дава храброст на
мажите... Им треба ли пиво
(храброст) за да ти се приближат?
Станојковска: Вистинскиот
маж нема потреба од пиво за
да добие храброст. Тој е храбар
сам по себе, во која било ситуација и за што било.
�

Те гледаме секое „Недела попладне“, на што друго работиш во моментов?
Станојковска:Освен со емисијата
„Во недела попладне“, стандардно
сум ангажирана и со играта на среќа
„Ново лото“, која продолжува да се
реализира без престан и во текот на
летниот период.
�

Го работиш ли тоа за што отсекогаш сонуваше?
Станојковска: Да,слободно може да
се каже така. Моите сништа од мала беа
еден ден да настапувам на некое големо телевизиско шоу или да водам некој
ТВ-проект, па и нашите детски игри со
другарките беа поврзани со тоа. Игравме ТВ-водителки, замислувавме дека
настапуваме со свои кореографии во
тогаш популарните детски емисии и
сл. Би кажала дека ТВ-водителството,
навистина, ме исполнува и среќна сум
поради тоа што имам можност да го
работам тоа што го сакам.
�

Од која плажа да очекуваме разгледници летово?
Станојковска:Сигурно ќe има од
некоја плажа од Грција,а за друго место ќе видиме (се смее). �
�

Каролина Гочева, Хари Мата
Хари, Аца Лукас се само дел
од тие што ќе се појават на
сцената. Што мислиш за годинашната програма на „Пивофест“? Што да очекуваме
од фестивалот?
Станојковска:„Пивофест“
веќе изгради свој препознат�
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Со плиток џеб
кон летни авантури
во Валона
Валона е едно од местата каде што може да уживате во
летните горештини за многу малку пари. Морето е со
многу чиста вода, плажите се со ситен бел песок, а ло
калното население е, навистина, гостопримливо
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

В

алона е град во јужниот
дел на Република Албани
ја и второто поголемо при
станиште по Драч. Во Валона
живеат околу 100.000 жители.

Според Лондонскиот договор,
Валона со околината од Антан
тата му е ветена на Кралството
Италија.

По крајот на Втората светска
војна и до излегувањето на Ал
банија од Варшавскиот пакт,

ска клима со умерено влажни
зими и со топли, суви лета со
температура повисока од 30
Целзиусови степена во јули и
во август.

во близина на градот се наоѓа
единствената советска поморска
медитеранска база - Пашалиман.

Валона денес е еден од најваж
ните економски и културни
градови на југозападниот дел
на Албанија. Има медитеран

Туризмот стана голема инду
стрија во последниве години, со
голем број хотели, рекреативни
центри, и огромни плажи. Тоа е
пријатно место да се отпушти
те, да испиете кафе и да му се
восхитувате на прекрасниот
поглед на Заливот Валона.

Коментарите од тие што биле
во Валона потврдуваат дека
ова е едно од местата каде што
може да уживате во летните го
рештини за многу малку пари.
Морето е со многу чиста вода,

Градот е сместен на залив со
истото име - Валона. Постои
бродска маршрута меѓу Вало
на и италијанските морски и
пристанишни градови Брин
дизи и Отранто во Апулија,
кои, како и Валона, се наоѓаат
на брегот на Јадранско Море.
За Албанците овој град е бисер
на Јадранско Море. Основан е
како древна грчка колонија во
6 век пр.н.е. Од градот почнува
едниот од западните краци на
античкиот пат Виа Егнација.
Валона е во рамките на т.н. Ва
лонско Кнежевство.
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плажите се со ситен бел песок,
а локалното население е, нави
стина, гостопримливо.
Сместувањето ќе ве чини од 20
до 30 евра на ден во студио, без
превоз, доколку купите аранж
ман преку некоја од домашни
те агенции.

Доколку решите да патувате
со автомобил од Скопје до Ва
лона и доколку одите преку
граничниот премин „Ќафасан“,
пред вас имате 379 киломе
три, а доколку патувате преку
Косово ќе мора да возите 410
километри.
Цените на храната во ресто
ран не се многу високи: за пиво
„хајнекен“ би платиле 90 дена
ри; за фамилијарна пица – 230
денари; за плескавица – околу
100 денари; за раженче – околу
100 денари; за гиро – 70 дена
ри; за салата – 100 денари; за
сок – 50 денари; за мало ма
кијато– 25 денари; за кисела
вода – 30 денари.

Најубавите плажи се сместени
токму меѓу Валона и Саранда,
без многу тисканица, за вистин
ско отпуштање.

Ако сте од тие што сакаат се
кое лето да уживаат овде и да
живеат во апартман покрај мо
ре, во централниот дел цената
изнесува од 400 до 490 евра за
еден квадратен метар, со пог
лед на море. �
www.republika.mk
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атрактивно

ТРЕНД
Пишува | А. М. Б.

Лето е, облечете куси панталони
Со летото стигнаа и
кусите панталони, кои
се во најразлична боја,
дезен и стил и ги преп
лавија градските ули
ци оваа година. Ако се
двоумите околу ма
теријалот и моделот,
нема потреба. Се носи
сѐ – од џинс, тантела,
кожа до обични памуч
ни куси панталони

Куси панталони за
секоја ситуац ија и за
секакво тело
Ако се чувствувате подуе
но или имате стомаче кое
не сакате да го стегате во
крути, тесни фустани, од
берете панталони со ела
стичен појас или такви што
имаат врвка за врзување
околу појасот. Врвката на
појасот на панталоните ќе
ги камуфлира сите несака
ни делови на телото. Колку
што се пошироки пантало
ните, толку подобро.
Може да изберете и панта
лони од лесен материјал
со перфорирани детали,
со тантела или проѕирни
материјали.

К

усите панталони изгледа
ат добро во лежерна ва
ријанта со патики, а може
да бидат и многу елегантни
ако се комбинираат со високи
потпетици, маиц
 а, палто и со
очила за сонце.

За визуелно помали бедра
Сѐ се врти околу пропорциите. Ако имате
широки бедра, тогаш одберете пантало
ни со подолги ногавици за да не дојдат
до израз широките бедра. За визуелно
издолжување на бедрата, ваш пријател
се кроевите со А-форма, како и куси пан
талони што имаат пошироки ногавици.
Избегнувајте припиени модели.

Ако сакате да
изгледате послабо
и повисоко
Ако имате долго торзо,
изберете кратки пан
талони со висок струк
или со широк ремен
на појасот. Ако имате
кратко торзо, одбере
те панталони со низок
струк. Кратките панта
лони никогаш не може
да бидат прекратки за
да ги носите со високи
потпетици.
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За привидно
создавање облини
Ако сте слаби, сепак, постојат
трикови што ќе ви помогнат
да создадете привидни обли
ни. Одберете струкирани кра
тки панталони со набрани или
карирани детали, кои не само
што ќе создадат волумен туку
и ќе привлечат погледи.
www.republika.mk
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УБАВИ ЖЕНИ

Име:
Кристен Керол Виг

Родена:
22 август 1973 година,
Њујорк

Професија:
актерка, комичарка,
продуцентка, сценаристка
Сопруг:
Хејз Харгроув
(2005 - 2009)
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Пoдготви | К.Н.К.

Кристен
Виг

К

ристен Виг е американска
актерка, комичарка, сценаристка и продуцентка. Таа
стана позната како дел од актерската екипа во „Саботно шоу“,
комедија на скечеви, каде што
глуми во периодот меѓу 2005 година и 2012 година. Во 2011 година, таа ја игра главната улога
во комедијата „Деверици“, која
ѝ донесе номинација за „Златен
глобус“ за најдобра актерка во
комедија. Со оваа комедија таа
заработи и номинации за „Оскар“ и за БАФТА за оригинално
сценарио, напишано со Ени Мамоло. Винг е седум пати номинирана за наградата „Еми“. Таа
глуми и во комедијата „Тајниот живот на Волтер Мити“. Се
појавува и во урнебесни пародии на козметички кампањи, а
во филмското продолжение за
манекенот Дерек Зулендер ја
глуми Алексанија Атоз. Во 2012
година Кристен, според „Форбс“,
беше меѓу 10 најплатени актерки во Холивуд. �
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МИЛЕНИЦИ

Подготви | К.Н.К

дом
Направете клима-уред
што не троши струја

Верувале или не, постои бесплатен начин
за борба со неподносливите жештини, а
тоа е самите да си изработите уред од рециклирани материјали што ги користите
секојдневно. Клима-уредот изработен од
пластични шишиња и картонска табла може
да ја намали температурата во собата за
цели пет степени.
Системот функционира така што топлиот воздух влегува во поширокиот крај на
шишето, се компресира додека поминува
низ грлото и на тој начин ладниот воздух
влегува во просторијата.
Потребен материјал: пластични шишиња, картонска табла со дебелина од два милиметра,
метар, ножици, скалпел.

Изберете шишиња со потесен отвор зашто
колку што е поголема разликата меѓу дното
и грлото, толку ќе биде поголем ефектот.
Измерете ги димензиите на прозорецот на
кој ќе го поставите разладувачот, исечете
картон, кој ќе биде два-три сантиметри
поширок од тие димензии од сите страни.
Потоа направете отвори што ќе одговараат
на ширината на отворот на шишињата. Пресечете ги шишињата на половина. Исечете
го и врвот на капачето, со негова помош ќе
ги прицврстите шишињата за картонот.
Провлечете го отворот на шишињата низ
дупките на картонот, па затворете ги исечените капачиња.
Потоа готовиот картон прицврстете го
на отворот на прозорецот така што отворот на шишињата ќе биде завртен кон
внатрешноста на домот. �
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градина

Време е за
подарок?

Во неколку чекори до
вистински градинар

Домашно милениче е одличен избор. Ако сте
од оние што сакаат да предизвикаат топли
емоции, а се двоумите што би подариле за
претстојниот роденден, годишнина од брак,
љубовна врска, тогаш домашно милениче мо
же да биде вистински избор. Златна рипка,
глувче, канаринец, зајаче, секогаш е интере
сен подарок. Но, пред да размислувате за тоа
кое животно би било најсоодветно за да го по
дарите на вашите најмили, најдобро би било
да ги разгледате следниве работи

О

ценете дали се работи за
одговорна личност. Не
заборавајте дека сакате
да подарите живо суштество
кое бара нега и посветеност,
а тоа може да му го даде само
одговорна личност. Внимавај
те дали личноста на која са
кате да ѝ подарите милениче
воопшто пројавува желба за
тоа и како реагирала на туѓи
миленичиња. Проверете дали
во домот каде што сакате да

www.republika.mk

го подарите миленичето има
доволно простор за чување и
дали тој се дели со други луѓе.
Можеби тие нема да се согла

сат со обврските што им ги но
си животното. Не заборавајте
и на тоа колку слободно време
има новиот сопственик за да
го посвети на грижата за ми
леничето. И уште нешто што
е многу важно, а се однесува
на здравјето на луѓето на кои
сте им го намениле подаро
кот: Проверете дали пројавиле
чувствителност или некаква
алергиска реакција на живо
тински влакна или на пердуви.

Ако сакате милениче за гале
ње, тоа нека биде кутре, ако
не сакате миленичето да ви се
вртка многу околу вас, тогаш
размислете за зајаче, глувче,
морско прасе. Ако веќе знаете
дека личноста на која треба
да ѝ се подари милениче про
јавила алергија, тогаш рибата
и желката се идеален подарок.
Кога ќе одберете тип милени
че, важен следен чекор треба
да ви биде да најдете продав
ница за домашни миленичиња,
но и соодветен ветеринар, кој
нуди најдобри услуги и има
искуство со одреден тип ми
леници. �

Љубител сте на цвеќе и сакате да ви
ја краси градината? Тогаш треба да
знает е дека одгледувањето цвеќе не е
ниту малку лесна работа. Но, ако тоа се
прави со љубов, грижата за цвеќе може
да биде навистина релаксирачки пер
иод од денот и време кога, по напорен
ден, ќе уживате токму со третманот за
нив. Доколку ви е првпат, еве неколку
корисни совети што може да ви по
могнат во врска тоа каква нега сакаат
градинарските цвеќиња.
�

�

�

�

�

�

�
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Не полевајте ги цвеќињата со штотуку
налеана вода - ако е хлорирана, може
да ги разболи растенијата.
Ставајте користени кесички чај или
талог од кафе за да ја одржите пХвредноста на почвата.

Ако не можете да ги исчистите гли
нените саксии на дното, користете
спреј со еднакви делови јаболков
оцет, вода и алкохол.
Не држете ги саксиите во премногу
затворен простор.

Не оставајте ги паднатите лисје и
цветови во почвата на растението
бидејќи при гниење може да се по
јават бактерии.
Полевајте умерено. Најдобро е на
утро и навечер. Ако видите дека во
саксијата има црв, ставете внатре
скапани јаболка.

Не купувајте премногу цвеќиња и
не правете спектакуларни планови.
Навлегувајте во хортикултурата че
кор по чекор. �
петок, 8 јули 2016 година
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Летна забава

е
њ
а
ј
Ски

на вода

Во периодот на годишните одмори, особено во летните месеци, сѐ попопуларно
е скијањето на вода. Ако некој се двоуми дали е можно скијање во овој период
од годината, тогаш сѐ уште не ја искусил авантурата скијање на вода
Традицијата за ваков вид забава или спорт е
од многу одамна, односно од пред цели 100
години, кога за првпат некој се обидел на
ваков начин да внесе дополнителна забава
во својот годишен одмор.
Скијањето на вода е сѐ пораспространето
во светот и сега веќе рекреативците, дури
и професионалците, измислуваат нови начини покрај скијањето со класични скии
за на вода. За тоа постојат и голем број
натпревари, кои понекогаш преминуваат
во екстремни спортови.

Подготви | Бојан Момировски

О

вој тип летна забава може да понуди
големо задоволство кај луѓето, а предност е што Македонија изобилува со
водни површини што можат да го овозможат тоа.
Скијањето на вода е честа летна активност што
се извршува со еден чифт скии за вода, глисер
и со цврсто јаже или еластична сајла. Сајлата,
секако, е споена за глисерот, кој се движи со
брзина поголема од 22 километри на час, а благодарение на скиите лесно се извршува лизгање
по површината на езерото или морето.

Скијањето на вода најчесто почнува во
подрачјето на подлабоки води, за тие луѓе
што првпат се среќаваат со овој спорт или
летна забава. Скијачот мора да биде во
вода со комплетната опрема додека чека
да биде постепено подигнат на површината

на водата со зголемување на брзината на
глисерот. Секако, претходно во своите
раце држи јаже или сајла со која е врзан
со глисерот, а заради поголемата безбедност мора да биде оддалечен минимум 15
метри од глисерот. За да се изврши подигање на скијачот на површината на водата
не е потребно голема сила на моторот
на глисерот, односно искуствата што ни
ги пренесуваат тие што го искусиле тоа,
доволна е да биде и само 20 коњски сили.
Во нашата држава постојат повеќе клубови што вршат обуки за луѓето што за
првпат сакаат да пробаат ваков вид летна
забава. Тие најчесто формираат групи и
ги носат на нашите езера, а понекогаш
организираат и летни кампови за обука
на скијање на вода во соседните држави.
Во секој случај, ова е одлична можност
да се проба нешто ново, да се збогати
забавата и покачи адреналинот за време
на летните годишни одмори.

Бобан Грнчаров, ФК Вардар

Спорт интервjу

Не се предаваме, имаме квалитет
да се натпреваруваме со Динамо
Грнчаров: Потекнувам од Вардаро
вата школа за млади фудбалери. На
16 години добив шанса да одиграм
неколку натпревари за сениорскиот
состав, но брзо потоа, по само една
полусезона, клубот доби неколку по
нуди за моит е услуги и се реши да ми
пружи шанса и да заминам во странс
тво. Цели 16 години играв надвор од
Македонија, во многу реномирани
екипи во Белгија, Украина, Кипар,
Бугарија. Ми остана една неоства
рена желба, како дете на Вардар да
одиграм неколку сезони за мојот ма
тичен клуб. Тоа се оствари пред две
години кога добив повик и понуда од
новата управа на клубот и со огромна
радост ја прифатив. Веќе две години
го носам дресот со грбот на Вардар
и сум пресреќен со тоа. Во овие две
години јас и мојот клуб двапати ста
навме шампион
 и во нашата земја и
го вративме клубот каде што му е
местото, во самиот врв на македон
скиот фудбал.

Секој тренинг почнува и завршува со разговор за Динамо
Загреб. Комплетно сме фокусирани на тоа и не смее да се
пропушти нит у еден детаљ. Стручниот штаб секојдневно
гледа видеа од противникот, обрнува посебно внимание
на секој фудбалер и ги потенцира квалитетите и маните
на секој противнички фудбалер, вели Грнчаров
Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Дејан Станчевски
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акедонскиот фудбалски шам
пион ФК Вардар, по едноме
сечните интензивни подгото
вки и неколкуте пријателски средби
во Хрватска, се врати во својата база
во Скопје, каде што ќе ги одработи
финалните подготовки пред стар
тот на квалификациите за Лигата
на шампионите. Противникот што
го добија „црвено-црните“ е Динамо
Загреб, екипа која е повеќегодишен
учесник во групната фаза на ЛШ и е
тим кој е најдобар на овие простори.
Ждрепката не им беше наклонета на
петок, 8 јули 2016 година

избраниците на тренерот Гоце Седло
ски, но, како што најавува капитенот
Бобан Грначаров, Вардар е сериоз ен
колектив, подготвен да направи изне
надување и да се пласира во следното
елиминациско коло.

По долгата интернационална ка
риера во која помина повеќе од 16
години во клубови во странство, се
реши да се вратиш во Вардар од
каде што ја почна и професионал
ната кариера. Што беше пресудно
за таквиот чекор знаејќи дека ти
беше столбот на одбраната во мно
гу странски екипи?
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Бајката на Вардар почна со до
аѓањето на сериозниот спонзор
кој има цел да го издигне Вардар
на уште повисоко ниво и да биде
учесник во групната фаза од некое
европско натпреварување. Меѓуна
родните натпревари оваа сезона се
многу блиску, па дали екипата е
подготвена да направи еден голем
чекор кон самиот европски врв?
Грнчаров: За да се оствари голе
мата желба на сите навивачи, сим
патизери, приврзаници, членови на
клубот и Вардар да заигра во груп
ната фаза на Лигата на шампионите
или Лигата на Европа, треба многу
работи да се совпаднат. Условите што
ги имаме за работа се фантастични.
Имаме свој тренинг-центар, кој е на
високо европско ниво. Сѐ во клубот
функционира беспрекорно, а тоа е
предуслов и добра основа за градење
на еден голем клуб. Благодарение на
Сергеј Самсоненко, кој ја препозна
желбата на македонските фудбалски
фанатици, Вардар во блиска иднина
може да се надева на огромни успе
си на европско ниво. Академијата
што функционира во склоп на фуд

балскиот колектив ќе биде таа што
ќе ги даде идните големи ѕвезди во
македонскиот фудбал, а покрај Вар
дар, секако, корист од тоа ќе има и
македонската репрезентација. Поли
тиката на клубот е со сопствени сили,
со македонски деца да се издигне на
високо ниво и со неколку навистина
квалитетни странски засилувања да
се случи да се пласираме во групна
фаза на некое европско натпревару
вање, што би било голем историски
успех за клубот и за македонскиот
фудбал воопшто.

Оваа сезона во квалификациите
за Лигата на шампионите би може
ло да се каже дека ждрепката не ви
беше наклонета. Динамо Загреб е
најдобар клуб на овие простори и
е редовен учесник во европските
натпреварувања.
Грнчаров: Јас не гледам така на ра
ботите. За да се стигне до групната
фаза од Лигата на шампионите, треба
да се поминат три кола. Ако ние сме
квалитетна екипа и сакаме да поми
неме некое коло повеќе оваа сезона,
кога-тогаш ќе мора да одиграме со
силни противници. Ждрепката сака
ше уште на стартот да ги одмериме
силите со хрватскиот долгогодишен
шампион. Никако не смееме да се
предадеме прерано. Имаме квалитет,
имаме сили за да се натпреваруваме
со Динамо. Искуството кое го имаат
неколкуте наши фудбалери ни дава
право да се надеваме на пласман во
следното коло. Првиот натпревар се
игра во Скопје и посакувам по подол
го време арената „Филип Втори“ да
се наполни и да одиграме натпревар
пред многубројна публика. Против
никот е по мера за да се исполнат
сите услови за еден одличен меч во
вечерните часови во вторник.

Подготовките за почетокот на
сезоната ги почнавте пред еден
месец. Од Скопје се преселивте во
Хрватска, каде што одигравте не
колку контролни натпревари со
силни противници. Како капитен
на екипата, колку си задоволен од
досега сработеното и колку новите

засилувања можат да помогнат за
успех во квалификациите за ЛШ?
Грнчаров: По завршувањето на
сезоната во македонскиот шампио
нат каде што уште еднаш покажавме
дека сме најдобра екипа во нашата
земја со одбраната на титулата од
претходната година, стручниот штаб
на чело со Гоце Седлоски одлучи да
одработиме квалитетни подгото
вки во пресрет на натпреварот со
Динамо Загреб кои траат повеќе од
еден месец. По првата фаза, која ја
поминавме во Скопје и на која бе
ше ставен акцент на кондициските
подготовки, во Хрватска почнавме
да работиме на техничко-тактички
план. Одигравме неколку квалитет
ни пријателски средби со реномира
ни противници. Резултатот од овие
мечеви не беше во прв план иако во
сите од нив пристапувавме макси
мално сериозно со цел да можеме да
создадеме повеќе шанси за гол. Тоа и
се случуваше, но затаи реал
 изацијата
иако можевме да победиме на сите
и да дадеме повеќе голови. Новите
засилувања сѐ уште се аклиматизи
раат и се очекува до првиот натпре
вар против Динамо да блеснат и да
го покажат квалитетот. На екипата,
според моето мислење, ѝ недостига
ат уште две квалитетни засилувања
во нападот за да може целиот труд
на фудбалерите да дојде до израз и
да се покажат резултати. Минатого
дишното засилување, бразилскиот
интернационалец Фелипе уште на
минатите подготовки се вклопи во
средината и покажа дека се работи за
извонреден фудбалер. Знае да креира
акции за постигнување голови, и тоа
се случува на секој натпревар. Тре
нинзите во Скопје продолжуваат со
пеколен интензитет и секој е посебен
за себе. Меѓутоа, морам да нагласам
дека секој тренинг почнува и завр
шува со разговор за Динамо Загреб.
Комплетно сме фокусирани на тоа и
не смее да биде пропуштен ниту еден
детаљ. Стручниот штаб секојдневно
следи видеа од противникот, обрнува
посебно внимание на секој фудбалер
и ги потенцира квалитетите и мани
те на секој противнички фудбалер.
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Имаш ли некаква порака кон на
вивачите и кон симпатизерите на
Вардар за мечот со Динамо Загреб?
Грнчаров: Моето долгогодишно ме
ѓународно искуство ми кажува дека
фудбалот во другите земји се следи
со посебен интерес. Сите натпревари
што сум ги играл на домашен терен,
ги следеле повеќе од 15.000 гледа
чи. Тоа е прекрасно чувство и сите
во Вардар посакуваме натпревари
те на домашен терен да ги играме
пред голем број симпатизери. Затоа
искрено, како капитен на екипата, во
име на сите фудбалери ги повикувам
гледачите да дојдат на арената „Фи
лип Втори“ и заедно да бидеме дел
од еден голем фудбалски спектакл
со цел да си помогнеме меѓусебно за
остварување добар резултат. Секој
резултат постигнат во Скопје без при
мен гол е успех, што значи дека сме
задоволни и со минимална победа,
па дури и нерешен исход без голови.
Сепак, во оваа фаза на Лигата на шам
пионите гол во гости многу значи, а
ние ќе бидеме тие што ќе атакуваат
на голот на противникот за да оства
риме поволен резултат и на мечот во
Скопје и на тој во Загреб.
петок, 8 јули 2016 година
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твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 9 јули 1873 година
Педесет години по пуштањето
на првата железница во светот,
меѓу Скопје и Солун е воспоставена првата железничка врска.
� 9 јули 1904 година
Починал Славејко Арсов, македонски револуционер, учесник
во македонското револуционерно движење, член и војвода на
Македонската револуционерна
организација. Oдејќи за Ресен,
близу до с. Горно Ѓуѓанце (Светиниколско), бил опколен од
турски аскер. Цели шест часа
имале тешка и крвава борба. Тој
бил тешко ранет и за да не падне
жив во рацете на турскиот аскер,
се самоубил.
� 10 јули 1930 година
Во Дебар е роден Иван Ивановски, македонски поет, раскажувач, писател за деца, театарски
критичар. Добитник на наградите: „Мито Хаџивасилев“, „Крсте Мисирков“, „13 Ноември“,
„Војдан Чернодрински“.
� 13 јули 1930 година
Во Монтевидео, главниот град
на Уругвај, почнува првото Светско првенство во фудбал, на кое
домаќинот ја освојува титулата.
� 13 јули 1946 година
При Земската болница во
Скопје е формирана првата
Станица за трансфузија на
крв. Од мала станица со еден
лекар и три медицински сестри
прерасна во Републички завод
за трансфузиологија.
� 13 јули 1951 година
Умре Панко Брашнаров, македонски комунист, член на
првиот Централен комитет на
ВМРО (Обединета) и потпретседател на Президиумот на
АСНОМ. Поради поддршка на
Резолуцијата на Информбирото е уапсен и испратен на Голи
Оток, каде што набрзо умрел
како најстариот затвореник по
основа на Информбирото што
починал во затвор.
� 14 јули 1867 година
Алфред Нобел, шведскиот
иноватор, кај англискиот град
Редхил за првпат го демонстрира разорното дејство на неговиот најнов изум - динамитот.
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„Зајдов, зајдов“ – јасното сонце
Здраво, телефанатици. Заврши уште едно шоу во кое Македонците растурија,
најдобри се и ги чека светска слава.... сѐ до следната сезона кога ќе се појават уште
подобри „растурачи“. И добро е што заврши, баба ми не склопуваше око додека емисијата
не завршеше. Емисијата завршуваше во 3 часот наутро, па следниот ден печените пиперки и
пинџурчето секогаш доцнеа....и тоа многу.
Настрана моето страдање по таа тема, замислете како им било на тие деца таму,
кои покрај тоа што чекаат некој прегласен чичко и тетка да им ја прочитаат судбината,
одамна го поминале својот термин за спиење. Седумгодишно девојче седи под рефлектори, со шминка колку што ни Маја Поцевска не става за на плажа и со коса како онаа
мојана (знаете која де). Таа е таму само затоа што мајка ѝ од Велико Село не успеала
да си ги оствари соништата и да запее на големата сцена во Панчево, па сега лечи
фрустрации на својата првоодделенка. Таа сѐ уште не знае да чита и да пишува, но знае
дека е божица бидејќи Гоца Тржан ѝ го рекла тоа. Па, после мајка ѝ на Хани Бубу била
несалам. Мајка ѝ на Хани Бубу направи милиони за неа и за ќерка ѝ. Твојата ќерка доби
„колку што можеш да изедеш“ ресани.
И да не ми е без смисла насловот, супер е да се пее нешто старо и македонско,
ама една таква неповторлива песна само се валка кога за ниски страсти и за СМС-гласови
се влечка по студијата на „Пинк“.

Малиот брат

Мајка ти ја бараш таму"! - Мистично и забрането
место во Македонија.
И да помине јака кола покрај мене не ми го прави
меракот како шо ми го прави трактор со лубеници.
Како се викаат децата родени 9 месеци по летниот
одмор?
- Морски плодови.
Ако умреш сега 100% ги намалуваш шансите утре
да ти се случи нешто лошо.

Нема човек што на сред пат накај работа барем еднаш
не се сецнал со мислата "ја изгасив ли пеглата".
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Каде со два пакета пиво?
За фудбалов.
Нема вечерва фудбал...
Па што ако нема? Ако нема и
ај да не тренираме.

Мажот и дава на сопругата
200 денари за роденден.
– Малку е ова бе - му вели
жената.
– Како малку? Па ти кога и да
си купиш некоја блуза викаш
дека била 150-200 денари.

Македонец умрел и на небото
го дочекал Свети Петар.
– Каде сакаш да одиш, во рајот
или во пеколот?
– А не може во Австралија?!

петок, 8 јули 2016 година
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КуJнски тефтер

Tортички „павлова“
СостоJки:

Подготовка:

За целувки ќе ви треба:

# Вклучете ја рерната да се загрее на 150 степени.

• 10 белки
• 200 грама шеќер
• 200 грама шеќер во прав
• 1 лажица сок од лимон
• 1 лажица екстракт од ванила
За крем ќе ви треба:
• 10 жолчки
• 5 лажици шеќер
• 250 грама маскарпоне
Ќе ви треба и:
• јагоди

# Со смесата направете форми на тавата за печење и
ставете ги в рерна за да се печат. Намалете ја темпера
турата на 130 степени и печете 50 минути, во завис
ност од рерната.
# Жолчките ставете ги на пареа со пет лажици шеќер
и матете додека не добиет е крем. Оставете го кремот
малку да се олади и додајте го маскарпонето. Мешајте
додека не се соед
 инат убаво.
# Јагодите исечкајте ги на плочки, целувките премачкајте ги
со кремот, наредете јагоди, повторно крем и јагоди.
# Сервирајте!

Белките не смеете да престанете да ги матите и садот во кој
ќе матите треба да е идеално сув за да може да се изматат.

• нане
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# Во сад ставете ги белките и матете ги полека. Кога ќе се
запенат додајте еден прстофат сол и додајте го шеќерот
лажица по лажица. Додајте ги и сокот од лимон и ванила
та. Во смесата додајте го шеќерот во прав и мешајте.
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