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Вовед
Нема власт без народ

Македонците ќе ги казнат
пучистите на избори
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

И

стите тие болни умови
што постојано заговараат и јавно повикуваат на
крвопролевање во Македонија,
сега, преку сликите од Истанбул
и Анкара, имаа можност со свои
очи да видат колку скапо може
да нѐ чини сите нивното деструктивно и антидржавно дејствување. Искрено, не верувам дека
епилогот од обидот за насилно
симнување од власт на турскиот претседател ќе ги вразуми,
но сигурен сум дека во случај да
дојде до реализација на слично
сценарио тука кај нас, секој од
нив ќе го понесе својот дел од
одговорноста.
Затоа, на истите тие пучисти што
се самомотивираат со повици за
крвопролевање треба да им биде
јасно дека од повеќе причини не
може да се случи сценарио како
во Турција, пред сѐ, поради смиреноста на македонскиот народ,
како и поради тактичноста на
Никола Груевски, кој неколкупати досега успешно избегна вакви
несакани ситуации.

Тоа, пак, што и овој пат не успеаја
да ѝ го „продадат“ на јавноста, е
обидот преку турската приказна, мешајќи баби и жаби, да го
оправдаат своето антидржавно
и антимакедонско дејствување.
Без да навлегувам во оправдување или осудување на начинот
на кој властите во Турција се
соочуваат со пучистите, ќе издвојам десет факти што укажуваат дека кризите во Македонија
и во Турција се решаваат на дијаметрално спротивни начини:
6
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во Турција застана
1 Опозицијата
зад демократски избраната власт
и го осуди обидот за државен удар.

На барање на народот, Никола Груевски сака да организира фер и демократски избори.

Кај нас опозицијата се слика со јатаците на терористите, а ги напаѓа
безбедносните сили и ги уништува
државните институции.

пучот, Ердоган направи чист7 По
ка во полицијата и отстрани од

Опозицијата во Македонија упорно ја
гази волјата на граѓаните и го смета
мнозинството за глупаво, недоделкано, корумпирано, заостанато... што
не заслужува да има право на глас и
своја држава.

уапси повеќе од 6.000
8 Ердоган
пучисти под оружје за само не-

2

Опозицијата во Турција ја испочитува волјата на граѓаните и застана зад мнозинството во одбрана
на државата.

3

Претседателот на Турција реши
со челична тупаница да се соочи
со пучистите. Премиерот на Македонија реши пучистите да ги порази
на легитимни предвремени избори.

Ердоган ги смести во за4 Реџеп
твор сите што сакаа да ја преземат власта со насилство.

Никола Груевски, и покрај заканите,
им дозволи на Заев и на СДСМ да бидат дел од власта и да учествуваат
во организирање избори на кои ќе
го признаат поразот.

во Турција и во Македонија пучис5 Итите
не добија поддршка од наро-

дот. Разликата меѓу турскиот и македонскиот народ е во тоа што Турците
ги казнуваа предавниците на улиците,
а Македонците сѐ уште трпеливо ги
чекаат да се појават на избори. До кога
ќе имаат трпение, не се знае!

барање на народот, Реџеп Ер6 На
доган сака да ја врати смртната
казна.
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должност 8.000 полицајци.

По заканата за пуч, СДСМ влезе во
владата и доби министер за внатрешни работи, кој направи партиска чистка на повеќе од 400 позиции.

настан на неделата

Ќе остане ли Заев барем еднаш
на зборот?
П
ретставниците на политичките
партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ,
ДУИ и ДПА, конечно, постигнаа
договор за продолжување на спроведувањето на Договорот од Пржино.
Договорот е условен. Ќе важи доколку
се исполни сето тоа што беше договорено во средата. Лидерите треба
на 31 август да седнат и да го потврдат договорот. Доколку е исполнет,
би имале избори на 11 декември. По
две бегства од избори, останува да
видиме дали Зоран Заев овој пат ќе
го почитува договорот и ќе прифати
соочување со народот.

На последната средба партиите ги
усогласија ставовите за ингеренциите
на министерот за внатрешни работи да
врши 15 смени на раководни функции
и 10 проценти на хоризонтално ниво.
Постигнат е договор за избалансирано
известување, избирачкиот список и
составот на преодната влада 100 дена
пред изборите.

колку часа.

Груевски толерира грст платеници да ја држат државата во заложништво повеќе од една и пол година.

- Имаме добри вести, постигнат е договор. Партиите се согласија една
година по Договорот од Пржино да
продолжи неговото спроведување.
Преговарачките тимови се договорија Законот за внатрешни работи
што го донесе Владата неодамна
да биде суспендиран до 1 јануари
2017 година, а новиот министер да
има можност да смени 15 раководни
лица - изјави американскиот амбасадор Џес Бејли.

9

За само една ноќ во Турција загинаа повеќе од двесте луѓе, од
кои повеќе од половината цивили.

Во изминатата една и пол година во
Македонија загинаа осум полицајци
во Диво Насеље, но ниту еден цивил
не го загуби животот и покрај многубројните насилства.

во двете приказни, и тука
10 Ии таму,
американските амба-

садори почувствуваа потреба да се
правдаат дека нивната држава не е
вмешана во нелегалното уривање
на властите. Зошто е тоа така, тие
самите треба да објаснат.

Искрено се надевам дека Македонија
ќе успее на мирен начин да излезе
од кризата и дека турското сценарио
ќе остане само неостварен сон на
нашите пучисти. Сепак, дури и да
успеат да испровоцираат насилства
од поголем обем, уверен сум дека
сонот многу брзо ќе им се претвори
во кошмар..
www.republika.mk

- Задоволен сум затоа што се отвора
можност да се организираат фер и
демократски избори на кои ќе учествуваат сите и на кои народот ќе реши
кому ќе му ја даде довербата. Народот ќе може да ги поддржи проектите и делата... градби и реформи место
деструкција, уништување и криза.
Задоволен сум затоа што со овој
договор се гарантира дека СДСМ ќе
биде оневозможен да прави масовни
партиски чистки во МВР и дека со
завршување на изборите завршува
и оваа т.н. „пржинска“ влада - рече
Тодоров. �
петок, 22 јули 2016 година
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Актуелно
(Де)Активирана хипотека
Ако Бранко Црвенковски ја задолжи СДСМ,
Зоран Заев ја доведе до банкрот. Како пои
наку да се толкува тоа што хипотекарниот
кредит од Комерцијална банка земен во 2011
година, со анекс на договорот е продолжен
до 2021 година?

Уценувањата со теле
фонските разговори
од фонотеката на Заев
не се веќе новина, но
дали со пуштањето во
„оптек“ на разговорот
со Хари Костов, СДСМ
не ја рекетираше Ко
мерцијална банка за
да издејствува продол
жување на рокот на
хипотекарниот кредит
од еден милион и ше
стотини илјади евра,
кој истекуваше на 19
април 2016 година, за
да се спаси партијата
од банкрот?

Кога Зоран Заев стана нов претседател на
СДСМ сите велеа дека „ја купил“ бидејќи бил
финансиски најмоќен. Но, откако е Заев на
чело, партијата ја тресат криминални афери,
а не заостанува ниту Општина Струмица, ка
де што е градоначалник и „локален шериф“.
Прашањето што се отвора сега е дали Заев
ја користи ситуацијата и преку тендерите
во Струмица и општините во кои СДСМ е на
власт ја одржува партијата во живот?

Документацијата на „Република“ покажува
дека Заев како претседател и Оливер Спасов
ски како одговорен за материјално- финан
сиско работење на партијата, во име на СДСМ
од една и Комерцијална банка а.д. Скопје
од друга страна, потпишуваат Анекс број 1
кон Договорот за залог на недвижен имот
со својство на извршна исправа, склучен на
ден 27 април 2016 година, со кој врз основа
на Анекс број 1 кон Договорот за рамковен
револвинг кредит-лимит (РРКЛ) се менува
и дополнува рокот за враќање на кредитот
земен во 2011 година. Така, место СДСМ да
го врати долгот заклучно со 19 април 2016
година, партијата го продолжува договорот
за задолжување од 1,6 милиони евра со рок
за враќање до 19 април 2021 година.

СДСМ под хипотека

Заев ја доведе
партијата до банкрот?
К

ризата во преден план и За
ев како лидер на опозицијата
нудат плашт зад кој се одвива
ат многу дејства што се посакува да
останат далеку од очите на домаш
ната и на меѓународната јавноста.
Но, и од очите на сопартијците и на
поддржувачите на СДСМ. Се кријат
главните мотиви и цели зад Заева
та флоскула „борба за слобода и за
демократија“, а тоа, пред сѐ, се пари
те, за себе и за партијата. Затоа и по
секоја цена стои на црвената линија
СДСМ без избори да влезе во власта,
кризата да продолжи, а изборите да
се одложуваат.

8

Имајќи ги предвид документите до
кои дојде „Република“,место да се
фокусира на изборите договорени
на 24 април, во согласност со Дого
петок, 22 јули 2016 година

ворот од Пржино, Заев мака мачел
како да го продолжи хипотекарниот
договор со кој Комерцијална банка
во залог го има седиштето на СДСМ.
За потсетување, кредитот што на 19
април 2011 година го зеде тогашниот
претпоставен на Заев, Бранко Цр
венковски, истече на 19 април 2016
година. Токму затоа, Заев, веројатно,
и ги активираше „пријателите од над
вор“, под изговор за, божем, спорни
гласачи и медиумски регулирања,
само за да се спречат изборите, до
дека тој успее да го продолжи рокот
на кредитната линија.
Судејќи според документите, како и
според случувањата од тој период, ме
ѓу одлуката на Централниот одбор на
партијата за продолжување на догово
рот за кредит со таа банка и потпишу

www.republika.mk

вањето на анексот на тој договор за
дополнителни нови пет години, однос
но до 19.4.2021 година, во јавноста се
појави уште едно аудио од фонотеката
на Заев со криминално прислушувани
разговори. Тоа беше разговор токму
на директорот на Комерцијална бан
ка, Хари Костов, од „фонотека“ што
Заев ја задржа и не ја предаде во СЈО.
Таа „фонотека“ содржи веројатно исто
толку разговори колку што, наводно,
предаде до СЈО, па се поставува пра
шањето, колку може да биде коин
циденција токму тогаш да се случи
објавување на оваа снимка. Воедно,
таа „случајност“ е дел и од одговорот
на прашањето - зошто беше пуштен
разговор на Хари Костов, поранешен
министер и премиер од редовите на
СДСМ, и каква врска има тој разговор
со „Слободата и демократијата“?

Всушност, се работи за хипотекарен кре
дит што во 2011 година во име на СДСМ
го зема тогашниот партиски претседател
Бранко Црвенковски од Комерцијална банка
во висина од 1.600.000 евра (еден милион
и шестотини илјади евра), со намена за фи
нансирање на партиската изборна кампања.

Договорот за залог на недвижен имот од 28
април 2011 година има својство на извршна
исправа. Хипотеката е впишана и на имот
ните листови за земјиштето и на објектот
на централата на СДСМ; како обезбедување
за паричното побарување од Комерцијална
банка во висина од 1.600.000 евра.1

www.republika.mk

Партијата во април годинава се согласува,
според Договорот од 2011 година и според
Анексот од 2016 година, да се заснова залож
но-правна хипотека во корист на Комерци
јална банка врз недвижниот имот со сите
доградби и надградби сега и во иднина, за
обезбедување на побарувањето, кое претста
вува збир од главнината од 1.600.000 евра
и зголемено со каматите и со трошоците,
провизиите, даноците и со сите други тро
шоци што може да произлезат во случај на
присилна наплата.
петок, 22 јули 2016 година
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Актуелно
СДСМ ги заложил и радијаторите
Одлуката за задолжување и заложување под хипотека по
минала и на Централниот одбор на 25 март 2016 година,
според која се дава право да се смени и продолжи рокот на
хипотекарниот долг на партијата, а новото задолжување
се дополнува со обезбедување подвижен имот и меници.
На седницата, покрај членовите на ЦО, биле поканети и
челниците од надзорниот одбор, задолжениот за меѓуна
родна соработка, скопската организација, пратеничката
група, градоначалниците и други што немаат право да
донесуваат одлуки.

Според записникот од седницата, како подвижен имот ЦО
на СДСМ во Комерцијална банка ги заложува и системот
за греењ
 е, ладење и вентилација, радијаторите, системот
за проветрување на санитарните јазли, топлинската пот
станица, електричниот топловоден котел, редица пумпи
и вентили, сите во сопственост на партијата, а проценети
од стручните служби на банката.

Централниот одбор дал согласност СДСМ да издаде и три
сопствени акцептирани меници со менични изјави со сог
ласност банката да ги пополни и употреби за наплата на
побарувањата без протест. Според записникот од седницата
на ЦО, генералниот секретар Оливер Спасовски посочил де
ка одлуката е со цел „да ја држи отворена рамката за кредит
од 19.4.2011 година до 19.4.2016 година“. Се наведува и дека
во расправата по оваа точка учествувал и Зоран Заев, по што
оваа предлог-одлука е едногласно усвоен
 а.

Телефонскиот разговор на Костов за
обезбедување на рокот
Токму во периодот меѓу партиската процедурална одлу
ка за задолжување и официјализирањето на договорот
со Комерцијална банка со што на партијата ѝ се овоз
можува кредитната линија да ја користи и отплаќа до
2021 година, случајно или не, на интернет беше објавен
разговор на директорот на Комерцијална банка Хари
Костов. Станува збор за разговор што потекнува од ко
лекцијата прислушувани разговори што не завршија
кај Катица Јанева во СЈО, туку останаа по фолдерите кај
луѓе блиски на СДСМ. Да се потсетиме, дел од овие про
тивзаконски снимени разговори беа најдени кај Захир
Бекири- Чаушот, Зоран Божиновски се пофали преку
социјалните мрежи дека има цели компјутерски папки
со разговори, а дел од нив објавуваа и други познати
членови на СДСМ.

На снимката може да се слушне приватен разговор меѓу
двајца пријатели на функција во која од Хари Костов
се бара помош за вработување дете на трето лице. Во
разговорот нема ништо нелегитимно, Костов предлага
кандидатот да се пријави за работа, да помине низ
тестирањата и филтрите, без никакви отстапки или,
како што вели, „ќе видиме“. Во натамошниот
тек на приватниот разговор станува збор за
многу приватни секојдневни работи, кој кол
ку и каде вежбал, кој каде ќе одел на викенд,
детали од секојдневието и дејствувањата со
блага доза на хумор - својствено за секојдневен
телефонски разговор меѓу двајца познајници.
Но, во еден момент, говорејќи за „табиетите“
на луѓето, директорот како низ смеа посочува
„Дај му кредит што не треба да го враќа и ќе
видиш како ќе бидеш најдобар за него“.
Интересно е што овој разговорот на Костов во
јавноста беше објавен на 28 март, неколку дена
по одлуката на СДСМ да го продолжи рокот на
кредитот и пред конечното потпишување на
договорот со банката. Не може а да не се повр
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зат овие случувања во низа, односно
да не се постави прашање каква улога
одигра снимката при склопување на
овој „договор“? Дали преку овој нави
дум невин разговор, всушност, Заев
му испрати порака на Костов да не ни
помислува да отстапи и да не го про
должи договорот или да ја активира
хипотеката? Или, народски кажано,
објавувањето на снимката беше во
функција на класична уцена и запла
шување - или ќе се продолжи рокот и
нема да биде активирана хипотеката
или ќе бидат емитувани и други по
сочни разговори на Хари Костов?

Кога во 2011 година Бранко Црвенков
ски го зеде хипотекарниот кредит од
Хари Костов, во договорот, во членот
10 се наведува дека двете страни се
согласуваат дека договорот е извршен
по изминување на рокот на достаса
ност кога должникот нема да ги из
врши своите обврски. Потоа СДСМ во
својство на Должник Заложен Долж
ник конкретно изјавува дека се сог
ласува во случај на негово доцнење, а
со цел да се одржи, дочува и продаде
заложената недвижност, доверите
лот (банката) да може непосредно
да спроведе присилно извршување,
иселување и одземање на залогот од
СДСМ.
Или поедноставено, ако СДСМ не го
врати долгот навреме и ако Заев не
„издејствуваше“ продолжување на
кредитот, банката ќе имаше право да
ја активира хипотеката и да го одземе
заложениот имот, со што партијата,
практично, ќе останеше, буквално,
на улица.
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Како дојде до првиот
кредит?

Чиј е објектот даден под
хипотека?

Бранко Црвенковски како единствен
претставник на Договорот за хипо
текарниот кредит склучен на ден
26 април 2011 година, по одлука на
Кредитниот одбор на Комерцијална
банка на 19.4.2011 година ја задол
жува партијата за 1,6 милиони евра.
Според овој договор, СДСМ и Комерци
јална банка спогодбен ја определиле
приближната вредност на недвиж
ниот имот на два милиона евра во
денарска противвредност.

Седиштето на СДСМ, всушност, е др
жавен имот, кој го добива во 1993
година со неколку управни постапки,
со замена на земјишта и уписи воде
ни во Град Скопје, Kатастарот и во
Министерството за финансии. СДСМ
го здобива имотот без никаков надо
мест, кој минатите пет, а и следните
пет години ќе биде под хипотека во
Комерцијална банка. Овој државен
имот претходно бил на користење
на Министерството за наука, како и
на Рударскиот институт и на Мини
стерството за култура.

Кредитот беше подигнат за да може
да се финансира изборната кампања,
што предизвика реакција во јавноста
околу легитимноста на таквиот вид
финансирање со оглед на фактот дека
изборниот закон не го дозволува тоа.
- Одлуката да се земе хипотекарен
кредит е донесена на седница на
Централниот одбор на СДСМ на 20
април годинава. Овие пари се дел
од рамковниот хипотекарен кре
дит земен од Комерцијална банка.
Вкупната вредност на рамката е 1,6
милиони евра. Ќе повлекуваме па
ри во зависност од тоа како ни
требаат - беше партискиот став
за јавноста.
По парламентарните избори
таа година СДСМ го прикажа
кредитот од Комерцијална
банка како „донација“, но Др
жавната комисија за спречу
вање корупцијата не го при
фати тоа, ниту сметаше дека
е дозволено кредит да биде
извор на финансирањето, па
поднесе кривична пријава.
Истата пријава подоцна би
ла стопирана.
Кредит од Комерцијална
банка е земен и за избори
те во 2013 година, бидејќи
во партијата се убедени де
ка кредитот е дозволен за
плаќањето на трошоците
во кампањата.
Оттука се наметнува ди
лемата дали Заев и СДСМ
парите од обновениот
кредит повторно про
тивзаконски ќе ги кори
стат за финансирање на
изборните кампањи за
претстојните предвре
мени парламентарни и
локални избори?

СДСМ во 1991 година поднел при
јава во Градскиот секретаријат за
внатрешни работи при Собранието
на Град Скопје дека Сојузот на ко
мунистите на Македонија го менува
името во Социјалдемократски сојуз.
Со тоа СДСМ успева да добие имотен
лист дека поседува згради во Градски
ѕид на булевар Илинден б.б. во Скопје,
кои, според Решениет о на геодетска
та управа од 1993 година, всушност,
се станбени згради што ги градел и
поседувал Централниот комитет на
СKМ – Скопје.

Актуелно
И ПЕИ должник кај Костов
СДСМ како правен субјект не е единствената
партија од опозицијата што има долгови и хи
потеки „во мирување“ во банката на Костов.
„Република“ дознава дека партнерот на Заев,
коалицискиот соборец Фиат Цаноски и неговата
фирма „Фине“ има извршно решение за наплата
на хипотекарен долг вреден меѓу 5 и 7.000.000
евра во Комерцијална банка. Цаноски, како што
неодамна беше објавено во медиумите, во 2011
година поднел барање за легализација на 1.151
квадратни метри доградба на објектот ФОН, а
постапката сè уште не е завршена, па ТД „Фине“
д.о.о. Скопје, во моментов, нема имотен лист
со вкупната изградена површина на објектот.
Всушност, низ банкарските кулоари велат дека
се чека легализацијата на објектот за да може
да се наплати долгот кон банката. Но, се додава
дека тоа не е единствениот долг и дека „на врат“
има уште едно извршно решение за наплата на
хипотекарен кредит вреден меѓу 3 и 5.000.000
евра во Тутунска банка. Прашањето е дали зад
неактивирањето на ова извршно решение нема
заткулисни односи на Цаноски со лице во банката
во Македонија? Компанијата на Цаноски е долж
ник и на државата по основа на ненаплатен данок
во висина од околу еден милион евра. (Р.Р.)

Потоа со Договор за замена на движен и на
недвижен имот со Министерството за финан
сии, со кој државата, за сметка на станбените
згради што ги присвојува партијата со проста
промена на име, на СДСМ му доделува имот на
улица Бихаќка, односно денешното седиште
на партијата на улица Павел Шатев во Скопје.
Или, упростено, со имот изграден од пари на
граѓаните СДСМ прави замена за друг имот,
кој е државен и кој денеска е нивни парти
ски штаб.
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За склучување на Договорот е донесена од
лука на Влада, во која премиер е Бранко Цр
венковски, инаку и претседател на СДСМ и
партиски шеф на Никола Поповски, кој како
партиски секретар се потпишува на Догово
рот. Во името на државата е потпишан тогаш
ниот министер за финансии Џевдет Хајреди
ни. Покрај зградата и парцелата, со Договорот
СДСМ го приграбува и целиот подвижен имот
што се наоѓал во него, односно канцелариски
мебел, возила и слично. Веднаш потоа во 1993
година е направена и промена во Геодет
ската управа. Во 1998 година СДСМ бара од
катастaрот да направи упис на сопственоста
на земјиштето на име на СДСМ.
петок, 22 јули 2016 година
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анализа

МАКЕДОНСКИТЕ ПУЧИСТИ СО АПЛАУЗ ЗА ТУРСКИТЕ

ПРОФЕСИЈА:
НЕДОВЕТЕН ОПОЗИЦИСКИ
ПРАТЕНИК-НЕКРОФИЛ

Нема да добијат специјален суд и
полициско одделение за потребите
на СЈО, но, дефинитивно, Заев треба
да побара отворање на специјално
психијатриско одделение во Бардовци
за недоветните јуришници на СДСМ.
Сигурно ќе му излезат в пресрет и од
ВМРО-ДПМНЕ и од ДУИ, а ќе го под
држат и нормалните во партијата. Во
текот на само една недела, едни јуриш
ници посакаа купишта трупови на ма
кедонски полицајци, а други преслику
вање на турскиот пуч и кај нас. Второто
подразбира купишта мртви граѓани и
војници и целосен хаос во државата.
Дали некрофилијата стана предиспо
зиција за успешност во СДСМ?
Пишува | Љупчо Цветановски

З
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абегани во самозамислената итри
на и силно налепени на зависно
ста од поимот „специјално“, дел
од социјалдемократите ја оправда прог
нозата на „Република“. Токму минатиот
број на шега пишувавме дека покрај СЈО
и безобразлакот на желбите за специ
јални судски и полициски одделенија,
Заев поради штетата што ја трпи од нив,
побарал и специјално психијатриско
одделение во Бардовци за своит е нај
радикални јуришници. За доброто на
партијата и за бедниот рејтинг, нели,
зашто за доброто на државата и така не
петок, 22 јули 2016 година

мислат многу. Истите тие мина
тата недела надвисуваа згради со
висината на труповите на маке
донските полицајци од кордоните
што ги штитеа институциите од
шарените непрокопсаници. Рево
луционерите во меѓувреме групно
заминаа на одмор, но тоа не го
уби грдиот творечки немир кај
партиските стратези. Оваа неде
ла го сменија апетитот, па сосема
нови автори поведени од некро
филскиот занес си посакаа тру
пови од македонските војници и
од сопствениот народ. Сепак, нај
веројатно не од „нивниот“ народ,
туку од мнозинството Македонци,
кое постојано го дефинираат ка
ко стока и кому требало да му се
одземе правото на глас.
Опозициската, иако непромисле
на, но некрофилска желба за смрт
на бранителите и на граѓаните, во
овој случај војниците, ја наметна
јасната порака во која десетина
социјалдемократски ороводци
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од различна проминиенција, кој
пратеник, кој новинар и полица
ец, посакаа турската пучистичка
трагедија да се случи и „на наша
глава“. За потсетување, во Турција
загинаа околу 250 лица, приведе
ни се десетици илјади граѓани,
а државата е во хаос и ќе ѝ тре
ба многу време за да се оправи.
Да им посакате вакво нешто на
сопствените народ и држава, а
сето тоа да е мотивирано од пу
ста патолошка желба за враќа
ње на власт, е повеќе од грдо и
некрофилски. И, дефинитивно,
Заев треба да побара отворање на
специјално психијатриско одде
ление во Бардовци. Сега негови
те непресметливи јуришници им
прават штета и на меѓудржавните
и на меѓунационалните односи.
Впрочем, ништо ново. Па и него го
демантираше израелската влада,
нели. Но, заборавија ли дека во
Македонија живеат 80.000 Турци,
едни од најлојалните граѓани во
државата?

ЕРУПЦИЈА НА ЌЕФОВИ: „И НА НАША
ГЛАВА“ СО „СМАЈЛИЊА“ ИТН...
Случајно или не, а поверојатно вто
рото, моментот на опозициското
прекршување е денот што во светот
го означи почетокот на најмасовна
та туристичка сезона. Шпицот. Да,
пучот во Турција се случи вечерта
на 15 јуни, датумот кога најголеми
от број шарени „револуцион
 ери“ и,
дефинитивно, замина на заслужен
годишен одмор. Ќе им треба многу
време, сапун и солена вода од Грција
и од Шпанија за да ги измијат боите
со кои ги шараа институциите на
државата и спомениците на маке
донската историја. Така, со песна
и по некој килограм домати и пи
пер в багажник, ја пренесоа борбата
на грчките плажи. Кај нив крајот,
апсолутно, не го краси делото. Ни
почетокот не беше нешто трога
телно револуционерно масовен, но
завршницата на патетичната рево
луција, која остави црна дамка на
поимот, беше бедна, со десет души
на протест. Половина криминал
ци, половина аспиранти за работа
во администрација и пензионери
должници. Влог во иднината, едни
те за слобода, ама од затворот што
им надвиснал, другите за работа, по
победата, нели, третите за занима
ција. Иако, поверојатно првите ќе си
одат в затвор, а вторите уште долго
ќе бидат огорчени. Третите ќе се
вратат во Жена парк...
Други без поддршка, која се пресе
ли на плажите, разбирливо е што
толку силно насобраниот „револу
ционерен“ гнев од катастрофал
ните резултати и што не поминува
кај сограѓаните, кулминираше и
изби токму кај најнедоветните во
дачи на револуцијата, една од нив
и возач на шареното комби, и тоа
вечерта кога Турција се бореше за
опстанок на државата каква што ја
познаваме. Турција преживеа, исто
како нашите опозициски некрофи

ли, на кои јавноста, уште пред да
отворат уста или напишат статус
на „Фејсбук“, веќе се навикна да им
простува за небулозните и нело
гични глупости. Единствена раз
лика кај огорчените македонски
чеда е што сега се поуникатни од
порано. Ќе се паметат како единс
твените парламентарци во светот,
кои на пријателска држава ѝ поса
кале пучистички државен преврат.
Уште погрдо и понечовечно, но со
своите реакции недоветните опо
зиционери посакаа пресликување
на трагичните случувања и во сопс
твената земја. Не се изјаснија дали
тоа подразбира и стотици жртви
како во Турција? Имајќи ја пред
вид патолошката желба за враќање
на власт, пак, не би не зачудила и
согласноста со губењето животи,
само да се дограбат до толку по
сакуваните фотелји.
А како поинаку, освен како неар
тикулиран изблик на недоветна
омраза и гнев од ќор-сокакот во
кој ги доведе сопствената непро
копсаност и неинвентивност, да ја
објасните глупоста и нечовечно
ста на десетици социјалдемократ
ски „извиканици“, независно дали
биле парламентарци, медиумски
стратези, колумнисти, новинари,
братучеди, полицајци. Едноглас
но, ситејќи ѝ се на Турција, сите во
хор посакаа истото да ѝ се случело
на Македонија. И сето тоа зачине
то со „смалјиња“ или смешковци
во пораките.
Навистина соодветно на прате
ници, кои неретко самите се на
рекуваат интелектуалци...

Уште еден проблем и нелогич
ност сериозно надвиснаа над со
цијалдемократските јуришници.
По навика се „излетаа“. Ај што по
сакаа пресликување на турската
прикаска, но СДСМ пак ја погреши
работата. Како и секогаш.
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ВЕЛИНОВСКА: КОГА ИМАШ НАРОД,
ТЕНКОВИТЕ СЕ ПОБЕДУВААТ И СО
ЕДЕН ТЕЛЕФОНСКИ ПОВИК!
Токму новинарката
Мирка Велиновска
зборуваше за мр
твата трка за најг
лупав коментар кај
македонските елит
ни „револуционе
ри“, кои почнаа да
го слават превратот
на самиот почеток, верувајќи слепо во семоќта на
странски чадори, во волшепството на силата и на
нивните директиви.

ВЕЛИНОВСКА: На денот кога турскиот народ
ни покажа колку му е скапоцена слободата сам
да донесува одлуки и да преземе одговорност
за нив, македонските салонски револуционери
нѐ поучија дека „има разлика меѓу воен удар во
демократска држава и воен удар во дикатура“
(Билјана Секуловска) дека „ебати државата во
која нема шанси да се случи државен удар“ (Су
ад Мисими), па „демократски избори денес веќе
не значат ништо суштинско“ (Ивор Мицковски) и
затоа „честито, па ајде и на наша глава“ (Лидија
Димова, пратеничка на СДСМ). Сепак, како најг
лупав би го издвоиле коментарот на „генијот“
Ивор Мицковски дека „Ердоган кукавицата се
скри зад народот кого го повика по телефон да
го брани“, па веќе го гледа македонскиот пандан
Груевски како во „нивниот“ пуч ги повикува на
отпор своите двесте илјади „лајка“. За разлика
од диктаториве цвикатори, Мицковски Јуниор за
цело револуционерно време храбро и на отворе
но, заштитен само од еден чадор, чека странска
војска да го ослободи од диктаторскиот јарем што
му го наметнал „лојалистичкиот рурален народ“.
Навистина, по петоков, што ли ќе биде со ваквиве
храбри „мажишта“ на кои не им треба народ, ако
парталавиот чадор одеднаш, поради објективни
околности (пресметан ризик и резил во низа ) се
затвори над нивните безумни глави и тоа токму
кога најсилно ќе лее?

Желбите на извиканите партијци за
вршија неславно, а потоа ги замислија
Македонците. Па, нели, СДСМ посака
истото да се случи и овде? Да, но во
Турција се случи неуспешен пуч?! Упс,
повторно статива, една од стотиците.
Вака изразувајќи силна желба за нешто
што заврши со пораз на пучистите и по
сакуваната идентична судбина, нивни
те челници (биле пратеници, новинари
или колумнисти) покажаа мазохистич
ки тенденции. За волја на вистината,
мазохизмот во СДСМ е, можеби, дел од
10-годишниот пост од власт, но токму
тие изведоа неуспешен пуч, не воен, ту
ку преку уцена со објава на незаконски
прислушувани разговори. И тој неуспе
шен, како и турскиот, но жртва беше
само рејтингот на партијата...
петок, 22 јули 2016 година
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анализа
Бетмен Велит: ШИЗОФРЕНИЧНАТА
ЖАБА ДИГНАЛА НОГА ДА СЕ ПОТКОВА
Следејќи го „пул
сот на јавноста“,
тој деликатен дел
од нашата вирту
елна реалност, виртуелно постоење, блефи
рање живот и создавање виртуелна слика
за себеси пред себеси , во моментите кога
станало јасно дека во Турција се „случува“
некоја сериозна беља, Богдан Илиевски,
познат како Бетмен велит, се потсетил на
таа народната „го видела жабата коњот како
го потковуваат, па и таа ја дигнала ногата“.

БЕТМЕН ВЕЛИТ: Со тоа што жабата во слу
чајот е шизофренична, речено во толку
блага форма што може од неа инсулински
инјекции да се полнат.
Нашите шарени опозиционери се сериозно
вознемирени пред соочувањето со ката
строфалниот неуспех на својата нарација, и
тоа мене ми е разбирливо. За сите што жи
вееја во норвешките фјордови последните
три-четири месеци, да потсетам: шарените
почнаа како т.н. група граѓани т.е. граѓански
сектор што не пропушти ниту една единс
твена секунда да се кити со сите украси на
граѓанството како поим. Те беа носители на
суверенитетот, те беа борци за правда и за
еднаквост, те беа подготвени да гинат за
слобода, имаа немир поради непостоењето
на правдата и така натаму и така наваму.
Нивната битка не почна најславно, но тоа
што мене ми беше јасно од првиот момент,
а на многу други по последниот здив на
т.н. шарена револуција, е дека од самиот
старт тој лажен наратив, кој не може да
се контролира кога е базиран на огромна
лага, тие приказни дека на улица излегле
незадоволни граѓани надвор од сенката
на шепите на опозицијата, беше осуден
на катастрофа.
Што се случува кога, народски кажано - ќе
ти пропадне револуцијата, која беше таква
„револуција“ во која грст луѓе користеа
политички момент во државата и мекост
на власта (замислете го епилогот од шаре
нилото доколку се случеше во Турција, на
пример) за да се прогласат за револуцио
нери и за носители на правда и на слобода
затоа што безгрижно урнисуваат спомени
ци и фасади со по некој скршен прозорец,
а на крајот револуционерното дело си го
погребаа носејќи луѓе со партиски автобуси
за да им чуваат грб додека со чаршафи ќе
се обидат да туркаат споменик? Се случува
тивко страдање, резигнација и нервоза.
Се полниш со неуспехот на сопствениот
лажен наратив и со неостварените нере
ални очекувања, кои си ги наметнал - „ќе
ја земеме слободата во наши раце, ќе се
радикализираме, ништо нема да е исто,
сфатете нѐ сериозно“.
Затоа, сакаш сопствениот неуспех (за кој ќе
си најдеш милијарда други причини освен
дека - ти си самиот виновен) да го проекти
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раш врз туѓата можност за успех, односно
неверојатно, но вистинито, почнуваш да
навиваш за дел од турската војска, која
сака да ја смени демократски избраната
власт во нивната земја со тенкови, хеликоп
тери и со „калашникови“. За таа војска не
навива ни турскиот народ, ни сите турски
опозициски партии, ни сиот демократски
свет. Но на нашите „револуционери“ тоа не
им пречи. Веднаш почнаа, како и стопати
досега, да си проектираат неразумни идеи,
аналогии и паралели. За нив Ердоган е
нивниот Груевски, иако ова не е точно по
ниту една точка. Дотолку повеќе што во
Скопје на нашите полицајци, кои не дигнале
пендрек на нив, ги нарекуваат убијци (?!),
а пред телевизор или компјутер навиваат
за тој дел од турската војска што пукаше
и убиваше граѓани на сопствената земја.
„Сакаме Турција да ни се случи и нам“ и
слични пораки осамнуваа низ психијатри
ските сектори на „Фејсбук“, дури и откако
стана јасно дека има мртви цивили и дека
се работи за обид за воен преврат, ако може
така да се нарече тоа што се случуваше во
Турција. Не, на нашите шарени лажговци
и лицемери воопшто не им пречеше да
навиваат за војската што убиваше луѓе што
го бранеа сопствениот избор на избори.
Сопствениот начин на живот и правото
на една политичка опција, која добила 50
проценти, плус еден глас да го организира
животот на сите граѓани во својата земја.
Далечни им се тие концепти на нашите ша
рени фолиранти за кои демократијата е
тоа што тие ќе решат, а слободата е сечие
право да се размислува исто како нив. Ако
не си од нивна, веднаш си етикетиран како
фашист. Око не им трепна што во Турција
им згасна животот на граѓани што се бореа
за демократијата и што навиваа за војската
што сакаше да земе власт со тенкови и крв.
Е, толку разбираат демократија нашите
шарени креатури. Ердоган воопшто не ми
е омилен и интимно, ако би бил Турчин, би
сакал да живеам во земја во која ќе владеат
други правила на игра кога се во прашање
верските слободи и диригирањето на ре
лигијата. Но, ниту сум Турчин, ниту имам
право да го оспорувам правото на Турците
да си ја одберат власта што ја заслужуваат.
Мене, на илјадници километри далеку од
Истанбул и од Анкара, ми припаѓа единс
твено правото на бранењето на општите
принципи на демократичност и на слобода.
И не отстапувам од тоа. Бидејќи колку и да
ми е Ердоган одбивен бидејќи го чувству
вам како лош дел од турската популација,
моите домашни бајрактари со знамиња на
слобода, а со предумисла на искоренување
на секоја различност од нивната - макар по
цена на живот на цивили - ми е многу, мно
гу поодбивна. Или, повторно благо да се
изразам - одвратна. И секогаш ќе се борам
против таквите самодекларирани носители
на слобода и на демократија.
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НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ПУЧИСТИ
СЕ СОЖИВЕАЈА СО ТУРСКИТЕ
ПОБРАТИМИ ПО ПУЧ
Факт е дека логиката налага сочувство и
барем некаква емпатија за пријателска др
жава, првата во светот што нѐ призна под
уставното име, но веќе подолго време важи
правилото – не барајте логика во дејствува
њето на СДСМ! Некој ќе рече дека ова се само
неколку пратеници, новинари и стратези,
но друг ќе појасни дека кажаното од нив
е јасен излив на тоа што мнозинството од
нив би го кажале, настрана одобриле. Збо
руваме за партија, која сета своја енергија
во моментов ја насочи кон недобивањето
на еврообврзницата, сѐ со цел да создадат
економски расцеп, кој преку незадоволство
то на граѓаните од нередовната исплата на
плати, пензии, социјално и боледувања би
ги довел поблиску до власта. Сто гласа, сто,
илјада се премија, велат нивните стратези.
Веројатно, сѐ уште трае траорот во редовите
на врхушката на „Павел Шатев“ од неуспе
хот на турскиот пуч. Доколку беше спро
тивно, ќе го искористеа со раширени раце
моментот на споредба на симнувањето на
Ердоган со посакуваното им на Груевски. Ќе
ламентираа за кратката слава на режимот
и што ли не. Сега, кога Ердоган го одбрани
токму народот, а целиот свет застана зад
демократски избраната влада во Турција,
опозиционерите замолчија. Пост фестум,
дел од нив се правдаа и дека не мислеле
баш така. А мислеа. И повеќе.

За потсетување, зборуваме за партија, чиј
што лидер е „пучист во обид“. Да, не како
Фетуах Ѓулен во Турција, но пуч си е пуч,
каков и да е. Нашиот неуспешен пучист, кој
демек ќе ја урнеше владата на ВМРО-ДПМНЕ
за само три дена, и по една и пол година
од објавувањето на петардоидните „бом
би“ што го урнаа само кредбилитетот на
партијата, настрана рејтингот, и натаму во
безидејност се служи со бојкот на парламент
и со бледи протести. Во Турција, нивните
организатори не поминаа толку лесно, но
тие ги немаат „Заевите ангели“, какви што
ги има лидерот на СДСМ. Да, СЈО и Катица
Јанева го презедоа предметот „Пуч“. И толку
од него. Тие имаат „попаметна“ работа со
дигање на рејтингот на СДСМ и со отворање
предмети на „Т“ против ВМРО-ДПМНЕ бази
рани на индиции и нарачани од лидерот на
опозициската партија, а преку преземањето
на „Пуч“ и „Поткуп“ завршија одлична рабо
та спасувајќи го. Во Турција, пучот заглави
во избрзувањето и во лошата организација
на пучистите, кои обидот го платија со жи
вотот или слободата. Во Македонија, пак,
пучот и одговорноста за него заглавија кај
Јанева, а пучистите тераат револуции. Ма
кар, биле патетични и шарени. Да, сенката
на чадорот не е иста во двете држави...

актуелно
Нема легитимност
на чесен збор
На секој македонски граѓанин му е јасно дека има три елементарни услови
од чиешто исполнување зависи дали
некоја организација или поединец ќе
стане суштински политички субјект.

Граѓанските здруженија извисија во Пржино

Легитимноста не се добива на улица
Да не се случува во Македонија, ќе мислевме дека е сцена од научнофантастичен филм и тоа од жанрот комедија. Припадници на невладини
организации неделава побараа да бидат дел од преговорите меѓу
политичките партии со посредство на меѓународните фактори во
Македонија. И ни помалку ни повеќе, тоа барање го упатија до
американскиот амбасадор во Скопје Џес Бејли. Да беше филм,
сценариото можеше да биде посмешно ако настанот се одвиваше
пред кинеската или руската амбасада место пред американската
Пишува | Горан Мом ироски
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а, точно е дека граѓанскиот
сектор или таканаречените невладини организации
треба да имаат исклучително големо влијание врз политичкиот,
социјалниот, економскиот културниот, еколошкиот и врз сите
други видови живот во која било
цивилизирана земја, вклучително и
Македонија. Нема дилеми дека „невладините“ во кратката историја на
македонската државност помогнале, биле иницијатори или, пак,
спровеле низа проекти што биле
од највисок интерес за граѓаните.
Како што е точно и дека во голем
број случаи биле злоупотребени од
страна на политички партии или
други фактори за спроведување
петок, 22 јули 2016 година

цели што биле штетни за интересите на Македонија.

Во таква матна ситуација кога, како
и кај медиумите, невладиниот сектор се соочува со најнизок рејтинг
и недоверба од граѓаните, дел од
него побара да биде дел од преговорите меѓу политичките партии.
Првото прашање што се наметнува
во врска со барањето на претставници на граѓаните е кој ќе каже
чии претставници ќе бидат дел од
преговорите. Дали на масата на која
се договараат изборните правила,
медиумските протоколи, гласачките листи, треба да седнат тие што
најмногу протестирале или, пак,
тие што се најгласни на социјалните мрежи? Ќе може ли Тодор Петров
со својот Светски македонски конwww.republika.mk

грес да излезе на протести за името
и да стане дел од преговори. Или,
можеби, само тие што имаат повеќе
од 10 илјади регистрирани членови можат да седнат со партиските
претставници.

Друга опција е преговорите да се
претворат во велик преговарачко-народен собор на кој ќе учествуваат сите невладини организации
што се регистрирани на територијата на Република Македонија. Ако
целта на барателите што сметаат
дека заслужиле да бидат дел од преговорите е да покажат иницијатива во јавноста или да покажат дека
нешто работат и ги заслужуваат
парите од донаторите, тогаш протестот пред американската амбасада
е разбирлив. Ако пораката од таму е:
„Дојдовме, побаравме во интерес на
граѓаните, освоивме некој поен пред
финансиерите и пред јавноста и сега
продолжуваме со протестите“, тогаш
целиот настан е дури и симпатичен.
Но, ако тие што од странски субјект
бараат да бидат вклучени во преговори за домашни политички теми
се сериозни во обидот да ги земат
работите во свои раце, тогаш веќе
состојбата не е ни смешна.

Едниот услов е да станеш сериозен
фактор во јавноста со моќ и без регистрирана политичка партија да
влијаеш на генералните политички
процеси. Тоа значи дека зад себе треба
да имаш човечки, интелектуален, научен, или каков било друг капацитет
што може да донесе сериозни промени во општеството и да биде конкретизиран, односно да е проверен на
терен. Со други зборови, тврдењето „ние сме најдобри, најубави, нас
сите нѐ сакаат, имаме 2.000 „лајка“ на
„Фејбук“, и слични глупости не важат
во овој бизнис. Или зад себе имате моќ
да предизвикате политичка криза,
економски хаос и евентуален пад на
владата или сте само дел од повеќе
од 60 илјади невладини организации
регистрирани во Македонија.

Вториот услов невладиниот сектор
да биде дел од институциите е законска основа за тоа, која е можна со лобирање, со реплицирање
европски искуства или со договор
со партиите. Таков е примерот со
Советот за европски интеграции,
кој функционира во Собранието не
РМ и каде што, покрај политичарите, членови се и претставници на
невладиниот сектор.

Третиот фактор е најјасен. Нема легитимност без гласови од граѓаните
на избори. А на избори не се борат
невладините организации туку
политичките партии. Единствени
меѓу припадниците на невладиниот
сектор што го сфатија тоа се припадниците на политичката партија
„Левица“, кои и покрај нејасните
идеолошки и методолошки принципи на политичка борба, машки работат на профилирање пред наредните парламентарни избори. Сите
други што во дворот на американка
амбасада го молеа амбасадор Бејли
во Скопје да им даде да си играат
политика се крајно несериозни потенцијални политичари.

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

www.e-pay.mk

e

pay
MACEDONIA

ПРОВЕРЕТЕ!
www.republika.mk
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Рекоа, не порекоа
Никола
Груевски
За мене не е големо
изненадување тоа
што опозицијата
со цел да ни наштети нам како нивни опоненти, всушност ѝ
наштети или се обиде да ѝ наштети на државата со испраќање писма со многу невистини во нив до крупните мултинационални
инвестициски куќи за да ги исплаши, да им
внесе немир и несигурност дека ако инвестираат во Македонија средствата можат да
им пропаднат и природна е реакцијата тие
да се прашаат што се случува и да проверат.

|

Личност на неделата

|

арсенал
на платно

Зоран
Ѓорѓиевски

Кумановци под раководство на Зоран
Дамјановки од СДСМ
плаќаат превоз на
ученици што е за 652 пати поскап во споредба
со Битола, повторувам, тоа што битолчани го
плаќаат по една цена, кумановци за истата услуга, под раководство на Дамјановски, плаќаат 652
пати поскапо. Ова е силен индикатор за огромен
грабеж на граѓаните. Ваков случај, кој отвора
сомнежи за дрзок, безобразен и мегаломански
криминал, Македонија не видела досега. Зад
плаштот за превоз на ученици да се организира
систем на енормно преплатување на услугата,
и сето тоа платено со парите на кумановци.
20

петок, 22 јули 2016 година

Личност на неделата

партија. Демек, турскава
газела, арслани на месишта, па кај нашиве да
се разбуди гордоста, да се
возбуди машкоста, да им
се згади паштетата, па да
наседнат на провокацијата
и да ги извадат тенковите
на улиците, кои во одморите и горештините останаа
празни, и да им докажат на
подзаборавениот Макрадули и на другите уличари
дека и нам може да ни се
случи крв.
Но, што да се очекува од
човек што на профилот
има само фотографии со
хулиганите платеници и од
Арсенал. Макар бил и фудбалски клуб, макар биле

Васил
Пишев

„Чам чифлик голд“
д.о.о.е.л. Струмица,
очигледно, не се
занимава само со
угостителска дејност на „Цареви кули“, туку
е фирма за сè, а најмногу за испумпување
буџетски пари во приватни џебови на кланот.
Преку сите овие тендери другарчето Коце
Ристовски од Зоран Заев добило речиси 840
илјади евра. Ова е причината што Зоран Заев
се крие од јавноста.

|

|

само хулигани на слика,
симболично или метафорично упатува само на
едно – насилство.

Рекоа, не порекоа

Бранковист или заевист
– целта е таа, фотелја. А
ако фотелјата не дојде
со табуретка за нозете и
далечински управувач за
филмовите со тепачки,
нека дојде со тупаница.
А кога тупаницата не го
сонча газдата, гази со чизмата.
„Пропадна обидот за воен
удар во Турција. Веќе трети
ден народот е на улиците
во одбрана на татковината.“ Толку за паштетите. �
(Р.Р.)

Образование:
струјаџија
Занимање:
Невработен

Е

уфорија, па студен
туш. Како никој на
светот, како никој
од турската опозиција од
прв до последен, нашата
опозиција од некоја нејасна позиција му се израдува
како на свое дете на миговниот пуч во Турција.
Турската војска го направи тоа што го сонила
македонската опозиција.
А тоа, направеното, исто
како и сонот опозициски,
се распрсна на улиците во
Истанбул и во Анкара како
стакло прегазено од силата
на народот. Сила што СДСМ

www.republika.mk

Разбирливо е дека
масовните преместувања, односно
распределувања,
независно дали се хоризонтални, вертикални, дали се унапредувања или уназадувања, ако се незаконски и ако претставуваат
кршење на административните процедури,
тоа не е ништо друго, освен внесување хаос
во МВР.

Никола
Тодоров
Задоволен сум затоа што се отвора
можност да се организираат фер и
демократски избори на кои ќе учествуваат
сите и на кои народот ќе реши кому ќе му ја
даде довербата. Народот ќе може да ги поддржи проектите и делата... градби и реформи
место деструкција, уништување и криза.
Задоволен сум затоа што со овој договор се
гарантира дека СДСМ ќе биде оневозможена
да први масовни партиски чистки во МВР и
дека со завршување на изборите завршува
и оваа т.н. „пржинска“ влада.

Јани Макрадули
Роден:
28 март 1965 година

Митко
Чавков

или ја потценува или не ја
забележува. Зашто силата
на народот не е целта на
партијата.

Тоа што државниот удар
уште истата вечер ги доби
епитетите „обид“ и „неуспешен“ се чини многу им
ги помати погледите на
опозиционерите, а уште
повеќе им ги втурна во бесмисленост еуфоричните
статуси со кои раскошно
се расфрлаа по сите медиуми што им се на располагање.

Џес
Бејли
Имаме добри вести,
постигнат е договор. Партиите се
согласија една година по Договорот од Пржино да продолжи
неговото спроведување. Преговарачките
тимови се договорија Законот за внатрешни
работи што го донесе Владата неодамна да
биде суспендиран до 1 јануари 2017 година,
а новиот министер да има можност да смени
15 раководни лица.

„Турската војска не е на
паштети“, зајадливо ќе
одговори на пораката
„Македонската војска не
се заморува со политика“
невработениот поранешен
пратеник Јани Макрадули од бранковистичкото
крило на опозициската

www.republika.mk
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економија
нос на истиот период од претходната година, бројот на домашните
туристи е зголемен за 12,5 отсто,
а бројот на странските туристи е
зголемен за 10,4 отсто. Очекуваме
позитивниот тренд да продолжи
до крајот на годинава - нагласуваат од ССКМ.
Светските трендови во туризмот
бараат и регионална туристичка
понуда.

Туризмот со потенцијал да стане водечка стопанска дејност во државава

Шетај и летувај во
Македонија
Пишува |
Александрија Стевковска

П

22

оследниве години Македонија е туристичко откровение за голем број
домашни и странски туристи.
Инвестирањето во овој сектор,
очигледно, дава резултати, за
што сведочат бројките на пораст на домашни и странски
туристи. Зошто да се патува во
друга земја, кога и земјава има
што да покаже и да даде. Се развива езерскиот туризам, Преспа, Дојран се нови хит-дестинации за одмор, со нови плажи
и со многубројни погодности
за удобност на гостите. Во овој
дел, се разбира, Охрид беше и
остана наш туристички бисер,
кој одушевува на секоја посета. Се развива и планинскиот, руралниот, но и бањскиот
туризам. Сѐ на сѐ, Македонија
станува крајна дестинација за
одмор на сѐ повеќе луѓе, а расте
и бројот на патници што пропатуваат низ државава, но и
доаѓаат да ги видат нејзините
природни убавини, историски
знаменитости. Најпосетувано
во овој дел е Скопје, кое мами
многубројни намерници со
петок, 22 јули 2016 година

проектот „Скопје 2014“, па секојдневно можат да се видат
организирани тури на странци
што крстарат низ градот.

Туризмот е една од најзначајните стопански дејности,
која директно влијае и придонесува за зголемување на
економијата како на национално, така и на локално
ниво и придонесува за позитивни долгорочни ефекти во
другите сектори. Република
Македонија е земја со добра
географска местоположба и
клима погодна за туризам.
Историското и културно
наследство, недопрената
природа, убавите пејзажи,
органската почва, вкусната
храна и квалитетното вино ја
прават атрактивна дестинација, која ги привлекува како
домашните, така и странските посетители – велат од Сојуз
на стопански комори на Македонија
Оттаму додаваат дека туризмот е еден од најбрзорастечките економски сектори во
нашата држава.
www.republika.mk

Земјава има добра географска
местоположба и клима погодна за
туризам. Историското и културното
наследство, недопрената природа,
убавите пејзажи, органската почва,
вкусната храна и квалитетното вино
ја прават атрактивна дестинација,
која ги привлекува како домашните,
така и странските посетители

Вложувањето во туризмот,
во угостителството и во
кулинарството како неразделни туристички сегменти,
развојот на кадарот и иновативноста, несомнено даваат
резултати. Во периодот јануари – мај 2016 година, во од-

Во таа насока Сојуз на стопански комори ја продлабочува и
интензивира туристичката соработка со земјите од регионот
создавајќи заедничка агенда за
развој на туристички продукти,
менаџмент, дестинации и квалитетни туристички услуги, со цел
привлекување туристи од трети
земји. Земји со најголем потенцијал за дојдовен туризам сметаме дека се: Кина, Јужна Кореја,
Малезија, Иран, Хонгконг, Канада
и Америка – објаснуваат од ССКМ.

Туристичките работници објаснуваат дека постои тренд на пораст на
домашни туристи во туристичките
места во државава како што се Охрид и Дојран, Преспа и тоа најмногу
благодарение на сите инвестиции
што ги прави државата во овој сектор, најмногу преку инвестирање
во инфраструктурата, која е главниот крвоток на сите економски
движења, вклучително и туризмот.
Автопатиштата се значајни за
брзо да се стигне до саканата дестинација, како за нашите граѓани, така и за тие што доаѓаат од
надвор. За странските туристи
треба да се инвестира и во осовременување на граничните
премини, кои се првата слика за
земјава, а најчесто се запуште-

ни, без тоалети и места за одмор,
места каде што туристот ќе може
се освежи. Сите треба да бидат
на услуга на туристите за тие да
добијат убав впечаток за земјава
и да посакаат да се вратат кај нас.
Освен на организираните групи,
треба да се посвети внимание и
на индивидуалците, кои најчесто
не знаат да се снајдат сами бидејќи нема кој да ги упати како
да стигнат до некое место, а нема
ни доволно патокази со означени
места и начин како да се стигне
до таму – објаснуваат туристичките работници.

Според нив, многу им е полесно на
туристите што доаѓаат во организирани групи, кои, пак, ги има сѐ
повеќе и повеќе.
Со субвенциите што ги дава
Владата за странски туристи, од
година во година сѐ поголем е
бројот на туристи што ја посетуваат земјава. Најчесто доаѓаат од
Турција, Бугарија, Грција, Албанија, Холандија. Кај групите од
Холандија и од Белгија се забележуваат повратници, односно
лица што еднаш биле и повторно
доаѓаат во Македонија – објаснуваат вработените во туризмот.

Според нив, за да има напредок во
туризмот, потребно е земјите од
регионот да одат со заеднички настап надвор, со оглед на тоа што
податоците говорат дека туристите
се заинтересирани со помалку пари
да видат повеќе.
Според туристичките работници
оваа година се очекува бројот на
странските туристи да биде поголем од претходните, што практично би значело и рекордна година
според бројот на странските турис-

ти. Во оваа насока се и последните
податоци од Државниот завод за
статистика, според кои во периодот јануари-април 2016 година, во
однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е
зголемен за 14,4 отсто, а во истиот
тој период бројот на ноќевањата е
зголемен за 18,6 отсто, при што само
во април 2016 година, во однос на
април 2015 година, бројот на туристите е зголемен за 9,9 отсто, а бројот
на ноќевањата е зголемен за 13,9
отсто. За познавачите од туристичката дејност, овој значителен пораст
на бројот на туристите во првите
четири месеци годинава е одлична
најава за оваа година или, како што
велат, по утрото се познава денот.
Во првите четири месеци од оваа
година заработката во туризмот
е 60 милиони и 400 илјади евра,
што е 4 отсто повеќе од истиот период лани. Во првите пет месеци
има и 11 проценти зголемување
на бројот на туристи - истакна неодамна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ
Никола Груевски. Тоа, според него,
претставува показател дека и оваа
година ќе има значителен пораст на
туризмот што е резултат на многу
вложен труд во минатото, но и во
текот на оваа година.

Тоа е показател дека и годинава ќе има значителен пораст на
туризмот. Десет години по ред
секоја година имаме пораст на
туризмот од најмалку 10 отсто, а
во некои дури и 15 проценти. И
според првите пет месеци јануари-мај, кои не беа сезона, очигледно е дека ќе имаме пораст на
туризмот што ќе биде добро за
целата туристичка индустрија,
која вработува многу луѓе и многу компании и семејства живеат
од тоа - рече Груевски.

Бизнисот оваа недела

македонија
Во Зрновци продадени плацови за
мали стопанства
Продадени се пет од планираните осум
парцели во урбанизираната зона за мало
стопанство во Општина Зрновци. На две
од нив веќе се градат индустриски капацитети, едниот наменет за мелница
за жито и за откуп на житни култури,
додека вториот за млекарница. Индустриската зона е со решена комунална
инфраструктура, зафаќа два хектара и е
предвидена со урбанистичкиот план на
Општина Зрновци, на патот Зрновци Мородвис. Од осумте плацови што се на
располагање, за продажба остануваат
уште три, за кои има интерес од стопанственици од Кочани.Објектот наменет за
млекарница е во завршна фаза. Останува
уште монтирањето на опремата.На другите три продадени парцели изградбата
на објектите се очекува да почне деновиве.Во близина на оваа зона се урбанизирани уште седум градежни парцели што
се во приватна сопственост, а се наменети
за лесна индустрија.

Поповолна состојбата во
преработувачката индустрија
Економската состојба на фирмите од
преработувачката индустрија во јуни во
однос на мај годинава била поповолна, а
многу поповолна споредено со јуни лани,
оценуваат раководителите на фирмите,
кои очекуваат зголемување на бројот на
вработени. Како што објави Државниот
завод за статистика, според оцената на
раководителите, индикаторот на доверба
во преработувачката индустрија во јуни
во однос на мај годинава е зголемен за 0,8
проценти, а во споредба со јуни лани за 5,6
проценти. Состојбата на обезбеденоста
на производството со порачки во јуни во
однос на мај е поповолна, очекувањата
за обемот на производството во наредните три месеци се дека ќе се зголеми, а
резервите на готовите производи сe намалени. Просечното искористување на
капацитетите на деловните субјекти во
минатиот месец изнесува 64,6 проценти
од нормалното искористување. Најголемо
влијание на ограничувањето на обемот
на производството имаат: недоволната
странска побарувачка со 23,7 проценти,
недоволната домашна побарувачка со 16,6
проценти, недостигот од квалификувана
работна сила со 14,1 процент и финансиските проблеми со 9,4 проценти.
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Грантови за сопствен бизнис за 500 лица преку програмата
„Самовработување“
Сертификати за грантови во износ од неповратни 185 илјади
денари за развивање сопствен
бизнис добија 500 невработени
лица, кои успешно ги поминаа
обуките од програмата „Самовработување“. Грантовите ги
доделува Министерството за
труд и социјална политика, а
партнер во реализација на обуките е Програмата на ОН за развој - УНДП.

Програмата „Самовработување“ се
применува од 2007 година и од тогаш преку неа се отворени околу 7.800
мали компании, кои почнале со еден
вработен, а некои од нив се развиле во
стабилни субјекти со пет до 20 вработени. По овој, прв циклус, во септември
ќе има и втор во оваа година, кој се
очекува да заврши на крајот на ноември и да се формираат уште повеќе од
400 мали компании, односно повеќе од
900 преку овој проект во 2016 година.

Повеќе од 60 милиони евра заработка во туризмот
во првите четири месеци

Турските акции паднаа 2,5 отсто по обидот за пуч
Цените на акциите на берзата во Истанбул паднаа за 2,5 отсто бидејќи вложувачите се вознемирени од обидот
за воен преврат во Турција, ноќта кон
саботата, иако тој беше неуспешен.
Турската лира што во петокот падна за
речиси пет отсто, по првите вести за обид
на дел од војската да ја собори владата,
во понеделникот се зацврсти за околу
три отсто и надомести дел од загубите.

Во текот на викендот владата ги смируваше граѓаните и порача дека се

консултирала со централната банка
и со трезорот, како и дека ги презела
„сите потребни мерки“. Централната
банка соопшти дека ќе ја осигури неограничената ликвидност на банките.
Иако се очекуваше турбулентно тргување по отворањето на берзата во Истанбул по обидот за пуч, се чини дека
инвеститорите ги прифатија напорите
на властите да ја смират ситуацијата.
Од почетокот на годината, па до крајот
на минатата седмица, турскиот берзански индекс Национал 100 порасна
речиси за 15 отсто.

Странските инвестиции во САД достигнаа рекордно ниво
во 2015 година

Во првите четири месеци од
оваа година заработката во
туризмот е 60 милиони и 400
илјади евра, што е 4 отсто повеќе од истиот период лани.
Во првите пет месеци има и
11-процентно зголемување
на бројот на туристи
Тоа, според лидерот на
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, претставува показател
дека и оваа година ќе има значителен пораст на туризмот,
што е резултат на многу вложен труд во минатото, но и во
текот на оваа година.
– Тоа е показател дека и
годинава ќе има значителен пораст на туризмот.
Десет години по ред се-

која година имаме пораст на туризмот
од најмалку 10 отсто, а во некои дури
и 15 проценти. И според првите пет
месеци јануари-мај, кои не беа сезона,
очигледно е дека ќе имаме пораст на
туризмот што ќе биде добро за целата
туристичка индустрија, која вработува
многу луѓе и многу компании и семејства, живеат од тоа - рече Груевски.

Македонија доби пристап до 25 милиони евра
од Светска банка
Министерството за финансии
информираше дека Светска
банка на Македонија ѝ ги стави на располагање средствата
од Проектот за подобрување на
општински услуги 2.

Тоа значи дека Македонија има
пристап до овие средства од
Светска банка во висина од 25
милиони евра, кои се наменети
за поддршка на капитални проекти во општините во државата.
Министерството за финансии на-
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ведува дека во најбрзо можно
време ќе објави јавен повик
до општините за аплицирање
за овие средства. Преку првиот Проект за подобрување
на општински услуги МСИП 1
успешно се финансирани 70
проекти во 54 општини, во
рамки на кои беа изградени
училишта, градинки, локални
улици, водоводи, канализации
и други капитални проекти за
подобрување на животот во
македонските општини

свет

Бизнисот оваа недела

Намалената побарувачка
го стопи профитот на
„Своч“
Профитот на „Своч груп АГ“
се „стопи“ што е најголем пад
од најмалку 15 години, откако
побарувачката на часовниците на компанијата во Хонгконг,
Франција и во Швајцарија значително се намали, пренесува
„Блумберг“.

Продажбата бележи пад од 12
отсто, информира компанијата
со седиште во Бил, Швајцарија,
производител на часовници
од марките „омега“ и „тисо“.
Слабата побарувачка се шири
од Хонгконг до некои клучни
пазари во Европа, меѓу кои
Франција и Швајцарија. Продажбата во луксузниот сегмент
во Франција се забавува поради
помалиот прилив на туристи
по терористичките напади во
ноември и поради последниот
чин во Ница.

Грчки фирми-фантоми
никнуваат во Бугарија

Инвестициите во американски
компании од страна на странци
достигнаа рекордно ниво во 2015
година, а многу од трансакциите
се поврзани со т.н. корпоративни
преместувања, при што дел од
американските фирми ги преместуваат седиштата во земји
како Ирска за да имаат корист
од пониските даночни стапки,
пишува „Маркет воч“.

Директните инвестиции во САД од страна
на странските инвеститори растат за 68 отсто до 420,7 милијарди долари во 2015 година, што го надминува последниот рекорд
од пред 15 години, покажува статистиката.
97 отсто од инвестициите се поврзани со
спојувања и со преземања на американски
компании. Само мал дел од инвестираните
средства се за лансирање нов бизнис или
за проширување на постојните странски
операции во САД.

Брегзит ќе ги намали приходите на инвестициските банки за осум
милијарди долари
Одлуката на Велика Британија за излез
од Европската унија, најверојатно, ќе ги
скрати приходите на глобалните инвестициски банки за околу осум милијарди
долари и ќе ги принуди осигурителните
куќи да излезат од некои сектори, покажува извештајот на Бостон консалтинг

груп (БЦГ). Приходите од спојувања и
од преземања, продажба на обврзници
и трговија со хартии од вредност, според прогнозите на БЦГ, најверојатно, ќе
паднат на 204 милијарди долари во 2016
година од 228 милијарди долари во 2015
година, пренесува „Блумберг“.
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Во периодот на грчката финансиска криза, а посебно минатата година по воведувањето на
ограничувањата на капиталот во
Грција, во Бугарија како печурки
никнаа грчки фирми и банкарски
сметки, пишува грчкиот весник
„Имерисија“.

Првично, тоа се сметаше за „бум“,
но тоа набргу пукна како „балон“
бидејќи, според официјалната
статистика, приближно осум од
десет фирми основани во Бугарија со грчки капитал се, всушност,
фантоми, кои имаат само „печати“
и „даночни броеви“, но, де факто,
не развиваат никаква стопанска
дејност, додава весникот.
Повеќето од овие новосоздадени
фирми во Бугарија немаат ниту
вработени, ниту, пак, се занимаваат со трансфер на производствена
и трговска дејност од Грција во
Бугарија, се посочува во написот.
петок, 22 јули 2016 година
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Ница нова цел на терористите

Зошто во Франција, а не во соседните земји?
тите. Индивидуалните фактори не се
единствени во Франција. Тоа е комби
нација што ја прави Франција централ
на точка за насилство.

Радикалните исламисти се
противат на француската
политика во странство и дома

Франција води политика што ги налути
радикалните исламисти. Учествува во
воени кампањи против Исламска држа
ва повеќе од Италија или Германија, а
и зазеде уште поагресивна позиција
по нападите во Париз во ноември 2015
година. Нејзиниот став е спротивен од
повлекувањето на Шпанија од Ирак по
нападите од 2004 година во Мадрид.

Настаните во Ница се
ужасен потсетник дека,
во реалноста, секој во
Франција е цел. Иако не
е единствената земја во
регионот што доживеа
ла терористички напади
во последните неколку
години, Франција стра
даше многу повеќе од
соседните земји како
Велика Британија, Герма
нија, Италија и Шпанија.
Зошто е во фокусот на
толкаво џихадистичко
насилство во Европа?
26
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Н

а Денот на Бастилја
2015 година, моето се
мејство и јас отидовме
до брегот на реката Саона во
Лион за да го гледаме огно
метот заедно со илјадници
те жители на градот. Јас само
накратко забележав метални
барикади што ја блокираа ули
цата поставени до штандовите
за помфрит.
Франција сѐ уште закрепну
ваше од нападите врз „Шарли
ебдо“ и „Хиперкашер“. Едно ли
це само што беше обезглавено
во напад во фабрика за гасови
во регион
 от Лион. Во претход
ните години, имаше напади во
различни градови, како што се
Тулуз, Турс, Дижон и Нант. Но,
повеќето беа насочени кон Евреи или припадници на поли
цијата или војската. Поголеми
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от дел од луѓето во Франција
сѐ уште се чувствуваа безбедни
од директно насилство.

Настаните во Ница се ужасен
потсетник дека, во реалноста,
секој во Франција е цел. Иа
ко не е единствената земја во
регионот што доживеала те
рористички напади во послед
ните неколку години, Франци
ја страдаше многу повеќе од
соседните земји како Велика
Британија, Германија, Италија
и Шпанија. Зошто е во фокусот
на толкаво џихадистичко на
силство во Европа?

Одговорот лежи во три фа
ктори: надворешната и до
машната политика на земјата,
историјата и демографијата,
пристапот до државјанство
и интеграцијата на имигран

Сепак, ИСИС ги издвои Французите ме
ѓу своите цели уште пред ноември 2015
година, а се споменаа и за време на по
викот за убиство на Американци, Евро
пејци, Австралијци и Канаѓани. Покрај
тоа, Велика Британија е исклучително
активна во коалицијата против ИСИС,
но помалку џихадистички напади беа
успешни на нејзината територија во
последниве години. Така што, надво
решната политика на Франција не може
да ја објасни ситуацијата.

Поради својата историја,
Франција има повеќе
потенцијални исламистички
регрути

Постојат и историски сили. Деколо
низацијата на Алжир се одвиваше по
пат на маѓепсана осумгодишна војна
што создаде огорченост и сомневања
меѓу сите страни. И покрај некои мер
ки, Французите се многу толерантни
кон муслиманите, а истражувањата од
страна на Националната консултатив
на комисијата за човекови права од
1990 година покажуваат дека Север
ноафриканците и муслиманите им се
поодбивни од Евреите.
За време на интервјуата што ги напра
вив по нападот на „Шарли ебдо“, една
жена со северноафриканско потекло
ми кажа дека нејзиниот деветгодишен

син се сооч ил со соученик, кој му рекол:
„валкан Арап, така моите родители збо
руваат за вас дома“.

Историјата на Алжир како француска
колонија и силната економија на Фран
ција во почетокот на 70-тите години
на минатиот век им овозможија на се
верноафриканските емигранти да се
преселат во Франција. Меѓу европските
земји, Франција е втора според бројот
на муслимани и таа е несомнено најго
лемиот примател на муслимански еми
гранти од своите поранешни колонии.
Овие податоци не го дефинираат исла
мистичкото насилство, но комбинаци
јата на демографијата и на историјата
ја зголемува бројката на регрути што
се на располагање.

Пристапот на Франција кон
интегрирање на имигрантите
не им одговара на некои
француски муслимани

Овие демографски резултати беа соз
дадени не само од страна на историјата
и економијата, туку и од пристапот на
Франција кон државјанството и ин
теграцијата. Франција има доделено
целосно државјанство на поголем број
имигранти од соседите како Германија
или Швајцарија. Исто како Франција,
Велика Британија, и покрај нејзиното
одбивање да се приклучи на шенген
ската зона за слободно движење во
Европа, и Белгија доделуваа држав
јанство на новодојденци.

Меѓу овие земји, сепак, Франција осо
бено настојуваше дека ако учите во
нејзините училишта, го зборувате
францускиот јазикот и го прифатите
француски начин на живот, ќе бидете
третирани исто како сите Французи.
Таа зделка повеќе или помалку им по
могна на многу муслимани. Како што
покажа моето истражување со Рахсан
Максвел, да сте родени во Франција,
да сте жители на Франција и да збо
рувате течно француски се најдобри
те показатели да се чувствувате како
Французин. Тоа е поважно отколку да
се биде религиозен.
www.republika.mk
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Проект за задржување на архитектонскиот стил на најголемата знаменитост во Скопје

Во исто време, договорот не им
одговараше на сите пет мили
они муслимани во Франција.
Многумина се чувствуваат за
робени во предградијата на го
лемите градови. Тие се школу
вале во француските училишта
и зборуваат француски, но сѐ
уште не можат да најдат добри
работни места. Некои се зани
маваат со ситен криминал, не
кои завршуваат во затвор, а
многумина бараат поголемо
значење за својот живот. Тие
не се некои идеолози што одат
во џамија. Тие се разочарани
и проблематични поединци,
кои можат да се приклучат на
насилниот џихадизам без пре
дупредување.
Овие фактори ја издвојуваат
Франција од поголемиот дел од
нејзините соседи. Менување на
кој било од нив - до степен што
може да се смени - во најдобар
случај, би имало маргинално
влијание врз идниот развој на
настаните.

Дуќаните во Старата скопска
чаршија со обновени фасади
Покрај тоа, би било погрешно за креа
торите на политиката во други земји да
заклучат дека вмешаноста во коалици
јата против ИСИС, присуството на мус
лиманските имигранти, или повелико
душната политика за државјанство во
голема мера ќе ја зголеми веројатноста
за напади на нивна територија.

Иако Франција ќе биде цел на конти
нуираното насилство, јас не се двоум
 ев

LIMITED ЛИЗИНГ ПАКЕТ

- ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА

- МЕСЕЧНА РАТА 229 €

- КАСКО ЗА ПРВАТА ГОДИНА

/ Целосни LED светла
/ 18 инчни алуминиумски фелни машински обработени
/ Сончев кров
/ Паркинг сензори со оптички и звучен приказ
/ Сензор за светла и дожд
/ Магленки
/ Алкантара седишта

да отпатувам во Париз, Лион или во
Стразбур претходно ова лето и плани
рам да отидам со моето семејство во
Лион в година. Исто како што жителите
на Сан Бернардино, Орландо, Брисел,
Бејрут, Дака, Истанбул и на други места
не можат да го избегнат тероризмот,
едноставно, ако останат дома.

Планираните пет фасади за 2016 година се изведуваат
врз основа на проекти изработени лани. Една од фаса
дите е готова и беше претставена деновиве, а втората,
на која интензивно се работи, ќе биде завршена за два
месеца. Таа се спојува со хотелот „Шар“, кој, исто така, е
споменик на култура и за него ќе биде изработен проект
оваа година, велат од Конзерваторскиот центар, кој е
надлежен за реставрација на фасадите

Пишува | Невена Поповска

В

о Старата скопска чаршија оваа го
дина ќе бидат обновени фасади на
пет објекти во рамки на проектот
на Министерството за култура за реста
врација на фасади од староградската
архитектура. Одиме таму да ги поглед
неме фасадите, калдрмата, занаетчиите,
дуќаните...Скопската турска чаршија е
трговски и културно-историски дел во
Скопје и една од најголемите знаменито
сти на градот. До таму се стигнува преку

Извор | Ерик Блајш, „Вашингтон пост“
Превод | Ана Цветаноска

TECHNOLOGY TO ENJOY

/ 6,5 инчен дисплеј на радиото чувствителен на допир
/ Bluetooth, CD, SD, USB
/ SEAT sound system со 10 звучници и сабвуфер
/ Двозонски клима уред Climatronic
/ Кожен мултифункционален FR управувач
/ Електрика на сите стакла
/ Електрика, греење и преклопување на ретровизори

/ 7 воздушни перничиња
/ ABS, ASR, ESP + индикатор за притисок во пневматици
/ Темпомат
/ Hill hold
/ Затемнети стакла на задните врати
/ Навигација со мапи на Европа
/ Зимски пакет: греење на седишта

fb.com/seatmacedonia

www.seat.mk

ПОРШЕ СКОПЈЕ

СКС АУТО

бул. Босна и Херцеговина 4, Скопје | тел: 02 26 03 770/771 | факс: 02 2603-800 | sales@porsche.com.mk

бул. Гевгелија бб, Гевгелија | тел: 034 216 301 | факс: 034 216 301 | sks.auto@t-home.mk

ДЕ ЛУКС - АУТО

ЈОСИФОВ

ул. 500 бр.55, Куманово | тел: 031 444 999 | факс: 031 431 432 | info@deluxe.com.mk

Грчки пат бб, Битола | тел: 047 241 414 | факс: 047 241 414 | seat@josifov.com.mk

www.republika.mk
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репортажа
Камениот мост од плоштадот
во центарот на Скопје, или од
Калето, а површината што ја
опфаќа Старата скопска чарши
ја воопшто не е за занемарува
ње. Почнува од Камениот мост
сѐ до Бит-пазар и од Калето до
реката Серава.

Зборот чаршија потекнува од
турскиот израз „чарши“ т.е од
персискиот, што означува кр
стопат или плоштад со приоди
од сите четири страни. Скопска
та чаршија претставува посе
бен, многу значаен и интересен
комплекс од турско-градска ар
хитектура. И покрај тоа што во
голема мера го изменила својот
изглед, таа е сочувана и денес.
Скопската чаршија е од типот
на ориентално-балканските
чаршии и e една од најголеми
те во Македонија.

мала. Висината на дуќаните во
една улица била иста и се дви
жела до три метри, а покривот
изгледал како да покрива една
зграда.

Дознаваме дека тимови од Кон
зерваторскиот центар- Скопје
се надлежни за фасадите што
ќе бидат реставрирани, а кој го
дишно во својата програма пра
ви проекти за пет фасади што
ги изведува наредната година.
- Планираните пет фасади за
2016година се изведуваат врз
основа на проекти изработе
ни лани. Една од фасадите е
готова и беше претставена
деновиве, а втората, на која
интензивно се работи, ќе биде
завршена за два месеца. Таа се
спојува со хотелот „Шар“, кој,
исто така, е споменик на кул
тура и за него ќе биде изра
ботен проект оваа година - нѐ
информираа надлежните.
Старите жители на Скопје
се присетуваат дека уште од
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најстари времиња речиси си
те дуќани во чаршијата би
ле отворени кон улицата. Во
текстовите за старо Скопје се
нагласува дека подот бил по
дигнат над нивото на улицата,
а доколку дуќанот немал виз
ба, под подот имало празнина
слична на трап, која се наре
кувала чумурлак. Дуќаните се
затворале со ќепенци. Долгиот
ќепенок на прозорците се спу
штал со конзоли, кои претста
вувале продолжение на греди
те што го држеле подот, а се
потпирал на вертикално поста
вени столбови. Горните капаци
се кревале кон стреата за која
се закачувале со железна кука
прицврстена на роговите на
покривот. Дуќанот се затворал
со вовлекување на попречната
греда во специјално направени
железни лежишта. Површина
та на дуќаните била различна,
а се движела од четири до осум
квадратни метри, која можела
да биде и поголема, а ретко по

www.republika.mk

Според типот на работа, дуќа
ните можеле одзади да има
ат и по уште една просторија
(казанџии, мумџии, ковачи и
др.) Трговските дуќани одзади
имале магацин, а покрај при
земјето и просторија на кат.
Магацините биле градени од
солиден материјал со желез
ни врати и прозорци. Во некои
дуќани, горе имало и просто
рија што служела како рабо

тилница до која се искачувало
по многу стрмни скали.

Посебен тип дуќани биле бер
берниците, налбатите, ахчил
ниците и фурнаџиите, со тоа
што во средината имале врата,
а од страните прозорци.

Занаетчиите работеле пред
минувачите во своите мали
дуќанчиња, седејќи со скрсте
ни нозе на ќепенок или на ро
гозина.
Работното време во чаршијата
било 12 часа. Тие занаетчии
чијашто работа била поврзана

со годишните времиња како ќурчии или
кожувари, во работната сезона работеле
од 16 до 18 часа. Некои занаетчии, пак,
незавршената работа ја носеле дома
да ја довршат: абаџии, чизмаџии, па
пуџии...
Во текот на ноќта чаршијата ја чува
ле чувари - пасванџии. Нив месечно
ги плаќале занаетчиите и трговците
- сопственици на дуќаните.

Двата објекта во чаршијата што се обно
вени ги посети министерката за култу
ра Елизабета Канческа –Милевска, која
се сретна со сопствениците на дуќаните
што се сместени во објектите.
www.republika.mk

- Ќе се почне со работа уште на
две фасади за кои тендерската
процедура е во завршна фаза, а
последната, петта фасада за оваа
година, е фасадата на црквата „Св.
Спас“ каде што е сместен и Кон
зерваторскиот центар. Оваа го
дина, исто така, институцијата е
задолжена да изработи и проекти
за нови пет фасади. Обновата на
фасадите во старите градски ја
дра е крупен проект на Владата и
Министерството за култура, кој сe
планира да биде целосно завршен
до крајот на 2018 година. Верувам
дека за сите занаетчии и дуќан
џии што работат тука од огромна
важност е обновата на фасадите и
задржувањето на архитектонски
от стил на чаршијата - рече Кан
ческа-Милевска.За чаршијата биле
важни и објектите како безистенот,
џамиите, ановите, карван-сараит е,
амамите, медресите и други објекти
што имале општ или религиозен
карактер. Таа секогаш претставу
вала значаен градски локалитет со
калдрмисани тесни и кривулести
улички, со чешми, шадрвани, со го
лем број придружни објекти.

Досега се реализирани многуброј
ни активности од Програмата за
ревитализација на чаршијата, ка
ко што се: поставување кандела
бри, ознаки и насоки, направено
е и хортикултурно уредување на
просторот. За Старата скопска чар
шија постои и и посебен закон за
заштита на ова културно наследс
тво и симбол на мултикултурноста
во главниот град.
петок, 22 јули 2016 година
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Д-Р СОЊА ТАЛЕСКА,
СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА, „МЕРИДИЈАН МЕДИКАЛ“

здравjе

сÈ повеќе има пациенти што ја применуваат
акупунктурата како
релаксација
Денес животот е подинамичен. Успех ни е кога пациентот
ќе заспие додека ја изведуваме акупунктурата. Тоа е
знак дека сме постигнале релаксација и отпуштање за
пациентот, вели д-р Талеска
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

А

купунктурата е традиционална кинеска медицина, која се изучува пет
години на колеџ во Кина. За да се
стане специјалист по акупунктура, потребно е пет години усовршување на колеџ во
Кина, а потоа со искуството да се надградува
знаењето.

- Човечкото тело има околу 360 акупунктурни точки од кои доволно е барем 280
да се знаат за да може солидно да се третира пациентот и да се постигне успех
– вели д-р Соња Талеска, специјалист по
физикална медицина и рехабилитација во
„Меридијан медикал“, која пред десет години била во Кина каде што ги учела тајните
на акупунктурата, која денес ја применува.

Што е акупунктура и како се изведува?
ТАЛЕСКА: Акупунктурата е древен кинески
метод стар пет илјади години, кој настанал со
собирање искуства од самите луѓе што ја применувале. Тие забележале дека притискајќи на
одреден дел од телото по некое време имале
значително подобрување во некоја здравствена состојба и ги забележувале тие точки
и така се градело искуството за лекување со
акупунктура. Самиот збор „акупунктура“ доаѓа од два збора „аку“ што значи врв и „поинтс“
што значи точка. Тоа значи дека со врвот од
иглата се оди во една определена точка. Низ
историјата, акупунктурата на почетокот се
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вршела со притисок на одредени
делови од телото, односно точки, со
камен. Понатаму, како што се развивало општеството дошло металната
доба, па таа се вршела со бакарни,
железни, остри предмети или, пак,
се притискало со бамбусови трски,
така што начинот на изведување
еволуирал. Денес таа се изведува на
тој начин што со врвот од иглата се
влегува во акупунктурната точка.
Тоа се прави со специјални игли,
кои се изработуваат од специјален
челик, а има и сребрени и златни
игли, за полуксузно изведување на
акупунктурата. Денес најчесто се
работи со игли од специјален челик
што може да бидат за една употреба или, пак, да се стерилизираат.
Карактеристично за акупунктурните игли е што тие се потенки од
човечкото влакно. Врвот е многу
остар, имаат врат и имаат крај што е
малку подебел, навиткан и има едно
топче. За него се држи иглата за да
се насочи во акупунктурната точка.
Меѓутоа, техниката на боцкањето,
под кој агол и која игла (има различни должини на иглите, постојат
пократки, средни и подолги) зависи
од акупунктуристот и од болеста
што ја третира за да постигне одреден ефект.
Што може релативно успешно
да се третира со акупунктура?
ТАЛЕСКА: Во традиционалната
кинеска медицина нема дијагнози
како болести. Таму човекот се смета
за едно цело со природата. Сите промени што се јавуваат на човечкото
тело се поврзани со промените во
природата. Кај нив се третираат
состојби, симптоми и синдроми.
Нашата предност како лекари е
што ги знаеме сите механизми на
современата медицина и може да
направиме една симбиоза на западната и на традиционалната кинеска
медицина. Со акупунктура се третираат сите состојби на болка како што
се лумбаго, ишијалгија, спондилоза,
сколиоза, невралгии, главоболки,
фацијалис на лицето, мијалгии,
мигрена, менструални болки, воспаление на мускулите, болки кај

разни ревматски заболувања, има
голем ефект кај автоимуните заболувања. Помага при спортски повреди – при исчанчување, дислокација
на зглобови, фрактури... До денес
спортистите и балерините во Кина
се лекуваат со акупунктура.

Кои болести или пациенти не
може да се лекуваат со акупунктура?
ТАЛЕСКА: Апсолутно нема контраиндикација за употреба на
акупунктура ако тоа го извршува
стручно лице. Треба да се внимава
кај луѓе со нарушена венска циркулација, односно пациенти со тромбоза бидејќи со иглата може да се
погоди некој крвен сад и да се случи крвавење или хематом. Исто и
за пациенти со нагласен капиларен
цртеж. Кај нив, иако е потребно да
се прави акупунктура треба вешто
да се избегнуваат тие површни капилари само од причина дека може
да настане некоја модринка или
хематом. Постојат одредени точки
кај бремени жени што не смеат да
третираат бидејќи може да се загуби плодот, но, општо, бремени
жени може да одат на акупунктура.

Дали со акупунктура се лекуваат болести на зависност?
ТАЛЕСКА: Се лекува зависност од
цигари, од алкохол и, во поново
време, зависност од храна. Тоа се
прави на тој начин што се стимулираат одредени точки, кои влијаат
на забрзување на метаболизмот, а
на намалување на желбата за храна, пушење или за друга зависност.
Од една страна, се елиминираат
тие токсични материи, а од друга
страна се подобрува целата состојба на организмот. Исто така, се
применува и за стресни состојби.
Денес животот е подинамичен и сѐ
повеќе имаме пациенти што ја применуваат акупунктурата во смисла
на релаксација, отпуштање, како
еден вид медитација. Успех ни е
кога пациентот ќе заспие додека
ја изведуваме акупунктурата. Тоа
е знак дека сме постигнале релаксација и отпуштање за пациентот.
www.republika.mk

Дали македонските пациенти сѐ
повеќе ѝ веруваат на оваа древна
кинеска вештина?
ТАЛЕСКА: Пред десет години, со
помош на кинеската амбасада во
Македонија група лекари, меѓу кои
и јас, имавме можност да одиме
во Кина и изворно да ги научиме
методите на акупунктура. Кога се
вративме, дел од нив почнаа многу успешно и стручно да ја работат акупунктурата. За жал, дел од
нив веќе се пензионери, дел веќе
не работат. Јас бев во Централна
Кина, во провинцијата Шанг Си,
каде што со 42 лекари од цел свет
ги учевме тајните на традиционалната кинеска медицина. Имавме
часови по теорија, а практичниот
дел го вежбавме во болници каде
што пациентите се лекуваат само
со акупунктура. Кинезите, покрај
акупунктурата користат многу лековити билки како дополнително
зголемување на ефектот од акупунктурата. Таму учевме и една техника, мала хирургија – со помош на
специјални акупунктурни игли се
вршеа мали хируршки резови на одредени места во кои се аплицираше
лек, кои даваа многу поинтензивен
ефект од акупунктурата. Оваа древна вештина треба да се учи изворно,
од местото од каде што потекнува.
Акупунктурата е голема наука, која
прво теоретски мора да се совлада, а потоа и практично за да се
изведува правилно. Не се учи со
курс од десет дена. Македонските
пациенти што од порано слушнале за акупунктурата и веруваат во
неа бараат добар акупунктурист,
кој ќе ја спроведе бидејќи виделе
подобрување од третманите со
оваа вештина. Во западниот свет
луѓето тежнеат кон природен начин на лекување. Миграцијата на
младите луѓе во странство и тие се
повеќе осознаваат и избегнуваат
лекување со хемија и сакаат да го
стимулираат телото само да се избори со настанатата состојба. Некој
што еднаш се лекувал или ја пробал
акупунктурата тој секогаш ќе се
врати на неа затоа што и бенефитот
е многу голем.
петок, 22 јули 2016 година
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ИсториJа
Најзначајните битки во текот
на Илинденското востание

Битката
кај селото
Смилево
Во текот на втората половина
на 1903 година, во периодот
на Илинденската епопеја,
кога македонското население
организирано се дигнало
против неколкувековната
османлиска доминација во
Македонија, македонската
историја забележала голем број
херојски битки на македонските
востаници со османлиската
војска и башибозук. Една од
тие битки била и таа во селото
Смилево по почнувањето на
големата османлиска офанзива
против востанатото македонско
население
пишува |
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

С
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елото Смилево може да се
каже дека било центарот на
Илинденското востание во
Битолскиот округ. Во тој период
селото имало 2.200 жители, од кои
сите биле етнички Македонци. Во
Смилево пред востанието, од 2 до
7 мај 1903 година бил одржан познатиот Смилевски конгрес, на кој,
дефинитивно, било решено дека
во Битолскиот округ ќе се крене
востание. За време на востанието
во Смилево бил сместен и главниот
штаб (ГШ) на востаничките сили на
чело со Даме Груев, Борис Сарафов и
Анастас Лозанчев. Вечерта меѓу 2 и
3 август околу 200 востаници го напеток, 22 јули 2016 година

паднале османлискиот гарнизон во
селото, кој имал 85 војници. Според
Христо Силјанов, селскиот свештеник „со крст во раката измолил од
Бога благослов за почнатото дело“.
Истовремено востаниците застанале пред осветеното востаничко
свилено знаме и му се поклониле. Во
и околу селото се воделе тридневни
борби, кои завршиле со ослободување на Смилево од страна на македонските востаници. Наредниот
ден еден поголем османлиски одред
од 400 војници од селата Гопеш и
Облаково се упатил кон Смилево со
цел да им помогне на опколените
војници. Една смилевска чета ги
пречекала кај местото Ѓорев Гроб и
им задала силен удар, при што биле
убиени десетина војници. Меѓутоа
ГШ решил четата да се повлече кон
Смилево овозможувајќи ѝ на османлиската војска да се приближи кон
селото. Накратко, востаниците се
повлекле од Смилево на тој начин
дозволувајќи им на опколените
војници и на тие што придојдоа да
www.republika.mk

се повлечат набрзина од Смилево.
Во овие неколкудневни судири загинале 60 војници и двајца востаници, но биле запалени и 34 куќи
во селото. На 5 август охрабрени
османлиите повторно тргнале кон
Смилево, но само успеале да се доближат до селото. Тие биле одбиени
и принудени на бегство, оставајќи
дел од оружјето и коњите зад себе.
Смилево живеело слободно од 4 до
27 август. По наредба на ГШ, населението од селото, но и жители од
други населени места, кои се засолниле во Смилево, биле сместени во
организиран збег во планинското
место Голем Гар.

На 25 август 1903 година почнала
големата османлиска офанзива
против востаничките упоришта.
Главно преку железничката линија
Солун - Битола биле префрлени
околу 80.000 војници и стационирани во и околу градот Битола. Оттаму османлиската војска поделена
во неколку дела се упатила во раз-

ни правци во Битолскиот вилает.
Четири баталјони од Битола и по
два од Ресен, Охрид и од Прибилци
или вкупно 12.000 војници, тргнале кон реонот Ѓавато - Смилево.
Кај Ѓавато тие лесно, со помош на
артилерија, ги пробиле востаничките сили предводени од војводата
Ѓорги Сугарев. Овие востаници се
повлекле во правец на Смилево. На
26 август движејќи се кон Смилево
османлиската војска пополека го
обиколила селото. Востаничките
сили предводени од Д. Груев и Ѓ.
Сугарев броеле околу 600 борци.
Треба да се забележи дека претходниот ден селото го напуштил
Борис Сарафов, префрлајќи се во
Охридско, на тој начин избегнувајќи го судирот со османлиската
војска и оставајќи ги на тркалото
на судбината своите соборци.
Груев бил решен дека ќе има судир
и бил известен навреме од своите
курири за движењето на војската,
направил стратегиско разместување на востаничките сили. Имено, тој ги распоредил востаниците
на височинките и стратегиските
места правејќи неколкукилометарска тенка одбранбена линија.
Истовремено целото население го
напуштило селото и се сместило
во Голем Гар.

На 27 август почнало артилериското бомбардирање на Смилево
и на востаничките позиции, кои,
за среќа, поради османлиската непрецизност не настрадале многу.
Во меѓувреме, се развиле жестоки
судири меѓу востаниците и османлиите, а постепено, една по една,
паѓале востаничките позиции на
Ѓорѓи Сугарев, ѓаконот Евстатиј,
Павле Крстев, Даме Мисков и други
војводи. Паднале позициите кај манастирот „Св. Петар“, кај Горановац
и Арамиски Камен. Повлекувајќи се
од своите позиции, борците имале
многу жртви.
Во самото Смилево одбраната ја
раководел Груев, кој на располагање имал четири смилевски чети.
Според Христо Силјанов, во еден
момент Даме Груев мислел со своите соборци да се забарикадираат
во селското училиште и така „да
ги продадат колку што е можно
поскапо животите“. Меѓутоа во оваа

поминат низ османлискиот обрач и
да се засолнат во демирхисарското
село Боиште.

Даме Груев

намера го одвратиле смилевските
војводи. Во тој момент една граната
го пробила ѕидот од задната страна
на училиштето, при што им овозможило на востаниците да се повлечат во правец на Бигла. На тој начин
биле отворени сите патишта кон
Смилево, кое најбрзо целото блеснало во пламен, запалено целосно
по вторпат за кратко време.
Како настан со посебни херојски
одлики треба да се спомене случајот кај манастирот „Св. Петар“,
каде што се стационирале 17 востаници предводени од локалниот
војвода Мише Ќосето од Битола.
Карактеристично за овие востаници е тоа што освен четворица,
другите речиси биле невооружени, т.е. освен со коси прицврстени
на стапови. Речиси сите загинале
почитувајќи ја наредбата да не отстапат од своите позиции.

Не поминало подобро ниту населението засолнето во Големиот
Гар. Имено, османлиската војска,
буквално, го прегазила збегот, оставајќи зад себе убиени и масакрирани селани, силувани жени и деца.
Загинале вкупно 73 души, најмногу
жени и деца. Поради ваквата ситуација, во вечерните часови во самиот
збег пристигнал Даме Груев, кој им
укажал на селаните утредента да
се предадат на османлиите, со цел
да се избегнат натамошни измачувања и жртви меѓу недолжното
население. Во меѓувреме, востаниците користејќи ја ноќта успеале да
www.republika.mk

Како и да е, османлиската војска
мислејќи дека целосно ги разбила востаничките сили по три дена
се повлекла од селото Смилево
и само во селото Гопеш оставија
гарнизон од 200 војници. Меѓутоа, иако бројот на востаниците
бил намален, сепак нивниот дух
не бил скршен. Востаниците повторно се вратиле во овој реон, а во
Смилевско уште еден месец било
спокојно. Главниот штаб повторно
се вратил во смилевскиот дел од
Бигла координирајќи ги востаничките акции. Дури на 26 септември
османлиската војска повторно се
судрила со востаниците кај Бигла.
Македонските востаници успеале
безбедно да се повлечат во селото
Боиште, по што Груев накратко пак
се спуштил во самото Смилево. На
6 октомври во реонот на Ѓавато
150 востаници се судриле со османлиската војска во планината над
селото Цапари. Во борбата, за жал,
загинале 45 востаници. По наредба на ГШ востаниците го собрале
и го складирале оружјето, со што
востаничките акции во овој дел од
округот и официјално завршиле.

Судбината на смилевци била
трагична. Имено, дел од селаните што се вратиле во Смилево по
дадената изјава за „покорност“, за
да ја преживеат зимата изградиле привремени колиби до своите
изгорени домови. Другиот дел, од
околу 500 жители, пред сѐ жени и
деца, се упатиле кон Битола со цел
да се сместат кај свои роднини и
познати. Главниот инспектор на османлиска Македонија и привремен
битолски валија Хусеин Хилми-паша во почетокот одбивал да ги прими смилевци, со изговор дека „не
сакал да го зголемува опасниот
елемент во градот“. Хилми-паша
го условувал нивното примање во
Битола со предавањето на нивните
мажи и браќа, кои останале со востаниците. Меѓутоа, под притисок
на рускиот вицеконзул Кохмански
по три дена поминати под ведро
небо, жените и децата од Смилево
биле пуштени во Битола.
...Продолжува

петок, 22 јули 2016 година
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[ антологија

Култура
Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Трач

Елин
Хилдербранд

2

Бавната смрт
на Лусијана Б.

3

Еднаш одигравме
љубов
Елена
Конеска

4

Смртта
вози ауди
Кристијан
Банг Фос

5

Макунаима
Марио
де Андраде
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28.издание на манифестацијата „Поетска ноќ во Велестово“

Поетски
портрет на
Санде
Стојчевски
во Велестово

петок, 22 јули 2016 година

Санде Стојчевски (1948)

Збирката „Единаесет ирски поети“, избор од
современата ирска поезија, во препев на Јулијана
Величковска и на Василка Пемова, издание на „ПНВ
публикации“ – Скопје, ја промовираше Димитар
Пандев, а стиховите ги читаа: Били Рамзел, Алва Ни
Гиарвуи, Патрик Котер и Џери Марфи

В

Гилјермо
Мартинес

]

о охридското село Велестово
викендов се одржа 28. издание
на Интернационалната манифестација „Поетска ноќ во Велестово“.

Манифестацијата почна на местото
Чешма, со поетски портрет на Санде
Стојчевски, за кој беседа одржа Зоран
Анчевски, а на тремот на црквата „Успение на света Богородица“ беше отворена изложба на академскиот сликар
Стефан Хаџи Николов.
Професорот Анчевски за поетот Стојчевски рече дека е еден од најеминентните современи македонски поети, кој
зад себе остава големо дело што вклучува не само поетски содржини, туку и
толкувања, критички записи, осврти на
поезијата на наши и на странски поети.
- Тој е поет што непрестано до ден денес
ја разгатнува тајната на поетскиот збор,
на уметничката вредност на поезијата.
Поет што со своите долгогодишни полемички текстови во периодиката и
како посебни наслови со благороден
тон ги довршува своите расправи за
поетиката со голем број поетичари од
негов ранг - истакна проф. Анчевски.
Оваа година манифестацијата имаше
богата издавачка продукција. Беше промовирана збирката „Единаесет ирски
поети“, избор од современата ирска
поезија, во препев на Јулијана Величковска и на Василка Пемова, издание на
„ПНВ публикации“ – Скопје. Збирката ја
промовираше Димитар Пандев, а стиховите ги читаа: Били Рамзел, Алва Ни
Гиарвуи, Патрик Котер и Џери Марфи.
Овој ден веќе неколку години наназад
е резервиран за интернационалната
вечер „Глобално поетско село“ на која
се претставуваат поети од целиот свет.
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Во текот на вечерта беше промовирана и
книгата под наслов „Сеќавања“ на авторот Климе Дулески, во која се опишани
сеќавања, приказни, случки што се однесуваат на селото Велестово.
На последниот ден од „Поетската ноќ во
Велестово“, на 18 јуни, напладне, во библиотеката „Григор Прличев“ во Охрид се
одржа „Поетско пладне“ на кое настапија
ирски и македонски поети.

„Поетска ноќ во Велестово“ е манифестација единствена од таков вид во Република Македонија. Основана е во 1989
година како камерна презентација на
творештвото на афирмиран македонски
поет и сликар. Од нејзиното првото издание одржано на 12 август 1989 година
низ неа продефилираа најзначајните
македонски поети и сликари, меѓу кои:
Петре М. Андреевски, Анте Поповски,
Гане Тодоровски, Јован Котески, Матеја
Матевски, Радован Павловски, Јордан
Плевнеш, Славе Ѓорѓо Димоски, Богомил
Ѓузел, Михаил Ренџов, Ефтим Клетников, Ристо Јачев, Братислав Ташковски,
Пако Кузман, Веле Смилевски, катица
Ќулавкова, Раде Силјан, Владимир Мартиновски, Никола Маџиров и др., сликари: Вангел Наумовски, Глигор Чемерски,
Сергеј Андреевски, Боро Митриќевски,
Родољуб Анастасов, Владимир Георгиевски, Газанфер Бајрам, Коле Манев,
Мирослав Масин, Славко Упевче, Никола Упевче, Драган Спасевски-Охридски,
Доне Милјановски, Нове Франговски,
Васко Ташковски, Александар Станковски и други. Од странските поети досега
во Велестово имаат настапено поети од
Сирија, Србија, Турција, Израел, Ирска, од
Италија, Црна Гора, Естонија, Бугарија,
Албанија, Норвешка, Словачка, Словенија, од Монголија. � (Н.П.)

ВНАТРЕШЕН СОНЕТ
Како запознавање
ти сè уште блескаш;
Во блесокот езеро,
лебеди се гонат.
Кралот нивни весла
низ сенчести места,

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

„Таиќанки на плажа“
„Таиќанки на
плажа“ е слика
на Пол Гоген,
која ја насликал
во 1891 година.
Гоген (18481903) е француски сликар, кој
се инспирирал
од егзотичниот
свет на островот
Таити. Формите
на неговите слики се мирни и
монументални,
проткаени со
еротика.

Влијаел врз развојот
на експресионизмот
и на формирањето

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

неговите движења

Заработка: 50.800.000 $

другите ги сонат.
Искреноста,

Тајниот живот на
миленичињата
The secret life of Pets

крупен лотос што се лула,

со зрелата папрат во радоста.
Истерувачи на духови
Ghostbusters

бдеејќи над длабочините,

во помислата.

Жанр: комедија
Режија: Пол Феиг
Актери: Мелиса Мекарти,
Кристен Виг,
Кејт Мекинон
Заработка: 11.400.000 $

ќе запрат
сè што се придвижува

Жанр: aнимиран
Режија: Крис Рено,
Јероу Чејни
Актери: Луис С.К., Кевин Харт,
Ерик Стоунстрит
Заработка: 46.000.000 $

спокојно разговара

Годините, од светла кула

на фовизмот, а се
занимавал и со
скулптура. �

Легендата за Тарзан
IThe legend of Tarzan

Во блага реченица

Жанр: акција
Режија: Дејвид Јејтс
Актери: Александер Скарсгард,
Кристијан Стивенс,
Рори Џ. Сејпер
Заработка: 11.300.000 $

пристигнав на брегот,
како јаболко
нудејќи ја смислата на моето

Барајќи ја Дори
Finding Dory

доаѓање.

Жанр: aнимиран
Режија: Ендрју Стентон,
Ангус Меклејн
Актери: Елен Деџенерис,
Алберт Брукс, Ед О’Нил
Заработка: 10.600.000 $

Околу видот немаше лебеди.
Војниците на снегот уморни, бучно
креваа логор под ридот.

Придружничките за
свадби на мајк и дејв
Mike and Dave need
wedding dates

www.republika.mk

Жанр: комедија
Режија: Џејк Шимански
Актери: Зак Ефрон,
Адам Девин,
Ана Кендрик
петок, 22 јули 2016 година
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„Вкусот на Скопје” е замислен да се развива секојдневно
со збогатување на постојното мени во „Јавна соба“ и со
гостувања на врвни готвачи од земјава и од странство, кои
ќе ги демонстрираат своите вештини и мајстории пред
пошироката публика, вели Велиновски

АЛЕКСАНДАР ВЕЛИНОВСКИ, ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ДИЗАЈН И ЗА ИНОВАЦИИ „ЈАВНА СОБА“

Скопје добива гастрономски центар
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

Д

евет месеци по отворањето на Центарот за
дизајн и за иновации
„Јавна соба“ стана препознатливо место за младите дизајнери, инженери, амбасадори, директори на компании, кои тука
разменуваат мисли и идеи. Но
„Јавна соба“ стана и место каде
што се оди на вкусен појадок,
ручек, вечера, мезе со пријатели. Урбаниот и иновативен
простор е замислен како лулка
на креативните индустрии во
земјата и во регионот.

Од септември е планиранo да
почне да работи Центарот за
гастрономија каде што врвни
готвачи ќе ги откриваат своите
тајни на готвењето.

- Ќе им дадеме шанса на неколку млади таленти од Македонија, кои одлично работат
и размислуваат. На тој начин
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ќе ја збогатуваме гастрономската
понуда не само во „Јавна соба“ туку
и во целата земја – вели Александар
Велиновски, директорот на Центарот
за дизајн и за иновации „Јавна соба.

Центарот за дизјан и за иновации
„Јавна соба“ од септември најави дека
ќе стане Центар за гастрономија, каде
што врвни готвачи ќе ги откриваат
своите тајни на готвењето. Како е
замислен „Вкусот на Скопје“?
ВЕЛИНОВСКИ: „Вкусот на Скопје” е
замислен да се развива секојдневно со
збогатување на постојното мени во
„Јавна соба“ и со гостувања на врвни
готвачи од земјава и од странство, кои
ќе ги демонстрираат своите вештини
и мајстории пред пошироката публика.
Сите ние сакаме новитети, сакаме изненадувања, шарена и богата трпеза, и со
впивање на новите информации, во овој
случај техники и вкусови, се здобиваме
со нови знаења. Ова е чин на неформално учење, моменти што нѐ прават
среќни и нѐ исполнуваат, ги меморираме и преку тие спомени насобираме
знаење. Кулинарските работилници и
вечери се отворени за целата јавност
бидејќи целта е да се сподели знаењето со поголем број луѓе во Скопје и во
Македонија. Масовноста за сите овие
кулинарски настани од септември ќе
www.republika.mk

биде уште поголема со новата програма што ја развиваме во соработка со
агeнцијата „Реборн“ од Скопје.

Кои готвачи ќе гостуваат во Центарот за гастрономија?
ВЕЛИНОВСКИ: Досега имавме чест
да вкусиме од редовното и од вонредното мени на Катерина Николиќ,
Марк де Јонг, Пол Хотхаузен и Мирко
Митровски. За следната сезона, покрај
наведените, ќе имаме проширен состав на домашни и странски готвачи.
На пример, работилница ќе одржи
Игор Чупахин – светски гастроном
од Хрватска, но во преговори сме и со
други готвачи од регионот. Ќе дадеме
шанса на неколку млади таленти од
Македонија, кои одлично работат и
размислуваат. На тој начин ќе ја збогатуваме гастрономската понуда не само
во „Јавна соба“, туку и во целата земја.

„Јавна соба“ постои една година, но
полека се претвора во центар за животно образование. Што сѐ се организира и се одржува во „Јавна соба“?
ВЕЛИНОВСКИ: Програмата и активностите што се случуваат во „Јавна соба“
повеќе покажуваат образование и тоа
од неформален карактер, кое е потребно во сите пори на општеството. Тоа
е и целта на постоење на „Јавна соба“,

да образува, да продуховува, да стимулира нови личности активно да
придонесуваат во општеството и
да го пренесуваат своето знаење
на тие на кои им е нужно. Храната
не е случајно одбрана како медиум
преку кој ќе ги дознаеме другите
култури и ќе ја разбереме и вреднуваме и својата култура многу повеќе.
Доколку го погледнете менито во
„Јавна соба“, ќе видите дека основата
е македонска, но дека има влијанија
од цел свет. Но, „Јавна соба“ не е само
ресторан, секојдневно се случуваат
дегустации на нови македонски и
странски вина. Ликовните изложбите се менуваат на месечно или
на полумесечно ниво, има поетски
читања, промоции на нови книги
на автори од цел свет. Во период
март – јули се реализираа неколку
работилници за дизајн за студенти и резиденции за дизајн на осум
странски дизајнери што произведуваат мебел во соработка со домашни
компании.
Компании секојдневно организираат
најразлични настани во „Јавна соба“.
Семинари, работилници и предавања
се редовна практика во просторот.
Затоа и постоиме, да понудиме можности за сите на едно место.

За когo сѐ е отворен Центарот за
дизајн и за иновации?
ВЕЛИНОВСКИ: Самото име, кое, конечно, пошироките кругови во градов успеаја да го апсолвираат, кажува
дека просторот е јавен и дека секој
може да дојде слободно, да вкуси
добра храна за појадок, ручек или
за вечера, но може и да работи од
тука со свој компјутер, да има деловна
средба, да искористи алати и машини во работилница или да проследи
некој интересен музички настан со
дегустација на чаша добро вино. Во
„Јавна соба“ навистина доаѓаат од
7 до 77-годишна возраст и секаков
профил луѓе: инженери, доктори,
амбасадори, министри, до челници
на големи компании. Сепак, младите професионалци ги има најмногу.
Станува збор за убава и интелигентна
публика, која сака и не се плаши од
новитети. Прашуваат, учат и покажуваат што знаат пред другите. Динамично е секој ден!
„Јавна соба“ првично е замислена
како центар за дизајн и за иновации. Колку е искористен центарот?
Доаѓаат ли млади иноватори за тука
да ги реализираат своите идеи?
ВЕЛИНОВСКИ: Во последно време
повеќето дизајнери што работат
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во „Јавна соба“ на нов дизајн и на
иновации се од странство. Не знам
дали интересот за продукција и за
иновирање запна кај инертноста на
македонските дизајнери!? Не можам
да кажам дека нема активни меѓу
нив, но очекував да бидат попретпримачки настроени и тие да доаѓаат
да нѐ молат да работат во просторот
бидејќи им е бесплатно. Во моментов
има две млади дизјанерски компании
што го користат центарот и условите,
„Ви eнд нејчр“ (weandnature.com) и
„Ринока“ (rinocca.mk), и браво за девојките! Јавна соба е веќе регионално
афирмиран концепт и тоа не само
меѓу дизајнерската фела. Пред само
еден месец на фестивалот „Миксер“
во Белград слушав коментари дека за
храната и за самиот концепт на „Јавна
соба“ се зборува и низ Загреб, Тирана,
Приштина и Љубљана. Секојдневно
имаме посетители од странство, особено од регионот. Се чини треба да
почекаме да нѐ преплават странците
за домашните да сфатат дека и за нив
влезот е слободен. По една година работење ќе ги сумираме резултатите
и ќе знаме до каде сме.

Дали постои македонски дизајн?
Дали „Јавна соба“ е македонски
дизајн?
ВЕЛИНОВСКИ: Јавна соба е 100 проценти македонски дизајн, без никакви примеси од надвор. Станува збoр
за автохтон модел на функционирање на основа на социјално претприемаштво. Пред да го создадеме
нашиот модел на функционирање направивме анализа на неколку модели
од кои можеше многу да се научи,
но малку од тоа можевме да искористиме во практика. Секоја средина
е посебна и техниката на копирање
е често погрешна, дури и фатална во
некои случаи.
петок, 22 јули 2016 година

39

Годинашното издание на „Битолски Шекспиров фестивал“ ги помести границите

Валентин Светозарев: Донесовме одличен театарски продукт во Битола!
Во Крајова Романија се одржа редовната конференција
на Европската aсоцијација на Шекспирови фестивали,
каде што беше решено „Битолски Шекспиров фестивал“ (Bitola
Shakespeare festival) уште оваа година да стане рамноправен
член поради заложбите и успехот во реализирањето на толку
обемна и разновидна програма што го слави и презентира
делото на Шекспир во овој дел на Европа, вели Светозарев
Разговараше |
Невена Поповска

Зад нас е уште едно изда
ние на театарскиот Фестивал
„Битолски Шекспиров фе
стивал“ (Bitola Shakespeare
festival). Какви се Вашите
впечатоци?
Светозарев: Годинашниот
„Бит олски Шекспиров фе
стивал“ (Bitola Shakespeare
festival) донесе една исклучи
телно интересна и разновидна
програма, која ни ја донесоа те
атарски ансамбли од неколку
земји .Би сакал посебно да го
нагласам големиот уметнички
квалитет на сите нив одделно.
Ова година наши драги гости
беа театри од Израел, Русија ,
Србија , Полска , САД и, сека
ко, од Македонија. Интересот
кај публиката беше огромен
и сето тоа нѐ прави да бидеме
задоволни од тоа што успеавме
како театарски продукт да го
донесеме во Битола и, секако,
нѐ обврзува в година да отиде
ме и чекор понатаму, пред сѐ,
тука мислам на квалитетот на
понудената програма.
На свеченото отворање Вие
како директор место прото
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коларен говор на сцената из
ведовте песна од „Рејдиохед“.
Тоа, несомнено, ги помести
границите и очекувањата на
публиката. Чија беше идејата
за необичното отворање на
Фестивалот?
Светозарев: Идејата за све
ченото отварање дојде спон
тано. Некаде на почетокот на
оваа година со актерите на
познатиот петербуршки те
атар „Вера Комисаржевскаја“
разговаравме за некаков за
еднички проект. Сакавме тоа
да биде не голем по обем како
легендарната „Ромео и Јулија“
со која пред четири години го
отворивме фестивалот, а една
година пред тоа и „Охридско
лето“, туку нешто помало, а
сепак значајно и вредно. Пред
сѐ, беше идејата за активна пар
тиципација на култната битол
ска група „Фолтин“, која и беше
активен учесник во овој музич
ко-сценски перформанс, кој го
нарековме „Шекспирфоревер“
(„Shakespeare4ever“) . Можам
да кажам дека јас бев главниот
координатор на таа неколкуме
сечна креативна комуникација
за на крајот да „стегнам заби“
и самиот да учествувам во овој
перформанс. Ете така се слу
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чи тоа. Особено ме радува фактот
што постои огромен интерес оваа
наша музичко-сценска претстава
да гостува во Русија затоа што, да
не заборавиме дека гостите од Ру
сија, исто како и нашите актери,
се големи и популарни театарски
имиња во својата земја.

Со своето четврто издание, кое
се одржа од 23 јуни до 1 јули, фе
стивалот е рамноправна членка
на Европската асоцијација на
Шекспирови фестивали. Што
значи тоа за фестивалот?
Светозарев: На годинашното ју
билејно издание на Шекспировиот
фестивалот во Крајова, Романија
се одржа редовната конференци
ја на Европската асоцијација на
Шекспирови фестивали. Уметнич
киот директор на Битолскиот те
атар и на „Битолскиот Шекспиров
фестивалот“, Благој Мицевски, на
неа ги презентираше досегашните
изданија на фестивалот и ги запоз
на претставниците на европските
фестивали со историјата и со кон
цептот на македонскиот фести
вал. Исто така, ја изрази желбата
в година на фестивалот во Битола
да организира годишна конферен
ција на Асоцијацијата во Битола,
со што другите членки одблиску
би се запознале со можностите
и со атмосферата на фестивалот
во Битола.
По предлог на двајца претставни
ци, а со гласање, на конференцијата
беше решено „Битолски Шекспи
ров фестивал“ веќе оваа година
да стане рамноправен член заради
заложбите и успехот во реализи
рањето на толку обемна и разно

видна програма што го слави и
презентира делото на Шекспир
во овој дел на Европа.
Особено сме горди и среќни
што Асоцијација го препозна
квалитетот на овој фестивал и
тоа што тој во иднина ќе стане
важно место на европската ма
па на Шекспирови фестивали.
Во тек е изработка на специ
јален сегмент на нивната веб-

страница, кој ќе го претставува
нашиот фестивал , но со осо
бено задоволство можеме да
истакнеме дека уште за време
на ова четврто издание инте
ресот за учество на идното из
дание е видно зголемен.
Добиваме писма со намери за
гостувања од Англија, Грција,
Грузија, Полска итн. А се наде
ваме дека преку асоцијацијата
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ќе имаме подиректен пристап до
претстави од значајни европски
режисерски имиња. Исто така, се
отвораат можности за заеднич
ки апликации со други фестива
ли за проекти финансирани од
Европската унија.
Во европската асоцијација, ина
ку, членуваат фестивали од Пол
ска, Чешка, Србија, Германија,
Франција , Ерменија и др.
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„Пивофест 2016 година“

Четири дена на кои
се чека цела година

Во Прилеп заврши
14. по ред фестивал на
пивото и на скарата

„Пивофест 2016 година“ понуди и блуз
и реге, и рап и Аца Лукас. Најважно, собра
многу расположени лица, кои добро
знаат што да очекуваат в година.

Пишува | Maрина Костовска

П

рилепчани отсекогаш
важеле за најдомаќински град, а тоа со генерациите останува непроменето. Градот по 14. пат ги
пречека илјадниците гости
што во четирите фестивалски
дена дојдоа на пиво, скара и
на музика.
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На летен одмор
со лична карта
во Будва

Во период од 25 јули до првите денови од август приватно
сместување во прва категорија
чини 179 евра, додека во втора
за истиот период 155 евра. Цената за хотелско сметување, пак,
изнесува 199 евра. Од 12 август
до првата недела од септември
цената се снижува до 129 евра за
летување во хотел. За приватно
сместување во прва категорија
до 109 евра, додека 89 евра ќе ве
чини ако летувате во втора категорија за истиот период летово.

Стариот град со својата архитектура
привлекува илјадници туристи,
а во вечерните часови се претвара
во отворен театар за сечиј вкус
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Просечната температура на
воздухот во јули изнесува 29
степени, а на морето 25 степени.

Б

удва, бисер на Јадранот, центар
на медитеранскиот туризам.
Место каде што се вкрстени
влијанијата на истокот и на западот, хеленската и римската култура.
Стариот град со својата архитектура
привлекува илјадници туристи, а во
вечерните часови се претвора во отворен театар за сечиј вкус. Будванската
ривиера ги нуди 35. најпознати плажи на Јадранот (Јаз, Плоче, Трстено,
Могрен, Словенска плажа, Бечиќи,
Милочер, Св. Стефан...), кои во комбинација со интензивниот ноќен живот
се главна карактеристика поради што
се доаѓа во оваа престолнина на црногорскиот туризам. Во Будва многу
често можете да уживате и во концерти на најпознатите балкански и
светски ѕвезди.
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Најпопуларна плажа во Будва
е Могрен. Се наоѓа меѓу неколку големи карпи, а до неа се
стигнува преку пат од стариот
дел на Будва долг 500 метри.

Будва е град стар околу 2.500 години, што го прави еден од најстарите
населени места на брегот на Јадранско Море.
Има огромен број археолошки докази за тоа дека Будва е една од

најстарите урбани населби на
јадранското приморје, додека
многубројни пишани сведоштва
кажуваат дека постои од петти
век пр.н.е. Една легенда кажува
дека Будва била создадена од
Феничанецот Кадм, кој нашол
засолниште на ова место за себе
и за својата жена Хармонија.
Посебно задоволство додека
шетате низ Будва ви прават и
опкружувањата со ѕидини, тесните улички поплочени со камен,
кои се слеваат во преубавите
малечки градски плоштади. Во
непосредна близина се наоѓаат
и луксузните будвански хотели.

Според коментарите на тие
што веќе биле во Будва, цените на храната не се многу
високи, а евтини пекарници
и продавници за зеленчук и за
овошје можат да се најдат низ
целиот град, а и во маркетите
цените се солидни. Покрај ова,
Будва се смета за најубавиот
град во Црна Гора. Привлечна
е и за многу холивудски ѕвезди.
Кога би се решиле за летување
во Будва агенциските аранжмани ви нудат сместување од
две категории. Во првата категорија имате бања само за вас,
додека ако одберете аранжман
од втора категорија, тогаш две
соби делат една бања. Секако,
при ваквата понуда и цените
се различни.

За сместувањата во хотел од
агенциите нагласуваат дека е
задолжителна доплата за полупансион, цените се за едно лице
и со вклучен автобуски превоз.
Туристичката такса не е вклучена во цената и изнесува едно
евро, а за деца од две до 12 години 0,5 евра.

За дечиња од 2 до 12 години со
сопствен кревет се нуди попуст
до 30 проценти, без сопствен
кревет понудата е 50 проценти
попуст. Доплата за еднокреветна
соба е 70 проценти од дадената
цена за сместување. Аранжманот
вклучува приватно сместување
во зависност од одбраната категорија во двокреветни и во
трокреветни соби на база девет
ноќевања и автобуски превоз.
Ако размислувате за сопствен
превоз тогаш од агенцискиот пакет ќе имате попуст од 10 евра
по патник.

Доколку сте расположени за авантура тогаш качете се на автобус и дозволете си летување во Будва со сместување од 10 до 12
евра по човек. Ова најчесто се коментарите
на туристи што веќе летувале во Будва токму на овој начин. Односно, тие раскажуваат
дека и во ова туристичко место имате луѓе
што ве пречекуваат на автобуската станица
и ви нудат сместување од 10 евра по човек
на 500 метри оддалеченост од плажа. Секако, со вакво сместување не сметајте на
клима-уред во соба и услуга со сѐ вклучено,
но затоа, пак, имајте на ум дека може да
заштедите од три до пет евра од дена, а
пак да си поминете убаво. Не заборавајте
дека за да патувате до Црна Гора не ви е
потребен пасош, ако немате тоа, секако, ќе
ви заштеди пари и ќе ве спаси од чекање
за издавање нов. Со договорот потпишан
меѓу Македонија и Црна Гора овозможено е
патување во двете држави со лична карта,
а со лична карта се патува и низ Албанија,
Србија и Косово.
Будва нуди илјада можности, на вас
останува да одберете!
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Костими за капење
за секого

бинација одат сензуални
проѕирни или елегантни
летни фустани и туники.

Но, како што е различна
секоја женска градба на
телото, така се различни
и нашите вкусови. Некои
се одушевуваат од минималистичка елеганција,
други обожаваат необични
кроеви, трети сакаат костимот да им биде удобен
и функционален.
На пазарот има модерни
костими за капење со проверен крој, како и модели
што може да се носат на
различни начини.

Бикините ова лето се обоени во
енергична зелена и портокалова
боја, но и во гламурозна црна и бела
боја. Храбрите кроеви ја нагласуваат
заводливоста на женското тело.
И ова лето е атрактивен дезенот
на зебра, кој како никогаш да не
излегол од мода
Пишува | А. М. Б.

боја, но и во гламурозна црна
и бела боја. Храбрите кроеви ја
нагласуваат заводливоста на
женското тело. И ова лето е атрактивен дезенот на зебра, кој
како никогаш да не излегол од
мода. Со овие модели во ком-

Д

олгото топло лето долго трае,
така што сезоната на костими за капење е во полн ек.
Познатите модели ги рекламираат
најпосакуваните костими за капење
за ова лето. Бикини, едноделни костими, но и летни комбинизони и
наметки за на плажа – сето тоа го
има во најновите каталози на познатите марки.

Симпатичен е дводелниот
ретрокостим за капење каков што носеле девојките
во 60-тите и во 70-тите
години на минатиот век.

Едноделните црни костими за капење, исто
така, никогаш не излегуваат од мода.

Впечатливи дезени, но и комбинации на силни и живи бои се главни трендови за оваа сезона. Со
преубавите парчиња од нивната
колекција, летото слободно може
да трае и подолго.
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Бикините ова лето се обоени во
енергична зелена и портокалова

www.republika.mk

Ако е црн, не значи дека
мора да биде обичен. Ако
сакате класичен едноделен костим за капење,
слободно може да одберете таков модел. Но, ако
сакате необичен, модерен едноделен костим за
капење слободно побарајте, бидејќи црн бикини никогаш не излегува
од мода.
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Марша Ен
Крос

Име:
Марша Ен Крос

Родена:
25 март 1962 година
Професија: Актерка

Сопруг: Том Махоуни

М

арша Ен е американска актерка, номинирана за „Еми“ и за „Златен глобус“,
најдобро позната по една од главните
улоги во хит-серијата „Очајни домаќинки“,каде
што ја глуми Бри Хоџ. Taa има толкувано улоги
во повеќе познати телевизиски серии и филмови, меѓу кои „Бакар“ во 1985 година како
Викторија Вилис, ТВ-серијата „Последните денови на Френк и на Џеси Џејмс“ во 1986 година,
во серијата „Речиси големи“ како Лесли Фоли,
„Лошо влијание“ во 1990 година, „Бура и жал“
во 1990 година, „Доаѓаат проблеми“ (19911992) каде што ја глуми Викторија Бројлард,
во популарната „Мелроуз плејс“ (1992-1997)

48

петок, 22 јули 2016 година

www.republika.mk

Пoдготви | К.Н.К.

УБАВИ ЖЕНИ
како д-р Кимберли Шо, „Секогаш вели збогум“ , „Женски
перверзии“, ТВ-серијата „Сѐ
што сакаше таа“, „Земјата
како цел“, „Танцувајќи во септември“ „Живеејќи во страв“,
серијата „Иствик“ , „Кралот
на Квинс“ во 2002 година,
познатата „Евервуд“ во 2003
година како д-р Линда Абот,
„Ефектот на ветрот“.

Таа има освоено актерски награди за најдобар ансамбл на
комедија, Сателитска награда
за најдобра женска улога во
комедија или мјузикл. Повеќе
пати е номинирана за наградите „Златен глобус“ и „Призма“ за најдобра женска улога
во комедија или мјузикл.
Во светот на шоубизнисот таа
се смета за една од најубавите црвенокоси актерки, кои
привлекуваат внимание со
својот изглед. �
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МИЛЕНИЦИ

Подготви | К.Н.К

дом
� Најчести грешки во осветлувањето на ентериерот

Осветлувањето е еден од најбитните аспектот во секој
ентериер. Тоа е пресудно за атмосферата во просторијата и ја прави весела, пријатна, романтична или мрачна.
Затоа, треба да се избегнуваат овие седум грешки во
уредувањето на ентериерот.
� Имате само еден извор на светлина

Клучот за добра осветленост е да се постават повеќе извори на светлина на различни висини. Топлата светлина ги
зближува луѓето и создава интимна атмосфера.
� Користите пресилно плафонско осветлување

градина

Научете го вашето
ново милениче каде
да ги извршува
физиолошките
потреби

Нема ништо полошо од силно осветлување. Тоа дава
чувство дека живеете на сцена. Користете потенциометри и млечни светилки во сите простории, па дури
и во бањата. Револуционерните штедливи светилки се
одличен пример за соодветни светилки погодни за
создавање амбиент.
� Не размислувате

за ватите

Атмосферата е битна, а за тоа имајте предвид дека 60
вати се доволни за трпезарија. Исто така, мора многу да
внимавате кога го местите осветлувањето во кујната.
Силна светлина е потребна за читање, значи во дневната
соба треба да изберете светилки со интензитет од 75
до 100 вати. Ако немате потенциометар, користете повеќе
светилки од 40 до 100 вати за да можете да го наместите
осветлувањето за секоја пригода. Во бањата поставете
плафонско и ѕидно осветлување. Плафонското треба да
биде до 75 вати, а ѕидното по 60 вати. Најдобро е да биде
на ниво на очите, не повисоко, зашто така создава сенка.
� Сте претерале со вградливи светилки

Користете вградливи светилки, но со мера, инаку ќе го
претворите плафонот во швајцарско сирење. Ограничете го овој вид осветлување на помошните и наменски
простории: бања, сушилница, шпајз и сл., зашто таквото
осветлување е остро и студено за дневна соба.
� Заборавате да го користите потенциометарот

Осветлувањето е сѐ, тоа создава атмосфера, драма и
интрига во просторијата. Наједноставен начин да го
постигнете тоа е да не заборавате да го користите
потенциометарот.
� Ги поставувате прекинувачите на погрешно место

Прекинувачите треба да се поставуваат на 90 сантиметри oд подот и пет до десет сантиметри од касата
на вратата.
� Го запоставувате орманот

Заборавате дека на вашиот орман му е потребно внимание. Една вградена светилка многу би помогнала да
си ги најдете црните панталони. Како секундарен извор
на светлина може да се постави светилка пред орманот
за да можете да си ја разликувате облеката додека се
облекувате сонливи. �
50
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Пркос, летно цвеќе
со живи бои
Важно е да се знае дека е најдобро
миленичето да се земе на три до
четиримесечна возраст зашто во тој период
веќе му е развиен мускулот свинктер, кој
му овозможува да издржи одреден период,
односно да има време на свој начин да ве
„информира“ за својата потреба

Р

азмислувате за домашно милениче? Тогаш треба да знаете дека откако ќе го земете вашиот
миленик во домот, следува период со учење и
со навикнување каде и кога да мочка.
Овој процес е долг и макотрпен, како за тие што имаат
искуство, така и за тие што првпат се сретнуваат со
оваа проблематика.

Ако ваше милениче се маче или куче важно е да се знае
дека најдобро е да се земе на три до четиримесечна
возраст, зашто во тој период веќе му е развиен мускулот свинктер, кој му овозможува да издржи одреден
период, односно да има време на свој начин да ве
„информира“ за својата потреба.

www.republika.mk

Доколку сакате да избегнете
правење беља во домот, најдобро е да го изнесувате вашето
милениче веднаш по оброкот
и откако ќе стане од спиење,
со тоа што завршувањето на
работата надвор треба да биде
проследено со награда.

Кога, пак, ноќе за време на
спиење или поради работни
обврски не сте во можност и сте
спречени да го извршувате „ритуалот“ за здобивање навики,
решението е на миленичето да
му ставите пелени, нокширче и
спреј за миленици.

Со нанесување на спрејот на
пелената, го привлекувате
вашето милениче своите
потреби да ги извршува самостојно, а воедно да создаде
навика за мочкање на едно
место. Пелената е направена
од материјал сличен на бебешките пелени, со тоа што
течноста ја претвора во гел
и не дозволува миризбата да
се шири низ просторијата.
Идеално место за поставување на овој сет е на тераса,
пред излезната врата или
некаде каде што кучето ќе
го асоцира на надвор. Во
фазата за учење постои и
средство за чистење што ја
отстранува миризбата на
изметот, со што вашето куче
нема да се наврати на тоа
место, туку ќе се концентрира на пелената. �
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Пркосот е летно едногодишни ниско
цвеќе, кое треба да се најде во секоја
градина. Во неговите цветови може
да уживате од пролет, па сѐ до есен.
Ова цвеќе е идеално за летен цветен
покривач на сушна земја на сончеви
места. Има магичен изглед меѓу бетонските плочи. Се сее во април и во
мај. Цвета од јуни до октомври. Го има
во повеќе бои и има двојни цветови.
Пркосот е отпорен на секакви влијанија. Со неговата колоритност носи
позитивна енергија во домот. Важно
е да знаете дека на ова цвеќе треба да
му обезбедите сончеви позиции за да
може интензивно да цвета. Се засадува
на почва што е песоклива, растресита
и исцедена, дури и посиромашна со
хранливи материи. Овие почвени услови се потребни затоа што пркосот
не поднесува премногу полевање. �
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Летна забава

Екстремен спорт
чи дека е симетрична. Таа е пловна и не
потонува, што му овозможува на сурферот
полесно да се лизга по површината на
водата.
Во зависност од желбата, адреналинот и
потребите, целата опрема може да чини
од 1.200 па до 2.500 евра. Освен главната
опрема, постојат уште некои додатоци за
поголема безбедност на сурферот. Специјални чизми со кои се фиксирани нозете
за штицата, воздушен елек, појас, кацига.
Местата каде што може да се користи овој
вид сурфање мора однапред да бидат дефинирани. Не смее да има капачи и рекреативци со други видови водни спортови
бидејќи може да дојде до судир и несреќа.
Во светот сѐ повеќе се шири овој вид екстремен воден спорт и постојат повеќе категории. Според брзината што се достигнува,
кајтсурфингот е најбрз спорт на вода.

Во Македонија има сѐ повеќе приврзаници на
оваа летна забава, ама нема услови за сурфање.
Затоа повеќето кајтсурфери се организираат и
патуваат во други земји. Меѓу поблиските дестинации се Лефкада, Сардинија, Крф, а многу
често знаат да отпатуваат и до Дакла во Мароко,
Египет, Канарски Острови, па и до Малдиви.

Како дел од летните одмори сѐ повеќе луѓе сакаат да
се забавуваат и да спортуваат, а некои што активно
спортуваат се тесно поврзани со кајтсурфинг
Подготви | Бојан Момировски
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Опремата за кајсурфање е составена од три дела. Сите се
Опремата за кајсурфање е составена од три дела. Сите се
посебни, ама, сепак, не можат еден без друг. Главниот дел
посебни, ама, сепак, не можат еден без друг. Главниот дел
е кајтот, кој е еден вид мал параглајдер, кој е различен по
е кајтот, кој е еден вид мал параглајдер, кој е различен по
големина, во зависност од видот на сурфањето и може
големина, во зависност од видот на сурфањето и може
да се движи од седум до 16 квадратни метри. Луѓето што
да се движи од седум до 16 квадратни метри. Луѓето што
кајтсурфингот го сфаќаат само како забава и сакаат да
кајтсурфингот го сфаќаат само како забава и сакаат да
сурфаат на послаб ветер, до 20 километри на час, користат
сурфаат на послаб ветер, до 20 километри на час, кориспоголем параглајдер и уживаат во поплитка вода од само
тат поголем параглајдер и уживаат во поплитка вода од само
неколку сантиметри. Додека
поекстремните сурфери, кои
посакуваат повеќе адреналин,
користат помал параглајдер во
подлабока вода и достигнуваат
брзина со 100 километри на час
при ветер од максимална брзина
од 80 километри на час.
52

Вториот, исто така, важен дел е рачката за држење на параглајдерот на
која има четири јажиња со должина
од 25 метри со кој е врзан параглајдерот. Од спротивната страна има кука,
која е врзана за појасот на сурферот.
Третиот дел од кој е составена целата
опрема е штица или борд, која може
да се управува двонасочно, што зна-
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кошарка интервjу
Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски

М

акедонската кошаркарска репрезентација ги почна
подготовките за квалификациите за Европското
првенство во 2017 година. Репрезентативците на
кои смета селекторот Драган Раца двапати дневно напорно
тренираат и со мали тешкотии поради повредите на некои
од нив и поради паузата што ја имаа по завршувањето
на првенствата каде што настапуваат, ги извршуваат
поставените задачи од стручниот штаб. Селекторот Раца
повика 18 кошаркари од кои 13 се одѕваа на финалните
подготовки. На повикот на селекторот на првиот состанок
не присуствуваа Перо Антиќ, Предраг Самарџиски, Ѓорѓи
Чековски и Димитар Мираковски.

Драган Раца, селектор

Продолжуваме со играчите што беа
носители на играта и на претходните
квалификации и можам да кажам
дека тие се иднината на македонската
кошарка. Немаше да прифатам да
бидам селектор ако не верував во
овие момци, кои речиси сите на свој
грб и без помош од своите постари
колеги ги изнесоа и претходните
квалификации и се пласираа на
Европското првенство 2015 година,
вели селекторот на македонската
кошаркарска репрезентација Драган
Раца во интервјуто за „Република“

МКФ ќе реши дали ќе
ги казни тие што одбија да го носат националниот дрес
Првиот собир на репрезентацијата беше пред повеќе од еден месец,
кога имавте закажано турнеја во
Кина. Таму отидовте со комбиниран состав на млади македонски
ракометари и неколку странци.
Кои се првите впечатоци?
Раца: Првично мојата замисла беше
на турнејата да однесам поголем дел
од потенцијалните македонски репрезентативци за што подобро да се
запознаам со нив. Не само со нивните
кошаркарски квалитети туку и да го
запознаам нивниот карактер. Сепак,
поради долгата сезона за повеќето
од нив, самите побараа да бидат изоставени од патувањето во Кина со
цел подобро да се одморат и да бидат максимално подготвени за тоа
што ни претстои. Затоа бев присилен
да одам со комбиниран состав и со
повеќе странски играчи, кои, секако,
можат да бидат потенцијални играчи
на Македонија. Во Кина одигравме повеќе натпревари, учествуваме на два
турнира и можам да кажам дека сум
презадоволен од придонесот, пред сѐ,
на младите македонски кошаркари.
Тие се здобија со поголемо искуство и
добија соодветна минутажа бидејќи,
како што знаеме, во македонските
клубови сѐ помалку играат македонски играчи. Играта на тимовите се
базира на странци и македонските
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кошаркари не е соодветно застапени,
а тоа може да биде голем проблем за
иднината на македонската репрезентативна кошарка.

Финалните подготовки ги почнавте во неделата и од 18 повикани
играчи на повикот на селекторот
се одѕваа 13. Дванаесет од нив веќе
тренираа на првиот тренинг, освен
Марко Симоновски, кој е повреден.
Што е со другите играчи, кои не се
појавија на првиот состанок?
Раца: Медиумите го добија списокот на 18 репрезентативци на кои
сериозно сметав пред почетокот на
овие подготовки за квалификациите
за Европското првенство в година.
Со сите нив поединечно е контактирано дали лично или преку нивните
менаџери. Проблемите со отсуствата, би се рекло, на поискусните играчи не сакам да ги коментирам. Имам
одврзани раце, како и што очекував
од кошаркарската федерација, да решавам како што мислам. Искуството
и квалитетите што го имаат во себе
Перо Антиќ, Предраг Самарџиски,
Димитар Мираковски и Ѓорѓи Чековски се неоспорно големи, но нивна
е одлуката ако не сакаат да играат
за Македонија. Дали тоа ќе го санкицонира МКФ, јас за тоа неможам
да кажам ништо. Но, што е тука е,
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продолжуваме со играчите што беа
носители на играта и на претходните квалификации и можам да кажам
дека тие се иднината на македонската кошарка. Немаше да прифатам да
бидам селектор ако не верував во
овие момци, кои на свој грб и без
помош од своите постари колеги
ги изнесоа и претходните квалификации и се пласираа на Европското
првенство 2015 година. Сега тие се
поискусни и зад себе имаат многу
меѓународни натпревари и верувам

дека повторно ќе бидат заедно на
една завршница на уште еден европски шампионат.

Целите подготовки ќе ги извршите во Скопје. Веќе се закажани
и пријателски средби со многу реномирани противници. Каква е замислата за текот на подготовките?
Раца: Остануваме во Скопје цело
време. Имаме прекрасни услови во
СЦ „Јане Сандански“. Моите помошници ги разгледаа капацитетите и
заедно решивме дека немаме потреба да одиме некаде надвор од
главниот град. Паралелно со техничко-тактички замисли ќе мора
многу да се работи и да се стави
акцент и на кондициските подготовки бидејќи некои од играчите
речиси два месеца немаат тренирано. Желбата на момците е огромна
и верувам дека ќе направиме една
позитивна атмосфера за да можеме
максимално да се подготвиме. Гледајќи ги натпреварите од плејофот
во домашниот шампионат морам
да нагласам дека играта повеќе се
темели на индивидуални квалитети,
а помалку се мисли на одбраната.
Од искуството што го имам, токму
одбраната е таа што го добива натпреварот и ќе се стремам и ќе барам
од секој играч поединечно да биде

концентриран токму на тоа. Во текот
на август ќе одиграме по два натпревара со силните репрезентации на
Словенија и на Бугарија, а во Скопје
на „Трофејот на Македонија“, исто
така, ни доаѓаат реномирани селекции како што се Црна Гора, Босна и
Херцеговина и Белгија. Останавме
покуси за пријателски средби со Турција бидејќи добивме покана и од
нивната федерација, но не можевме
да ја прифатиме од проста причина
што немаме слободни термини. До
почетокот на квалификациите за
Европското првенство на 31 август
ветувам дека сите репрезентативци
ќе бидат максимално подготвени за
предизвиците што доаѓаат.
Како што е добро познато, секоја
репрезентација може да пријави и
еден странски играч. Дали веќе се
размислува за конкретно име или
тоа ќе биде соопштено подоцна?
Раца: Сега засега подготовките ќе ги
работиме само со македонски играчи.
Во отсуство на Антиќ, Чековски и
на Самраџиски центарската позиција е ослабена. Но, со враќањето
во репрезентацијата на Кире Николовски и новиот репрезентативец
Марко Дујковиќ, кој е Македонец, но
никогаш немал можност да игра за
репрезентацијата, и со присуството
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на Бојан Трајковски, Бојан Крстевски,
Стојан Ѓуровски и Марјан Јаневски и
таа линија ќе биде на високо ниво.
Затоа нема да брзаме да одбереме
странски кошаркар. Јас во ФИБА ќе ги
пријавам сите странски играчи што
досега зеле македонски пасош, а такви има многу вклучувајќи го и Лестер
Бо Мекејлеб. Дали засилувањето ќе
биде од постојните кошаркари играчи или сосема некој нов, ќе решам
тогаш кога ќе видам на која позиција
треба да се доведе вистинско засилување. Странскиот играч мора да
отскокнува по квалитет бидејќи тој
се носи во репрезентацијата за да
направи разлика во однос на противничката екипа. Тој треба да биде
лидер на составот.Тоа е и целта за да
можеме со сигурност да кажеме дека
тој е вистинскиот избор.

По извлечената ждрепка за квалификациите, оптимизмот во
македонската јавност порасна
бидејќи противниците се добро
познати и веќе сме имале можност
да играме против нив. Како ги гледате работите во нашата квалификациска група?
Раца: Во група сме со репрезентации
што имаат квалитет. Велика Британија, Унгарија и Луксембург. Моите
предвидувања се дека за пласман
на едно од првите две места во групата што водат на завршницата на
Европското првенство еднакво ќе се
борат Македонија, Велика Британија
и Унгарија. Освен нашата, и двете
други репрезентации силно посакуваат да се пласираат на завршницата.
Британија има огромен квалитет и
неколку играчи што настапуваат во
НБА. Можеби се благи фаворити на
хартија, но повторно ќе кажам, ако
не верував во пласман на Европското
првенство, немаше да бидам селектор на Македонија. Знаете како, ова,
можеби, се историски квалификации
за нашата земја бидејќи по шампионатот во 2017 година првенствата на
стариот континент ќе се одржуваат
на четири години и ако сега се случи
нешто непредвидено, тогаш Македонија речиси осум години нема да
учествува на нив. Тоа на сите ни е
јасно и затоа максимално психички
сме подготвени за тоа што нѐ очекува и сите посакуваме уште еднаш
да ја израдуваме целата македонска
спортска јавност со пласман на уште
едно Европско првенство, петто во
континуитет.
петок, 22 јули 2016 година
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твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 22 јули 356 г. пр. н. е.
Роден е Александар Трети
Македонски, една од најпознатите личности на стариот
век, војсководец и државник.
� 23 јули 1943 година
Во Софија, бугарските фашисти ги стрелаа поетот Никола Јонков Вапцаров, Антон
Попов-Дончо, македонски револуционер, писател и публицист
и Атанас Романов, македонски
патриот.
� 24 јули 1908 година
Турција е прогласена за уставна монархија. Овој датум се зема
како Ден на победата на Младотурската револуција.
� 24 јули 1923 година
Грција, Турција и сојузничките
сили од Првата светска војна ја
потпишаа Лозанската декларација, врз основа на која е извршена принудна размена на
населението: христијаните од
Турција во Грција, а муслиманите од Грција во Турција. Ова
во голема мера го изменило националниот состав на Егејска
Македонија.
� 26 јули 1996 година
Република Македонија и Европската унија потпишаа рамковна
спогодба за соработка. Истиот
ден во Република Македонија
пристигнува и првиот американски амбасадор - Кристофер Хил.
� 27 јули 1981 година
Почна со работа новата Железничка станица во состав
на Транспортниот центар
во Скопје. Последниот воз од
Старата железничка станица
замина во 11 часот и 30 минути, а првиот воз на новата
железничка станица стигна во
12 часот и 35 минути.
� 29 јули 1014 година
Во битката на планината Беласица кај Струмица војската на
македонскиот цар Самоил била
тешко поразена од војската на
византискиот цар Василиј Втори.
� 29 јули 1948 година
На стадионот „Вембли“ во Лондон се отворени првите Олимписки игри по Втората светска
војна.
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Последно молчење
Здраво телефанатици. Илјада пати се покајав што со теветекава не завршив пред викендот. Како сега напишам нешто, а да не го спомнам овој
викенд. Камо да зборував за „Пивофест“, за „Д фестивал“, за „Ултра“, за
сувото суфлаки, поскапеното „митос“, за дождот, за времето...
Камо да немав за што да пишувам. Затоа најдобро е и да не се пише ништо.
Може викендов ни ја уништија секоја желба за насмевка, ама ако пред
нешто не смееме да попуштиме, тоа е стравот.
Затоа се читаме бестрашно во следниот број.

Малиот брат

Ми треба број од среќата, да ја прашам зошто бега од мене.
И јас имам недостатоци. Еве во моментов имам
недостаток на алкохол.
Сакаме ред во државата, а во автобус со нумерирани
седишта никој не сака да седне на своето место.
Дојран треба да се ребрандира во Добра Вода.
Сите поддржувате ЛГБТ се дур децата не ви станат
педери и лезбејки.
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Како се викаат децата родени
9 месеци по летниот одмор?
- Морски плодови.
На судење, судијата го прашува
обвинетиот:
– Зошто ја ограбивте банката?
– Она прва почна.
– Господе, атеисти сакаат да
ве видат.
– Кажете им дека ме нема.
Зборуваат двајца алкохоличари:
– Колку треба да испиеш за да
имаш три промили алкохол
во крвта?
– Паа, треба два дена да не
пијам ништо.
петок, 22 јули 2016 година
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КуJнски тефтер

Селско месо
СостоJки:

Подготовка:

• 250 грама мелено месо

# Меленото месо измесете го со јајцето, брашното и со
зачините. Мешајте го убаво да се соедини, по потреба
додајте малку масло и формирајте ќофтенца.

• 1 јајце
• 1 лажица брашно
• сол и црн пипер
• 250 грама свинско месо од бут
• 250 грама јунешки рамстек
• 250 грама пилешки стек
• 350 грама свежи печурки
• лук
• 2-3 главици кромид
• 2 моркови
• 2 говедски коцки за супа
• путер и масло
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# Свинското, говедското и пилешкото месо исечкајте
ги на коцки со еднаква големина. Големината на пар
чињата месо треба да е еднаква на големината на ќо
фтенцата.

# Тавата ставете ја на оган, додајте путер и масло. Кога
ќе се загрее додајте го месото да се запржи колку да се
затворат порите. Месото извадете го во сад на страна.
# Во истата тава запржете ги ситно исечканите кромид
и моркови. Додајте ги сечканите печурки и запржете
ги. Додајте го месото и еден литар говедски бујон.
# Печете во загреан
 а рерна на 200 степени околу два
часа. Повремено промешајте, по потреба.
# Сервирајте!

Совршено одговара за макање со домашно лепче,
по напорниот работен ден.

www.republika.mk

