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Вовед
Пуч, закани, рекет

За чии интереси се користат
прислушуваните разговори?
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

О

ткако СЈО ја доби посакуваната гаранција дека ќе продолжи да работи дури и да
биде прогласено за противуставно,
а политичките партии ги договорија деталите за излез од кризата,
време е Катица Јанева да даде свој
придонес во целата приказна, да ја
оправда функцијата за која е дебело
платена од народот и, конечно, да
ѝ даде одговори на јавноста на кои
чека повеќе од една година.

Место упорно да спроведува политичка хајка врз функционери на
ВМРО-ДПМНЕ, прво следно што
Јанева мора да направи е целосно
да го расчисти случајот со нелегалното прислушување, односно да ја
изврши примарната задача за која
и беше формирано Специјалното
јавно обвинителство, а со тоа и да
го оправда своето постоење. Обвинителите имаат на располагање
еден куп докази, стотици илјади
нелегално прислушувани материјали и шест обвинети, од кои едниот
сам ја призна вината. Веројатно тоа
се сосема доволно докази и за лаик
да сфати за што станува збор, а не
за обвинител. Давањето одговор
на прашањата „кој и со која цел ги
снимал разговорите и која била
целта на Зоран Заев кога решил да
ги објави?“ е од исклучителна важност за сите натамошни истраги на
кои работи СЈО.
Ако Јанева и нејзиниот тим потфрлат во примарната задача, никогаш нема да успеат да ја вратат
довербата кај граѓаните (во чие
име и ја извршува функцијата), па
место дел од решението, ќе останат
6
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запомнети како најголем виновник за нерасчистување на кризата.
Оттука, искрено верувам дека СЈО,
конечно, ќе престане да игра улога
на коалициски партнер на СДСМ
и, конечно, ќе побара одговори
од Верушевски и од Заев за многу
сериозни обвинувања не само во
врска со случајот „Пуч“, туку и со
злоупотребата на прислушуваните
разговори за уцени и за рекет.

Утврдувањето на причините и на
мотивите за собирањето и за објавувањето на нелегално прислушуваните разговори е исклучително
важно не само за расчистување на
аферата „Пуч“ туку и на дилемите
околу прашањето дали главната
причина на Заев беше враќање на
„слободата и демократијата“, или голата борба за власт, уцени и закани
кон политички неистомисленици
и бизнисмени и заштита на фамилијарниот бизнис на кланот Заеви.

СЈО има обврска да утврди колку
точно граѓани на Македонија биле
опфатени со прислушувањето, колку нелегално снимени разговори сѐ
уште се надвор од контрола на надлежните органи, колку луѓе биле
и сѐ уште се во контакт со таквите
материјали и дали и колку од тие
снимки се злоупотребувани за уцени и за рекетирање јавни личности,
бизнисмени, обични граѓани? Последниот случај на поклопување
на временскиот период на обновувањето на хипотекарниот кредит
на СДСМ во Комерцијална банка и
објавувањето на приватен телефонски разговор на директорот на
банката Хари Костов е само едно
www.republika.mk

од сомневањата за злоупотреба на
нелегалните снимки, кое СЈО мора
да го расчисти.

Специјалните обвинители мора да
сфатат дека суштината на постоењето на СЈО е да биде заштитник на
правото и на интересите на граѓаните, а не на Зоран Заев и на неговите
соработници. Како што знае јавно
да повикува сведоци за предмети
поврзани со функционери од власта,
Катица Јанева мора да најде начин
да ги охрабри и сите оштетени бизнисмени за кои се шпекулира дека
плаќале милионски суми за рекет,
да ги пријават уцените со нелегално
добиените разговори.

настан на неделата

Шарени „фантоми“ на спорниот
избирачки список
Објавениот список на гласачи за кои треба дополнителна
проверка, односно активна регистрација, предизвика
различни реакции во јавноста. Меѓу тие што ќе треба да
покажат дека не се „фантоми“ се најдоа многу познати
„борци“ од опозицијата

Н

ајгласна во реакцијата беше
Мирјана Најчевска, која гневот
го истури врз ДИК и најави дека
нема намера да се „вуцара“ и да се
докажува дека постои, па и дека нема

намера да гласа. Таа наведува дека е
вознемирена и дека бара соодветна
казна. Само не наведува дали посакува соодветна казна и за СДСМ на
чиешто барање ќе треба да се „ву-

Катица Јанева мора да биде гаранција за правата на јавните личности, чиишто приватни разговори
веќе беа објавени, а немаа никаква
поврзаност со какви било криминални дејства.

Мирјана
Најчевска

Павле
Трајанов
цара“ и таа и ред други гласачи што
треба да докажуваат дека постојат.

Сѐ додека толку дрско и отворено
работи за интересите на само една
политичка партија, Катица Јанева
ќе остане единствената личност во
државата за која граѓаните имаат
понегативно мислење дури и од
тоа за Зоран Заев.

На листата се најде и поранешниот министер за внатрешни работи,
Павле Трајанов. И тој ќе биде писмено
известен од ДИК дека ако сака да гласа ќе мора да докаже дека не е фантом.

Потенцијални „фантоми“ се и поранешниот потпретседател на СДСМ
Гордан Георгиев и неговата мајка.
Заменичката на Заев, Радмила Шекеринска, која ја претставуваше
СДСМ на преговорите, ќе треба да
докажува дека постои сестра ѝ, но и
да ѝ објасни зошто и таа е во групата
„фантоми“.Новинарската „тупаница“
на СДСМ Ерол Ризаов, пак, до подрачната единица за пријавување ќе
оди со својот син. �
www.republika.mk
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интервју

Никола Тодоров | заменик-претседател на Владата,
министер за здравство и член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ

Подадовме рака за избори,
но со СДСМ сÈ е можно
Наградно прашање за
СДСМ е колку фантоми
има. Зборуваа за 500.000,
па 300.000, па 350.000, па
250.000. Не знам веќе колку
бројки излегоа? Како ќе
се разбудеа, таква бројка
кажуваа, како ќе им се сони.
И од 500.000 дојдовме до
39.000 спорни, меѓу кои е
и сестрата на Шекеринска,
која ќе треба да докажува
дека е граѓанин на
сопствената држава.
Трагично.
Разговараше | Наум Стоилковски
Фото | Александар Ивановски

Имајќи ги превид сите случувања
што следуваа по Договорот од Пржино, заради што на неговата годишнина имаме нов договор и временски
рок, колку можеме да речеме дека
имаме стабилен договор?
Тодоров: Ова не е нов договор, ова
е договор за имплементација на постојниот договор склучен во јуни/јули
�
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минатата година. Партиите, практично, низ процесот на преговори што
го имавме во изминатиот период
го усогласија начинот на кој ќе биде
целосно имплементиран овој договор
до одржување на изборите.
Вие денеска, овој вторник, дојдовте
на интервју директно од преговори�

www.republika.mk

те, па дали може да се каже дека сѐ ќе
се движи според новиот временски
рок за да се дојде до таа лидерска
средба на крајот на август и евентуалните декемвриски избори?
Тодоров: Јас се надевам. Денеска ги
усогласивме текстовите на петте закони кои ќе бидат доставени до Собранието на РМ и се надевам дека до среда

ќе бидат усвоени, со што ќе се трасира
патот за одржување фер и демократски
избори на кои сите ќе учествуваат. Нормално, претходно има една контролна
точка, некаде до крајот на август, кога
лидерите треба да се соберат и да потврдат дека сите услови се исполнети
и да го утврдат датумот на изборите.

Уште на донесувањето на првиот
закон што произлезе од договорот,
измените на Изборниот законик,
се појавија искри, па законот беше
донесен фигуративно, во 5 до 12 , а
фактички во 12 и 15. Ќе има ли повторно искри во Собранието?
Тодоров:Се надевам дека ќе нема. се
надевам дека законите ќе ја добијат
поддршката од пратениците. Сепак,
влогот е голем, влогот е завршување на
кризата во Македонија, наметната од
СДСМ. И кога влогот е толку голем, сите
треба да пристапиме со една голема
сериозност и она што е договорено, за
што сме пружиле рака, народски кажано, да се исполни и испочитува.
�

Од една страна, и ВМРО- ДПМНЕ и
СДСМ преку лидерите и преку партиските функционери го истакнуваа
задоволството од Договорот, а притоа продолжува партиската борба
на терен во докажување кој успеал
да наметне. Вие и пред постигнување на договорот посочувавте дека
владејачката партија прави отстапки за да се дојде до договор, а дека
СДСМ, условно, не попушта. Што
беше сопирачка и како се постигна
договор, особено за избирачкиот
список и за медиумите - како што
велеа од СДСМ минималните услови
за одржување избори?
Тодоров:СДСМ постојано вели дека
сака да оди на избори и дека за да се
оди на избори, треба да е исполнат само
некои, еден или два, услови и притоа
поставуваше услови кои се многу нелогични, кои не би требало да се прифатат или за кои претпоставуваше
дека нема да бидат прифатени. Лично
сметам дека СДСМ блефира дека сака
да оди на избори. За блефот на СДСМ
да излезе на виделина, ние ги прифативме барањата на СДСМ, колку тие и
да изгледаа нелогично, особено делот
за избирачкиот список. Тоа е особено
нелогично, особено за овие 39.502 лица
кои треба да направат активна регистрација за да потврдат дека се тука,
дека се граѓани на сопствената држава.
Е сега, за да биде целата работа посмешна и за да се докаже нелогичноста, на
овој список гледаме и многу видни чле�

нови на СДСМ. Ја гледаме сестрата на
Радмила Шекеринска, Павле Трајанов,
поранешен министер за внатрешни
работи, Гордан Георгиев, поранешен
потпретседател на СДСМ, професорката Најчевска, членови на семејството
на професорката Ванковска... Значи,
тоа е доказ дека за цело време немало
проблем со избирачкиот список, дека
имало едно алиби како СДСМ да не ги
признае изборите во 2014 година на
кои катастрофално загуби и да ја почне оваа криза во Македонија. Значи,
ова е смислено сценарио на СДСМ како
државата да се втурне во криза и преку криза СДСМ да се обиде да добие
некаков политички план. Тоа е жално и трагично. Тоа го прават партии
што немаат визија за развој, немаат
програма, немаат политичка понуда
и партија којашто не знае што да им
понуди на граѓаните, којашто не ги знае
потребите и очекувањата на граѓаните.
Значи, внимавајте, СДСМ креира криза
со цел да дојде на власт, ништо друго.
Целата оваа криза креирана од СДСМ
е само со една причина и идеја - да дојдат на власт по секоја цена. Затоа и го
измислија барањето со избирачкиот
список, а тоа е, прво, за да се обележат
со ѕвездички или на посебен избирачки
список 170.000 граѓани и, второ, 39.000
да направат активна регистрација.
Демек со тие 39.000 или овие 170.000
ВМРО-ДПМНЕ ги добива изборите.
На почетокот беа половина милион гласачи оспорувани од СДСМ, па
таа бројка се намалуваше, дојде до
200.000, колку што беше разликата на изборите во 2014 година, па
се заврши со активна регистрација
на 39.502 гласачи... Каде се загубија
фантомите?
Тодоров:Наградно прашање е тоа.
Колку фантоми има? За СДСМ е прашањето. Зборуваа за 500 илјади, па
300.000, па 350.000, па 250.000. Не знам
веќе колку бројки излегоа? Како ќе се
разбудеа, таква бројка кажуваа, како
ќе им се сони. И од 500.000 дојдовме до
39.000 спорни, меѓу кои е и сестрата на
Шекеринска, која ќе треба да докажува
дека е граѓанин на сопствената држава.
Трагично.
�

Што опфаќаат измените во законите за медиумската сфера? Се вративте од вторничката средба, закажана
за медиумската сфера, а на која ги
затворивте сите прашања.
Тодоров:И за медиумската сфера сакавме да излезе на виделина блефот на
СДСМ. Наводно, СДСМ се бори за слобода
�
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на медиумите. Дали може да се бориш за
слобода на медиуми, а во исто време да
бараш одговорниот уредник на МТВ да
биде поставен од политичката партија
СДСМ? Едно со друго не оди, потполно
е контрадикторно. Или се бориш за
слобода на медиумите и реално бараш
слобода во медиумите, без политичко
влијание, или се бориш за политичко
влијание и контрола. Со прифаќањето на тоа барање, ние покажавме пред
целата македонска јавност дека СДСМ
не се бори за слобода на медиумите,
туку за контрола над медиумите. Со
желба таа контрола да ја искористи како
алатка во изборите.
Влегоа ли новите медиуми, порталите, во тој пакет, и ќе ги опфаќа ли и
нив новото тело што ќе се формира?
Тодоров:Да. Тоа е влезено уште во
Изборниот законик, кој е претходно
усогласен, а со договорите кои сега
ги имавме, само се продолжи од 60
на 100 дена периодот на примена на
овие одредби.
�

Пред да се влезе во преговорите,
СДСМ ги нагласуваше медиумите и
изборниот список како предуслов.
Меѓутоа, тука се криеше и замката за
владеењето и партизацијата на МВР,
како и опстојување „влада за спроведување избори“ и по изборите. Што
според Вас, како директен учесник
во преговорите, беше фокусот на
СДСМ - списокот и медиумите или
МВР и долготрајноста на таа влада?
Тодоров: За СДСМ сѐ беше важно,
само да нема договор. Сѐ што водеше
до недоговарање, беше значајно за нив.
Затоа и имавме барања кои, навидум,
изгледаа дека никогаш нема да ги прифатиме, на пример оваа активна регистрација на 39.000 гласачи, за слобода на
медиуми преку политичко именување
уредници во медиуми или едно време
имаше барање за едно централно тело
кое треба да ги набљудува сите медиуми, да кажува што е добро, а што не. За
цело време се трудеа со вакви предлози
да го блокираат процесот. На крајот, со
нашето прифаќање на тие предлози
дојдовме до тоа да излезе на виделина
блефот на СДСМ. Тие не сакаа да одат на
избори, но наша обврска е да дојдеме
до избори затоа што само изборите се
решение на кризата во Македонија.
Само граѓаните, и никој друг, може да
ја решат оваа криза.
�

Овие две години на протести, договори и продолжување на кризата
создадоа и една група во која се на�
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оѓаат сите што и претходно повикуваа на улична демократија, а прерасна во хулиганство. И челниците на
СДСМ, заедно со вашиот партнер во
преговорите, Радмила Шекеринска,
се обидуваа да „се возат“ на нивната
популарност за да стекнат, можеби,
подобар рејтинг, па дури и со директно учество во уништувањето
на објектите низ Скопје. Сега тие
луѓе, според изјавите на Шекеринска, треба да се најдат на изборните
листи на СДСМ. Според досегашната
политика на СДСМ, дали тоа потсетува на онаа листа на анонимни пред
изборите во 2014 година, избори кои
не ги признаа, па и дали сега може
да не бидат признаени изборите?
Дали кризата ќе добие крај на тие
избори или кризата повторно ќе се
врати на почеток?
Тодоров: Тоа што од оваа дистанца
може да се заклучи е дека Заев уште
пред изборите во 2014 година знаел
дека нема да ги признае изборните
резултати. Тој влегол на избори со
цел изборите да завршат, а тој да не
ги признае. И затоа одел со постава на
пратеници за коишто сметал дека не е
проблем да излезат од парламентот, да
не бидат таму... Дали ќе оди повторно
на тој начин, сега не можам да кажам.
Дали повторно ќе оди на тактиката
да оди на избори и да не ги признае,
сега не можам да кажам. Можам да
кажам само дека ако го стори тоа, ќе
предизвика катастрофална грешка со
тоа што ќе сака да ја продолжи кризата
во Македонија. Во Македонија, по овие
избори, не треба да дозволиме ваква
криза никогаш повеќе. На овие избори
народот треба да стави крај на оваа
криза и крај на ваков начин на функционирање во политиката. Политиката
не треба да креира кризи. Политиката
треба да решава проблеми. Во политиката треба да влезеш со програма и со
политичка понуда, со којашто треба да
помогнеш да се подобри животот на
граѓаните во секоја сфера на општеството. Ако тие ја сфаќаат политиката
како алатка за креирање кризи и преку
кризи добивање на власта, тоа е нивна
катастрофална грешка и таа нивна политика еднаш засекогаш ќе заврши. На
овие избори граѓаните ќе одлучат дека
кризата во Македонија завршува и ќе
одлучат дека никогаш веќе не смее да
се повтори една ваква ситуација.
Добивте таков впечаток на преговорите?
Тодоров: Не ми треба впечаток од
преговорите, тоа е еден впечаток што
�
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го имаат голем број луѓе со кои разговараме и кои едвај чекаат избори
за да одлучат граѓаните. Затоа што во
оваа ситуација на постојани преговори,
на разговори меѓу четири политички
партии, ние на еден начин го девалвиравме демократското општество.
Демократијата е нешто друго, во демократијата одлучува народот. А, народот одлучува на избори. Одземањето
на правото на народот да одлучува на
избори, прво на 24 април, па на 5 јуни,
беше катастрофална грешка на СДСМ.
Тие го направија тоа и под кој изговор?
Не бил прочистен избирачкиот список!
А што било чистењето на избирачкиот список, сестрата на Шекеринска,
Павле Трајанов или Гордан Георгиев
да се пријават дека се граѓани на оваа
држава? Тоа беше еден опасен изговор
што го искористи СДСМ за да ги одложи
изборите и да не му дозволи на народот
да одлучува. А, тоа е многу опасна игра
во политиката, да му го земеш правото
на народот да одлучува. На овие избори
народот ќе си дојде по своето.

Договорот е поздравен и од меѓународната заедница, неговите гаранти
ЕУ и САД. При кршење на тој договор,
што може да очекуваме. Ова е хипотетичко прашање кое често ни се
случуваат во реалноста.
Тодоров: Се надевам дека до тоа нема
да дојде затоа што не верувам дека
СДСМ ќе има повеќе изговор. Но, како
да ви кажам, со нив секогаш сѐ е можно.
Таму имате лидер што легализирал
објект што не постои. Никој освен него
не го гледа објектот. И сега ако имате
таков лидер, претпоставувам дека сѐ е
можно. Може да види проблем и таму
каде што нема. Како и што било во минатото. Гледаа проблем во избирачкиот список, проблем во избирачкиот
список биле сестрата на Шекеринска
и неколку други пратеници и други
видни членови на СДСМ. Значи, гледаат проблем таму каде што нема, не
знам дали за да го видат или само да
им послужи како алиби за да не се соочат со народот и да не му дозволат на
народот да одлучи. Веројатно се водат
од мотото дека сѐ додека народот не
одлучува, тие се на сигурно, ама кога-тогаш народот ќе одлучи. Еве го, ќе
дојдат изборите, народот ќе одлучи,
народот ќе дојде по своето.
�

Сега ќе има фотографии од гласачите на избирачкиот список?
Тодоров: Тоа е предвидено во Изборниот законик уште од претходно,
ставено е во законот. Се надевам дека
�
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во ДИК ќе има техничка можност за тоа
да се реализира. Ние во ВМРО-ДПМНЕ
го поздравуваме тоа, немаме ништо
против, напротив тоа е уште една контрола. ВМРО-ДПМНЕ никогаш, барем
во последните десетина години, откако јас сум во тие процеси и можам да
посведочам, не се служело со измама
на избори или со крадење на изборите.
ВМРО-ДПМНЕ поддршката од народот
ја добивала заради програмата и заради работата, заради ништо друго. Тоа е
тоа што СДСМ не може да го сфати. Не
сфаќаат дека пред народот се легитимираш со тоа што си го направил и со
тоа што ќе ветиш дека ќе го направиш.
Не случајно Ве прашав за фотографиите. И минатите измени на Изборниот законик беа направени на
барање на СДСМ, тоа беа маркерите
на ноктите. Сега ќе има фотографии. Имаше ли и други екстремни
барања?
Тодоров: Има ли поекстремно барање
од тоа дека тој што нема „Скајп“, нема
да може да гласа? И тоа барање им го
прифативме. Тоа беше од оние барања
што беа потполно нелогични и кога ќе
ти го предложат, се прашуваш зошто би
го прифатиле, но го прифаќаме за да
�

излезе на површина блефот на СДСМ.
Значи, во овој закон што е усвоен стои
дека три члена на ДИК ќе можат да
побараат некого да го видат преку видеоврска. И сега ако тој некој е постаро
лице или некој што нема „Скајп“ или
„Фејстајм“, ќе се извинат од ДИК и ќе му
речат: „Извинете, бидејќи немате Скајп
или Фејстајм, вие нема да можете да
бидете на избирачкиот список“. Има ли
логика? Нема! Но, тоа беше барање, го
прифативме за да докажеме дека тоа не
било причината за тоа што губат и дека
било само едно добро смислено алиби
за сценариото на криза кое е смислено
и имплементирано од СДСМ.
Работата на СЈО нема да ја коментираме. Меѓународната заедница
постојано инсистира на тоа да биде
поздравена нивната работа од сите
политички актери и покрај сите
критики за нивната работа. Но, по
сите јавни врски на СЈО со СДСМ - од
однапред добиените сознанија, до
условите кои ги поставуваше Заев
за предавање на материјалите, нивниот број - можна ли е злоупотреба
на работата на СЈО до 31 август и
потоа до, повторно условно, декемвриските избори?
�

Тодоров: Како мислите дали може, па
тоа се случува. Ние имаме конкретна
ситуација. Имаме човек во домашен
притвор затоа што набавувал превоз
за 10 пати поевтино од Заев и 650 пати
поевтино од Куманово. Значи, ние и во
овој момент имаме таква злоупотреба и користење на СЈО како алатка во
изборите и во изборната кампања на
СДСМ. Ја користат како политичка алатка. Имавме сензационална прес-конференција на СЈО, на која градоначалникот
на Битола беше обвинет дека плаќал
превоз поскап од Токио. Го осудија
човекот на прес-конференција. Каква
пресумпција на невиност? На тоа никој
не помислува. Прес-конференција како
да е напишана за партиска кампања.
И сега гледаме дека градоначалникот
на Струмица и претседател на СДСМ
плаќал неколку пати повисока цена
за превоз од градоначалникот што е
обвинет дека ја оштетил општината со
скапа цена за превоз. За по одреден период да дознаеме дека има и друг што
650 пати поскапо плаќал. Во Битола
превозот бил 4,2 денари, а во Куманово
2.400 денари по километар.
Водејќи се од правилото полошо за
Македонија, подобро за СДСМ, како
�
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се истакнува од ВМРО-ДПМНЕ, се
создаде една кус скептичен момент
со еврообврзницата на пазарот на
хартии од вредност, но тој кус момент
ја чини Македонија 25 милиони евра.
Како министер за здравство, колку
се 25 милиони евра во здравството,
колкав е тој обем, што можеше да се
направи со тие пари?
Тодоров: Многу. Тоа се многу пари,
со нив можеше да се реконструира
болница во Куманово, Кавадарци, Битола, „8 Септември“, „Свети Наум“, „Свети Еразмо“, проектите кои ги работиме
сега плус да се набави нова опрема,
која доколку СДСМ не ја направи штетата во здравството, можеше многу да
се направи. И не само во здравството,
како поранешен министер за образование и наука, можам да кажам дека и
во тој сектор, исто така, можеше да се
направи многу, да се реконструираат
училишта, или во Министерството за
труд и социјална политика да се реконструираат градинки, да се направат
нови, или да се инвестира во наука,
да се направат нови лаборатории, да
се направат нови спортски сали... тоа
е огромна сума пари. Во секоја област
може да се направи компарација, но
каде и да ја правите, ќе сфатите дека
петок, 29 јули 2016 година
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СДСМ им направи сериозна штета на
државата и на граѓаните.

Ми се наметна прашање поврзано со
периодот кога СДСМ беше во Владата,
во оној период кога требаше да се
прави подготовка на изборите кои
не се одржаа. Имав впечаток дека
нивното присуство не беше насочено
кон подготовка на изборите, туку злоупотребувано за дневнополитички
цели. Колку сега во оваа нова преодна
влада за подготовка на изборите, кои
би требало да се случат во декември,
повторно ќе се оди на таа карта, колку се остава таков простор?
Тодоров: СДСМ влезе во Владата како
резултат на договорот од јуни/јули, со
цел да контролира да не бидат злоупотребени институциите во изборни
цели. Тоа што тие го направија е злоупотреба на институциите во изборни
цели за СДСМ, во корист на СДСМ. Како
поинаку би ја протолкувале масовната
партиска чистка што беше направена и
во МВР и во Министерството за труд и
социјална политика, со масовни смени.
Сите тие беа направени само за да се задоволат партиските апетити на СДСМ.
Како поинаку да го толкуваме унапредувањето за неколку скалила, шест или
седум, на сопругот на Фросина Ременски, висок функционер на СДСМ, која
станува министерка предложена од
СДСМ. Нејзиниот сопруг, спротивно на
сите законски процедури и правила
за кариера и напредок во службата, е
унапреден за неколку скалила, само
заради партиска подобност. Вакви
примери имавме 450. Станува збор за
масовна партиска чистка направена
во духот на изјавата на Заев, дека кога
ќе дојдат на власт, ќе сменат сѐ - од министер до чистачка. Не дојдоа на власт,
добија контролна улога и тоа го сторија.
Замислете што би направиле кога би
дошле на власт? Веројатно тоа ќе биде
тотална партизација на општеството
и на државата. А, притоа зборуваат за
одвојување на партијата од државата.
Какво одвојување има кога сопругот
на министерката од твоите редови го
унапредуваш за седум скалила или сите
смени што ги правиш се врз основа
само на еден критериум - партиска подобност. Веројатно им е останато од
времето на комунистичката подобност,
но де факто тоа е тоа.
�

Сега може да се очекуваат такви
случаи?
Тодоров: Па, најголемиот камен на
сопнување беше тоа. Ние баравме
�
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министерот за внатрешни работи да
има контролна улога и да не може да
ја злоупотреби позицијата за партиски
чистки. Го ограничивме бројот на смени
на 15 смени и 10 проценти од вкупниот број хоризонтални разместувања.
Некој ќе рече дека тие се незначајни,
но значајни се. Што правеа; 10-15 полицајци од една полициска станица
се распоредени на друго место, а на
нивно место носат 10-15 партиски подобни полицајци. Тоа не е промена на
менаџерски позиции, но е исклучително значајно за можни злоупотреби на
МВР во политички цели.
Имаше дискусии и за другите министерства?
Тодоров: Не, клучно беше МВР, тоа е
дел од договорот што ќе се преточи во
законско решение.
�

Да продолжиме кон вашата област
– здравството. „Мој термин“ одамна е преземен систем на работа во
регионот. Неодамна се сретнавте
со колегите министри за здравство
од централна и од источна Европа.
Може ли да се направи оценка за тоа
каде е македонското здравство по
квалитет и по реформи?
Тодоров: За тоа каде е македонското
здравство најдобро говорат показателите што ги објавуваат ЕУ и релевантните меѓународни центри за рангирање на здравствените системи. Тука е
индикаторот ЕХЦИ којшто се следи во
сите држави во Европа, се објавува во
присуство на еврокомесарот за здравство и којшто е најрелевантно испитување и рангирање на системите. Тука
Македонија стои одлично, направи скок
од 11 места за само една година и сето
она што го работевме беше констатирано и валоризирано од експертите на
ова тело и сето она што е направено
знаеја да го оценат и соодветно да ја
рангираат Македонија. За мене тоа е
најважен индикатор и потврда за правилната политика што ја водиме во
здравството во Македонија. Ако ме прашате дали е идеално здравството, не е.
Дали има многу работа во здравството
и наталожени проблеми што ги мачат
граѓаните, има. Никогаш не сум кажал
и нема да кажам дека здравството сега
е идеално и дека нема потреба од никаква промена. Има уште многу работа
и во здравството никогаш не можеш
да кажеш „сега е средено“. Не само во
Македонија, во која било земја, секогаш
има нови предизвици и нови проблеми
за кои мора да се најде решение.
�
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Горе-долу сите се соочуваат со исти или
со слични проблеми. Ние еден проблем
сме го решиле на еден начин, во друга земја уште не е решен, па тие ќе го
преземат нашето решение, ние, пак, ќе
преземеме решение за друг проблем од
друга земја... Генерално, тоа е постојана
борба затоа и нема една унифицирана
здравствена политика ниту во ЕУ, секоја
членка има различен систем на уредување на здравствениот систем.
Се легализираше маслото од марихуана за медицински цели. Иако
е рано, кои се првичните резултати,
има ли анализи?
Тодоров: Од аспект на реакциите на
пациентите и на граѓаните, можам да
кажам дека тие се позитивни, тоа е
нешто што подолг период го очекувале или го барале и е реализирано. Тоа
е едно наше ветување кое го дадовме
и за краток период го реализиравме.
Сепак, за медицинските ефекти би ги
почекале извештаите од стручните
лица, а тоа не може да биде направено за краток временски период за да
може да се прават стручни анализи. Јас
можам да говорам за тоа какво е искуството од мерката како Министерство
за здравство, а тоа е позитивно затоа
што беше позитивна реакцијата на
граѓаните и кога се појави на пазарот,
граѓаните изразија огромен интерес
за ова масло.
�

Кон што ќе се фокусира здравството
во следниот период, еве најавени
се и избори, колкав ќе биде делот
за здравството во новата програма?
Тодоров: Здравството е еден од клучните фокуси на ВМРО-ДПМНЕ и потоа
на Владата на Македонија и за целиот
овој период покажавме дека ова е еден
од клучните приоритети преку постојаниот и континуиран раст на буџетот на
Министерството и на ФЗОМ, со континуираните инвестиции во здравствената инфраструктура, во набавка на нова
опрема, средување на системот како
„Мој термин“, намалување на цените
на лековите, многу системски мерки
кои овозможија подобар пристап на
граѓаните до здравствените услуги
и поквалитетни здравствени услуги.
Тука се и обуката на докторите во најреномираните светски центри и кои се
со цел да овозможат воведување нови
методи кои не се работеле во Македонија, но и да овозможат вмрежување на
докторите, соработка со нивни колеги
од странство, размена на искуства и
знаења и така натаму. �
�

анализа

Бојадисувале за пратенички фотелји

СДСМ со функции го смирува
гневот на платениците

Напливот на шарен бес и горчлив гнев од две и полмесечното боење по
улици, за кој добиваа само бедни 20 евра дневница, кулминираше мина
тиот петок. Претходната вечер, со договорот СДСМ потпиша класична
капитулација. Шарените останаа без работа и „чадор“, па дигнаа „рево
луција“ на социјалните мрежи, но ги замолчи Шекеринска. Ќе им дала
неколку пратенички места. А, во меѓувреме, истите шарени пресметуваат
дека би добиле повеќе фотелји во Собранието ако одат сами на избори?!
Партијата сама си го создаде чудовиштето, им кумуваше Сорос, но ќе ја
сподели ли СДСМ судбината на Виктор Франкенштајн?
Пишува | Љупчо Цветановски

С

илното и оправдано разочару
вање на шарените „револуцио
нери“ од новиот меѓупартиски
договор го потресе СДСМ. Сепак, вр
хушката на „Павел Шатев“ не ја трог
на моментот што шарените ја кажаа
вистината за дебаклот на партијата.
Повеќе ги погоди можноста да ја загу
бат поддршката и од овој грст ванда
ли. Но не ги погодија „в срце“ туку во
и така бедното гласачко конто. Освен
тоа, ова би била втора невозвратена
љубов во многу кус перио
 д. По „ча
дорот“, кој, очигледно, ги „пушти низ
вода“, неизлегувањето на шарените на
избори би бил премногу за напатената
душа на социјалдемократите.
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Уште пострашно, што е, најверојатно,
и најсилниот кошмар на врхушката,
истите тие шарени вандали би можеле
да оформат партија и самостојно да на
стапат на избори. Најверојатно, тогаш
петок, 29 јули 2016 година

би биле предводени од Савески и од
Левица, но уште поверојатно ова би се
случило во некоја друга држава во која,
навистина, и постојат НВО и граѓански
движења. Вака, шансите за самостоен
настап на шарениот Франкенштајн,
создаден токму од СДСМ и од неговиот
вечен добротвор Сорос, навлегува во
полето на научната фантастика. Мно
гу поверојатно е дека И Ти ќе слета
на ливада во Кадрифаково, отколку
шарените да се осмелат да дигнат глас
против творецот, настрана предводен
од спасител. Макар бил и од Муртино.

И така, Шарената „револуција“ беше
одлична пародија на револуција, во
дена по урнебесно сценарио на кое би
можеле да им позавидат и Џон Клис,
Тери Гилијам, Мајкл Палин и другите
автори на Монти Пајтон. Не би нѐ за
чудило доколку во меѓувреме дојде и
некоја „солена“ понуда до Најчевска,
Љуми, Калајџиев и до Богдановски за
авторските права на оваа револуцио
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нерна пародија. Веројатно, конфликтот
на интереси е со пародијата на житиет о
на спасителот од Муртино. Па ако „За
евите ангели“ Катица, Ленче и Фатиме
можеа да станат Чарлиеви, зошто и Заев
да не може да стане Брајан...

За неколку часа шарените
вандали останаа и без работа
и без „чадор“

Напливот на шарен бес и на горчлив
гнев од два и полмесечното боење по
улици, за кој добиваа само бедни 20
евра дневница, кулминираше минатиот

петок. Претходната вечер, СДСМ пот
пиша класична капитулација. Вината
не беше кај Заев, кој не ни беше тука,
ниту, пак, кај секогаш агилната и досет
лива Радмила, која лично го потпиша
очигледното политичко самоубиство
на партијата. Вина немаше ниту кај Ре
ната, Шилегов, Димова или Манчевски.
Ги сотре тој во кој се крстеа... Соочени
со по стоти пат повтореното сознание
дека нема поента од поддршка на губит
ничката елитистичка партија предво
дена од црвени буржуи, кои никогаш не
ќе можат видно да допрат до народот,
ниту да победат на избори, „чадорот“,
како што се чини, конечно, реши да ги
„лизне“ своите довчерашни домашни
миленичиња.

фирма, како и инвестицијата од 20 ми
лион
 и евра, која носи одлични 2.000
вработувања , но Бејли и не мораше
да биде таму. Можеше да го испрати
заменикот или да замине на „консул
тации“. Но тој се најде токму таму, 12
часа по потпишувањето на договорот,
кој треба да означи крај на наметна
тата криза... Него го видоа и шаре
ните вандали, видеото одеше и на
опозициските телевизии, го пренесоа
и ултрапорталите, финансирани од
Сорос и од УСАИД. Траорот завладеаја
кај „револуционерите“, кои останаа и
без дневници и без „чадор“...

Само за потсетување, неполни 12 часа
по потпишувањето на капитулација
та на СДСМ од страна на Шекеринска
и ставањето параф на анатемисаното
од шарените „пусулче на Бејли“, истиот
тој амбасадор се најде во Прилеп. Рамо
до рамо и широко насмеан до Никола
Груевски. Да, „Гентерм“ е американска

Досетливата Рада со фотелји
го смири Франкенштајн

Доколку се сомневате во тоа дека дого
ворот, кој токму „професионалните“ ме
диуми и шарените „револуционери“ во
врвот на очајот го нарекоа погрдно како
„пусулчето на Бејли“, беше и е повеќе од
лош за СДСМ, тогаш видете како тече не
говото усвојување. Експресно! Верувале
или не, но СДСМ, конечно, ги почитува
роковите. Наоѓа по некоја забелешка,
но и тоа „колку да ја има“ за да се оправ
да пред шарените пулени. Ги голтаат
„кнедлите“ и беспоговорно работат, за
промена. Голема промена. Очигледно,
некој им рекол дека тоа мора да се за
врши, а тие како агилни извршители на
кажаното од меѓународниот заштитник,
сакале или не, го прават тоа за што се
создадени. Слушаат. Така бидна – име,
знаме, територијална поделба....

Но не беше само недостигот од „ча
дорот“ тоа што ги фрли во очај бо
јаџиите на македонските историски
споменици и институции. Како и пред
Шарената „револуција“, така и сега се
најдоа со ист работен статус. За нив
на голема жал и горчлив непребол,
повторно останаа без работа. Секако,
освен тие што се на неопределено кај
Сорос, а тие се малкумина одбрани и
навежбани „канвасовци“. Повеќето се
минливи, кадар „по потреба“, создаден
за една употреба. Класично топовско
месо или тоалетна хартија.
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Сепак, ако за секојдневното бојадису
вање, се разбира, освен викенд и праз
ник, затоа што нивните налогодавци
почитуваат работнички права и демо
кратија, добиваа по некое евро, сега се
пак на улица. Математички гледано, 75
денови, без викенди, 60, со дневница
од 20 евра, се околу 1.200 евра. Сосема
доволно за солиден одмор во Шпанија
или на Малта, особено благодарение
на субвенционираните летови од „ре
жимот“, но што понатаму? И лажните
револуционери се повеќе од свесни де
ка надежта за вработување во новата,
социјалдемократска администрација,
потона заедно со „Титаник“ на Јане
ва, но револтот сега е насочен не кон
„режимот“ туку кон творецот, кој ги
искористи, извесла и бедно ги изигра.
Идеал
 истите, пак, малкумина што, на
вистина, се вложија „бесплатно“ во це
лата пародија и поверуваа дека СДСМ
го водат некакви демократски пориви,
сега се, веројатно, и најразочараните.

Само замислете, некој ви продава же
сток филм за наводна револуција, ги
претставува лажно своите политички
противници како нечовечки диктато
ри, криминалци и убијци, ве лаже со
небулозни прикаски за враќање на
„слободата и правдата“, за наеднаш
„за мир во куќа“ и купување на вашиот
глас, да ве подмитува со ставање тројца
избрани листите за пратеници?! А вие
треба да бидете среќни што некогаш
сте бојадисувале споменици со нив?
Токму тоа, за да ги смири шарените бо
јадисувачи, им го вети Радмила Шеке
ринска, предводникот на влијанијата
на американскиот мизантроп во СДСМ.
Нејсе што тоа ќе бидат само неколку
мина избрани, со што ќе продолжи ин
фицирањето на социјалдемократското
ткиво со Соросовите јуришнички чеда,
а, од друга страна, целосно ја демисти
фикува прикаската за евентуалните
одделени СДСМ и некаков граѓански
сектор, но ова е вистинска шлаканица
за тие што идеалистички поверуваа
во лагите спакувани од нивните на
вежбани агипропи... За 30-40 години,
кога некој од нив ќе се фали пред вну
ците дека учествувал во револуција,
на прашањето на детенцето: „И што
направивте дедо, што беше резул
татот на револуцијата?“ Идеалистич
киот шарен „револуционер“ ќе мора
да одговори: „Па тројца револуцио
нери станаа пратеници, чедо мое“.
Соросовиот извикан „револуционер“,
пак, бил тоа Богоевски, Најчевска или
Љуми, ќе му одговори на внучето: „Па
станав пратеник, јас и други двајца
блиски до Рада, чедо мое...“
петок, 29 јули 2016 година

15

анализа
Каракамишева-Јовановска: Шекеринска го
смирува чудовиштето со чоколадни бонбони
Поврзаноста на „граѓански
те“ Соросови организации
со СДСМ, а посебно со пот
претседателката на оваа партија, Шекеринска, е
стара и добро позната работа, вели проф. д-р Тања
Каракамишева –Јовановска од Правниот факултет
во Скопје. На целата македонска јавност и е јасно
дека овие „граѓански организации“ никогаш и не
биле автентични, македонски субјекти, создадени
да ги слушнат и задоволат автохтоните интереси
и потреби на македонските граѓани, вели таа, туку
отсекогаш постоеле, и сѐ уште се присутни, само за
да ги задоволат потребите и целите на неколкумина
политичари од СДСМ, како и на одредени странски
центри на моќ, кои во земјата се спроведуваат преку
навигацијата на неколкумина локални политичари.

КАРАКАМИШЕВА: Со самиот факт дека во СДСМ
само уште Радмила остана вечна константа, клучна
фигура во сите раководни гарнитури на партијата
во последните 25 години, може да се извлече зак
лучокот дека и Соросовите „граѓански“ органи
зации се вечна константа, приврзок на нејзината
политичка кариера од самиот почеток до денес. Во
СДСМ постои една шега, но вистина, која гласи „во
нашата партија сѐ се менува, само Рада останува“.
Папочната врвца што ги спојува овие две стра
ни се гледа во начинот како тие комуницираат со
домашната јавност, како доушнички се поставе
ни кон странските држави, се гледа во начинот и
методите како овие субјекти ја кодошат својата
земја пред странските амбасадори, како воопшто
се поставени во политиката и нејзините структури.
Папочната врвца меѓу „граѓанските“ организации
и СДСМ ќе остане присутна сѐ додека на раковод
ната позиција на оваа партија се наоѓа актуелната
потпретседателка што ги држи и контролира сите
мрежно испреплетени „граѓански“ организации во
земјата финансирани од Сорос.
И покрај глумата што овие организации и СДСМ
ја прават на политичката сцена, дека, наводно,
немаат никаква допирна точка и дека шарените
„револуционери“ се самостојни во своето „граѓан
ско“ дејствување, сите македонски граѓани точно
знаат каква е и која е поврзаноста и содејството
на овие две структури, точно им е позната нивната
политичка координираност и заемна контрола,
заедничкото „ковење планови“ за уривање на
актуелната власт, па и на државата, заедничкото
трошење пари од исти финансиери.
Во услови кога партиското раководство на СДСМ,
конечно, сфати дека на партиски и на изборен
терен нема шанса ниту да ѝ се доближи, а не, пак,
да ја победи ВМРО-ДПМНЕ, не му остана ништо
друго, освен и јавно, со присуство на протестите
да покаже дека стои зад „револуцијата“ и зад ван
дализмот на „шарените“ и дека целосно ги поддр
жува. На тој начин, по не знам кој пат, се поплукаа
себеси, јавно ги извадија лагите со кои до вчера
го убедуваа народот дека немаат никаква врска со
„револуционерите“ и дека валканите активности
се само нивни. Во услови кога СДСМ не доби ниту
еден процентен поен плус на партиските рејтинзи,
а по едногодишната канонада на јавноста со неза
конски прислушуваните телефонски разговори, се
случи тоа божемно спонтано спојување на едните
со другите, се случија „спонтаните“ изливи на под
дршка и разбирање меѓу двата „кампуса“. Дури и
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за турските сапуници, ваквиот расплет е премногу
комичен и детски. Наивно е да се верува во целата
оваа приказна на вакви заемни граѓански интереси
и спојка на овие две „независни“ целини.
Но, сапуницата продолжува и допрва ќе добива
заплет откако и едните и другите ги дознаа реј
тинзите од граѓаните, и откако „шарените“ сфатија
дека меѓу опозициските граѓани подобро котираат
тие, отколку членовите од раководството на СДСМ.
Сега, кога „шарениве“ сфатија дека нивниот рејтинг
е подобар од, на пример, тој на Шекеринска или
некој нејзин близок сопартиец, работите во таа нив
на евентуална „љубов“ допрва ќе се компликуваат
и замотуваат како клопче од конец.
Шекеринска е ставена на две маки. Од една страна,
таа е принудена да го смирува со чоколадни бонбони
„чудовиштето“ што сама го создаде. Нејзините изјави
дека дел од „шарените“ ќе се најдат на пратеничките
листи на наредните избори не се ништо друго, освен
давање бајадери на „чудовиштето“ што таа е свесна
дека нема да може да го нахрани само со бајадери,
туку дека ќе ѝ требаат многу свински половинки. Од
друга страна, ваквите изјави што имаат за цел да ги
неутрализираат тензиите што сѐ повеќе се присут
ни и очигледни на „шарениот“ терен, кријат друга
опасност. Опасност да го разбудат „задреманиот
змеј“ што тлее во СДСМ. Битката меѓу бранковистите
и заевистите е вториот кошмар за Шекеринска, која
никако нема да може да го контролира на терен,
во услови кога токму таа истури премногу масло и
создаде премногу партиски оган.
Се чини дека расплетот на оваа турска сапуница ќе
оди во две насоки. Во првата насока, Шекеринска
ќе се обиде да ги „заборави“ бранковистите, со
нејзиниот познат стил на правење „на Тошо“. Тој
стил таа ќе го правда со тезата дека, всушност, на
најголем дел од членовите бранковисти може да им
се припишат одредени гревови од минатото, и по
таа основа треба природно да се најдат во графата
„истрошени кадри“ на кои им е потребна замена
со нови лица. И тука е пак Шекеринска, која ќе го
направи изборот преку тезата дека на партијата ѝ
треба „принудно и природно проветрување“. Но,
моментот кога ќе почне да се правда со оваа теза,
Шекеринска веднаш ќе се сопне бидејќи, веројатно,
никој повеќе од неа природно не припаѓа во таа
група на стари, истрошени партиски кадри.
Оваа игра, заради спас на сопствената кожа, може
да заврши со жртвување на голем дел од нејзините
сопартијци заради, наводно, „добро за партијата и
за државата“. Во ваков случај се можни отворени
внатрепартиски судири, кои сега тлеат, но доволно
е само еден потег за тие во истиот момент да експ
лодираат. Тие неминовно ќе доведат до внатрешно
фрагментирање и дезинтегрирање на СДСМ.
Втората насока е „шарените“ да успеат кон себе
да приклучат неколку добри и квалитетни кадри
од СДСМ, кои би истрчале на изборен терен со
своја независна листа. Во таков случај, најголем
политички губитник би бил токму СДСМ на кој како
бумеранг би му се удриле од глава дворските игри
на Радмила и нејзините потреби за правење сплетки
и ујдурми на штета на партијата и на целата држава.
Во која насока и да отидат работите во СДСМ, едно
е повеќе од сигурно. Шекеринска по овие избори
нема да биде вечната константа на СДСМ.
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Комплетна Соросовизација
на СДСМ во полн ек
Како и да е, СДСМ сега има ист проб
лем со херојот на Мери Шели. И
доктор Франкенштајн создаде чу
довиште, кое подоцна му избега од
контрола и му го уништи животот. Да,
Виктор тоа го стори со добра наме
ра, за разлика од СДСМ, но партијата
сега го споделува истиот, оправдан
страв. Како и Франкенштајн, така и
нивната креатура е создадена од по
веќе различни тела – незадоволници,
криминалци, идеалисти, разочарани
левичари, пензионери и дел ужива
тели на добра забава и психотропни
супстанции.

Како и на доктор Виктор Франкен
штајн, така и на нивното чудовиште
наречено Шарена револуција им се
заканува дека ќе ги уништи, но не
преку морничави убиства, туку пре
ку формирање посебна партија, со
која ќе се конфронтираат на избо
ри. Ова би значело колапс на и така
катастрофалниот рејтинг. Главниот
проблем, пак, е што неоф
 ицијални
те резултати на партиските анкети
(на владејачките и на опозициските
партии), покажале поголема гласач
ка поддршка за шарените отколку за
партијата што ги создаде?! Соочени
со реалната опасност, Шекеринска
им понуди удобни, пратенички фо
телји, во надеж дека така ќе го смири
огромниот апетит на сопственото
чудовиште. Од друга страна, така
повторно добитник би било нејзи
ното, Соросово крило на партијата.
По напливот на дузина „професио
нални“ новинари и челници на НВО
во пратеничката структура на СДСМ,
кои им донесоа само јад и го симнаа
нивото на комуникација, новата тура
соросоиди во партијата би означила
само нов пад на рејтингот и на вока
буларот. Од друга страна, засилување
на крилото на Радмила. И така, ста
рите социјалдемократи се премногу
културни, воспитани и образовани
за да се натпреваруваат со Димова,
Шилегов, Николовски, Кирацовски...
Партијата ја поседува и сега, но со но
виот наплив, Сорос, веројатно, би до
бил и тапија за сопственост врз СДСМ.
Седиштето и така е под хипотека, а тој
финансиски манипулант. Не е лошо,
макар на 85 години и официјално да
си поседувате опозициска партија
во, за нив, егзотичната Македонија.
Реалниот проблем е што ќе треба да
доживеет е барем 100 години за ги
дочекате да дојдат на власт...

колумна

Договор или ново бегство од избори

Кому му одговара продолжувањето на кризата?
Можеби, конечно, тоа ќе се случи пред 11
декември, термин кој се спомнува како можен датум за одржување на изборите. Крајно
време е СДСМ да одговори на овие прашања,
на кои не даде одговор во ниту еден од претходните изборни циклуси во кои разбирливо
ги критикуваше владините политики, но
постојано избегнуваше да навлезе во подлабока елаборација на својата програма.

Македонија има сѐ помалку време за живеење во кризна состојба.
Државата, која од 24 декември 2012 година живее во перманентна
криза и од 2006 година ниту една влада не успеа да истера
четиригодишен мандат, мора да влезе во мирни води. Колку и да
се нелогични и контроверзни, колку и да се преседан во европски
рамки договорите за изборниот список, за начинот на кој ќе се
регулираат медиумите и за ингеренциите на министерите што ќе
дојдат „на власт“ 100 дена пред изборите, тие треба да се спроведат.
Пропаѓањето на последниот договор меѓу партиите може да значи
вовед во хаос од кој нема да има враќање
Пишува | Горан Мом ироски
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а Македонија не се проблем
протестите и блокирањето на
улиците и на институциите, не
се проблем ниту чудните барања на
опозицијата и нивните сојузници од
невладиниот сектор кои од невладин
сакаат да станат владин сектор и да
преговараат како да добиле мандат од
народот, најголем проблем е тоа што
Македонија станува нефункционална
држава. Чекајќи решавање на политичката криза, големиот и малиот бизнис
веќе со години ги вадат финансиските
резерви од платниот промет, фирмите
чекаат до последен момент да ги платат своите долгови, а ако процесот на
производство или на создавање нови
вредности може да биде прекинат,
тој се става ад акта до некои подобри
времиња. Нема нарачки, нема нови
проекти во приватниот бизнис, а сѐ
помал е бројот на нови вработувања
во реалниот сектор. Во ситуација кога
сите се плашат што ќе биде утре, само
малкумина храбри ќе вработат нови
луѓе од страв дека ако должниците не
платат, ќе немаат ни за плати.
петок, 29 јули 2016 година

Планот на опозицијата до некаде е јасен, но нималку не е легитимен. Колку поголема криза во државата, толку
полесно за СДСМ да дојде на власт.
До тука сѐ е јасно. Во обид да создаде поголема криза, покрај јавните
критики за работата на Владата, таа
систематски се торпедира со шпекулации кои се пренесуваат и преку медиумите, но и преку неформалните
комуникациски мрежи по принципот
„рекла казала“ или „ми кажаа од горе,
сигурно е“. Во оваа затскриена битка
се засилуваат стравовите од најлошо,
се алудира на меѓуетнички судири, на
војна, на масовно насилство, на промена на власта и редефинирање на
сите постојни договори со владините
институции, поништување тендери, девалвација на денарот, крах на
буџетот, блокирање на плаќањата
за веќе завршени проекти и слични
катастрофални сценарија, кои делумно се ефикасни. Да беше Македонија
слаба држава, овие „малограѓански“
методи на политичка борба можеа да
предизвикаат сериозни проблеми
за државата, но, за среќа, тоа не се
случува.
www.republika.mk

Првата причина за тоа е искуството на народот кој неколку пати
досега виде која партија како се
снаоѓаше со водење на државата, како што добро памети дека
пред 2002 година СДСМ постојано се жалеше дека ВМРО-ДПМНЕ
ги оставила со празен буџет за
потоа да видиме дека состојбата
не била таква каква што ни беше
претставена.

Втората причина зошто народот не верува во црните сценарија е тоа што нема соодветна
информација што ќе се случува
во различни сфери на државата, особено во круцијалните, ако
на власт дојдат Заев и неговата
партија, за разлика од власта за
чиишто намери и планови граѓаните во најголем дел се добро
информирани.
Ќе земе ли СДСМ заем кога ќе дојде
на власт за да ја финансира државата, ќе се кратат ли пензиите
како што се случи во времето кога
Бучковски беше премиер од редовите на СДСМ, ќе ги намали ли
сегашната опозиција платите во
јавната администрација кога веќе
Заев не информираше дека никој
нема да биде избркан од неа? Ако
не бидат кратени патите и пензиите и се нема план да се зема кредит,
тогаш буџетот не е во толку лоша
состојба, ако, пак, се земат кредити
за да се земе плата, тогаш зошто
сега се критикува ВМРО-ДПМНЕ за
истото што би го сторил СДСМ ако
дојде на власт... и ред други логички прашања на кои нема одговор.

Дали изборите ќе се случат во декември, како
што сака дел од меѓународната заедница,
или во април, како што сака остатокот од
Евроатланската алијанса, е помалку важно,
најважно од сѐ е земјата да излезе од кризата
на брз и ефикасен начин за да може да го
врати разнишаниот углед и како кандидат
за членство во ЕУ и во НАТО и како партнер
во меѓународните институции, меѓу нив и
банкарски. СДСМ мора да е на чисто дека
ако кризата продолжи на долг рок додека
тие да дојдат на власт, нема да има со што
и со кого да владеат. Не смеат по цена на
уништување на ВМРО-ДПМНЕ да се обидуваат да ги уништат сите други државни
ресурси и капацитети.

Со избори или без нив, се ближи крајот
Евентуално ново бегство од избори под притисок на рејтинзите
и странците нема да ја подобрат ситуацијата ниту на земјата
ниту на самата партија, која единствниот капацитет што го
покажа досега е да блокира и да предизвикува тензии. Жално
е, дури и трагично, да се гледа како идеолошки, организациски
и морално пропаѓа партијата која, со сите свои хипотеки како
наследник на Сојузот на комунистите, на почетокот на независноста покрај големите грешки правеше и позитивни работи.

На Македонија ѝ треба опозиција како коректор на власта, ѝ
треба опозиција која ќе знае да даде нови идеи и нова енергија
за работите да тргнат на подобро. Ваков каков што е СДСМ, како
предводник на опозицискиот фронт воопшто не ѝ е потребен
на државата и затоа декември или април, без разлика, тој ќе
биде сурово казнет за својата неодговорна политика која, во
комбинација со отпуштањето на ВМРО-ДПМНЕ во повеќе сфери,
ја донесе државата во криза. Со или без избори, доколку нема
нагла промена во начинот на кој се води политиката, Македонија наскоро ќе остане без опозиција, барем онаква каква што
сите посакуваме да има - конструктивна, со силно влијание
кај граѓаните, опозицијата која својата политика нема да ја
гради на „Фејсбук“ и која во прв ред ќе ги има интересите на
Македонија, а потоа на поединци или на спонзори.

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

www.e-pay.mk

e

pay
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ПРОВЕРЕТЕ!
www.republika.mk

петок, 29 јули 2016 година

19

|

Личност на неделата

|

|

Личност на неделата

|

Рекоа, не порекоа Радмила Шекеринска и фантом во скутот Рекоа, не порекоа
Никола
Груевски

Влатко
Ѓорчев

Прво го слушавме
СДСМ како зборува
дека има 500.000 фантомски гласачи во Македонија, потоа намалија на 330.000, па намалија
на 200.000 фантомски гласачи. Потоа на 100.000,
потоа едно време се зборуваше за некои 70.000 и
еве сега се зборува за некои 39.000 кои требало
да бидат проверени. Затоа да оставиме во наредните неколку недели нека бидат проверени тие
39.000 и да видиме дали и таму ќе се најде некој
фантомски гласач.

Ние 10 години поминавме чекајќи
ги вашите црни
сценарија коишто
секој ден ги најавувате. Сега мора да ви се
признае, поупорни сте, директно работите
против државата, праќате писма, кодошите, ја
рушите државата, бркате инвеститори и овој
пат, навистина, се гледа плод од вашиот труд.
Но, повторно нема да ви помине.

Владимир
Божиновски

Лидија
Димова

Сега имаме сосема друга
ситуација од претходните два пати. Доколку Зоран Заев го стави својот
потпис за одржување на изборите, тој ќе мора да се
појави. Доколку тоа не го стори СДСМ, веќе нема да
биде кредибилна страна во преговорите. Затоа сега
и странците се многу повнимателни и не инсистираат на одредување датум за избори. Доколку, пак,
не потпише дека условите се исполнети, Владата
ќе продолжи нормално да функционира и избори
ќе имаме заедно со локалните избори. Изборите
за градоначалници не може да се одложуваат, а
избирачкиот список е истиот.

Мирјана
Најчевска
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Роденa:
10 јуни 1972 година во Скопје
Образование:
ЕТФ
Професија:
гробар на опозицијата

ДИК е составена од
банда идиоти (од прв
до последен, без разлика на пол, верска
или национална и партиска припадност) кои
или не знаат да читаат, па не им е јасно како да
го употребат Правилникот или немаат врска со
мозокот, а камоли со работата, или пак намерно се изживуваат што го подведувам под вознемирување и барам соодветно да бидат казнети.
Во секој случај, јас немам намера да одам и да докажувам дека постојам и немам намера да гласам
во држава во која заштитата на моето право е во
рацете на една ваква банда идиоти.
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Радмила Шекеринскa

В

о политиката е од са
мостојна Македони
ја до денес. Никогаш
прва, а секогаш присутна.
Истата жена, со истата фри
зура, со истите интереси,
на истата позиција од Бран
ко до Заев.

За да придонесе кон својот
богат политички неуспех,
опозициската прва дама го
искористи првиот ден од
неделава. Како преговарач
од СДСМ, со потпишување
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то на договорот од 20 јули
таа, како и партијата што
ја закопува, призна дека
место половина милион
или 300 илјади, спорни се
40 илјади гласачи, разлика
што, навистина, прави раз
лика и е неверојатно некој
да поверува дека малку се
збунила кога се бунеше по
митинзи колку сме далеку
од избори.
Се поставува прашање
то дали 40 илјади гласачи
се малку во Македонија
- одговара на прашањето
со прашање Шекеринска и
вешто избегна да одговори
дали смета дека направи
ла премногу отстапки, како
што сметаат незадоволните
опозициски поддржувачи.
�

На Шекеринска ѝ забеле
жија сите што играа од неј
зина страна, но таа верува
дека еден ден ќе ѝ речат
„фала“. Во меѓувреме, ќе
мора да се позанимава со
фантомите од своите редо
ви, дури и од својата куќа.
Неочекувано или очекува
но, проблемот на опозици
јата бил таа самата, а не по
бедата на ВМРО-ДПМНЕ.

Ако ВМРО-ДПМНЕ победу
ва со гласовите на фанто
мите, тогаш предавникот ѝ
седи на Радмила во скутот.
Најчевска, Трајанов, Ван
ковска и ќерките, Ризаов
и синот... и на крајот лич
но малата Лилјана Шеке
ринска – Ѓорѓевиќ. Мора
да е шокот голем. Сестра а

фантом, постои а не постои.
Гласа, но за кого. Во истото
интервју за „Телма“, дадено
веднаш по потпишувањето
на јулскиот договор, Шеке
ринска ќе рече дека и 100
фантоми прават разлика,
но што ќе ѝ каже на малата
Лилјана, за која знае дека
постои, за која верува дека
ѝ е верна. Ќе ѝ рече ли да
се провери, да се појави и
да покаже дека постои или
ќе ја праша - сестро, за кого
заокружи.
Некако логично се намет
нува обратното прашање
– дали поразот на СДСМ ќе
беше понор да не беа тие
фантоми, зашто, во спро
тивно, е многу болно и изо
пачено. � (Р.Р.)

На следните фер и
регуларни избори
честа и одговорноста
да ја предводи новата влада ќе ја добие Социјалдемократскиот
сојуз. Нема да дозволиме уште едни криминални избори. На регуларните избори Македонија
ќе добие легитимна влада и секој треба да е
подготвен да го признае легитимниот победник на изборите. Така што, ВМРО-ДПМНЕ нека
се подготви за тоа.

Радмила
Шекеринска
Мора да се соочиме
со реалноста. Сѐ додека нема избори,
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ
ќе имаат мнозинство во Собранието. А, тоа
е тоа мнозинство кое треба да дава зелено
светло за реформите. Чудно е и нереално да
се очекува од луѓето кои нѐ доведоа до криза,
сега да бидат главното решение. Ако чекаме да
се исполнат сите реформи на Прибе, ќе имаме
избори во 2020 година и сите работи што се
случуваат сега, ќе избледат во сеќавањата.
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Расте побарувачката на станбени кредити

Банките олабавени за купување свој дом
Дека во државава има станбен бум и во градење и во
купување станбен простор сведочат и бројките за пораст на
кредитите за оваа намена. Имено, за повеќе од 95 проценти
е зголемена побарувачката и подигањето станбени кредити
во последните шест години. Бројките, велат банкарите, ги
одразуваат потребите на граѓаните во последниот период, а
тоа е инвестирање во недвижен имот
Пишува | Александрија Стевковска

К

упувањето сопствен дом
не е веќе само пуста желба. Сѐ повеќе семејства се
решаваат на ваков чекор во
потрага по мирот и самостојноста, кои ги носи живеалиштето што сами ќе си го купите. Се
купуваат и куќи и станови и
тоа најчесто на кредит.Во контекст на ова, голема е и заинтересираноста на граѓаните за
користење на субвенциите од
проектите „Купи куќа - купи
стан“ и „Купи куќа за млади“,
кои го раздвижија пазарот на
недвижен имот и купувањето
дом го приближија до просечните граѓани. Дека во државава
има станбен бум и во градење
и во купување станбен простор
сведочат и бројките за пораст
на кредитите за оваа намена.
Имено, за повеќе од 95 проценти е зголемена побарувачката
и подигањето станбени кредити во последните шест години.
Ова го покажува анализата на
податоците од домашните банки. Бројките, велат банкарите,
ги одразуваат потребите на
граѓаните во последниот период, а тоа е инвестирање во
недвижен имот. Порастот на
станбените кредити се правда
и со поголемата комоција на
банкарите кога ги одобруваат затоа што станува збор за
високо обезбедени кредити,
секогаш со хипотеки што го покриваат ризикот од невраќање.
Значителниот пораст од 95
проценти кај станбените кредити во суми значи пораст за
повеќе од 250 милиони евра. На
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крајот на 2010 година во станбени кредити банките имале
издадено 264 милиони евра,
а сега сумата е повеќе од 510
милиони евра.

Зголемувањето кај станбените кредити се должи на
градежниот бум во државата, особено во главниот град.
Изградбата на нови станови
и свесноста на граѓаните за
потребата од живот во свој
�

дом, но и олабавените услови
за кредитирање и продолжените рокови на отплата се клучни
за зголемување на кредитирањето во оваа категорија. Ако
се анализира по години, растечкиот тренд кај станбените
кредити се одржува од година
во година- велат банкарите.

Побарувачката за нови станови не запира ни оваа година, а
на тоа укажуваат индексите за
постојаниот солиден пораст на
станбените кредити во првиот
квартал на 2016 година и статистичките бројки за засилена изградба на згради и на индивидуални куќи. Според податоците на
Државниот завод за статистика,
во мај 2016 година се издадени
292 одобренија за градење, што
е 57 отсто повеќе во споредба на
истиот период од претходната година. Предвидената вредност на
објектите изнесува речиси 81 милион евра, што е 13 отсто повеќе
во однос на идентичниот период

лани. Од аспект на квадратурата кај овој вид недвижен имот,
инвеститорите првенствено се
заинтересирани за изградба на
трисобни и на двособни станови. Кај изградбата на станбени згради и понатаму се забележува двоцифрена стапка
на пораст, а слична динамика

покажуваат и податоците за
одобренијата за изградба на
станови.
Сето тоа упатува на заклучок
дека годинава може да се надмине минатогодишниот пораст
од околу 30 отсто на продажбата на станови за само шест ме-

сеци. Раздвижувањето на пазарот на недвижен имот најмногу
го предизвикаа младите двојки,
кои најчесто се решаваат новиот брачен живот да го почнат
во нов стан, но тука некаде се и
луѓето од внатрешноста, кои на
купувањето стан во главниот
град гледаат како на исплатлива инвестиција. Инаку, тие што
сакаат да си го решат станбеното прашање, купуваат станови
и на не толку атрактивни локации, додека тие што купуваат за
инвестиција, обично купуваат
на поатрактивни локации, како
Водно и Дебар маало. Дури 83
отсто од продадените станови
во Скопје се со површина до 67
квадратни метри. Најпродавани се становите со големина од
54 до 59 квадратни метри, со
две спални соби и тие се продаваат веднаш.

Прогнозата на градежниците
е дека побарувачката за станови и натаму ќе расте. Што се
однесува до цената, таа, најверојатно, ќе остане на ова ниво.
Не е можна надолна корекција
на цената на квадратен метар.
Пазарната логика, пак, говори
дека доколку расте побарувачката за станбен и за деловен
простор, цената може да оди
само нагоре.
Станови се градат и се продаваат
во Скопје, но и во другите градови во државата. Интересот за
купување станови не спласнува,
туку, напротив, расте.

На продажбата на становите
влијаат повеќе фактори, од
кои клучна улога имаат атрактивноста на локацијата, квалитетот на становите, нивната
асеизмичка стабилност, енергетската ефикасност, како и
функционалноста на домовите, уредената и топла околина. Очекуваме на пазарот на
недвижен имот продажбата
на становите и на деловните
простории и натаму да расте
зашто граѓаните знаат дека
купувањето недвижен имот е
најсигурна инвестиција и најцврста валута во секое време,
со трајна вредност за повеќе
генерации – објаснуваат градежниците. �
�
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македонија
Македонците не се
откажуваат од уплатените
одмори во Турција
Туроператорите и туристичките агенции, кои веќе имаат
договорени туристички аранжмани (чартер-авиолетови и пакет-аранжмани) за летната сезона во Турција, продолжуваат да
ги организираат патувањата до
понудените дестинации.

Оваа одлука е донесена по анализирање на состојбата во Турција.
На одлуката влијаело и соопштението од советништвото за култура при Амбасадата на Република Турција во Скопје, со кое
се потврдува дека сите странски
гости што се наоѓаат и планираат да престојуваат во Турција се
сигурни, како и дека во наредните три месеци, почнувајќи од
21 јули годинава, додека трае
воведената вонредна состојба,
се зголемени безбедносните и
превентивните мерки.

Бизнисот оваа недела
Банките се стабилни, да се фокусираат на кредитирање на компаниите
Банките да го интензивираат процесот
на инвестирање во корпоративниот
сектор зашто се доволно стабилни и
ликвидни, порача министерот за финансии Кирил Миновски.

Имаме доволна стабилност и ликвидност во банкарскиот сектор, а
инвестициите придонесуваат за економскиот пораст - истакна Миновски.
Според него, Министерството за финансии преку ребалансот на Буџетот
успеа да обезбеди доволно средства за
капитални инвестиции, а еврообврзницата е успешно издадена што значи
�

Берзата за хартии од вредност во
Торонто е една од најзначајните
светски финансиски берзи на кои
се присутни најголемите светски
корпорации што се заинтересирани за вложување во развојни
проекти од целиот свет.

Овој чин е од големо значење за
Македонија бидејќи ова е и промоција на земјата како поволно
и сигурно место за инвестирање
пред светската инвеститорска
јавност. Реализацијата на проектот за рудникот за бакар и за
злато во Македонија ќе значи
дополнителна промоција на
Македонија како потенцијална
дестинација за инвестирање.
24
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дека банките може да се фокусираат
на кредитирање на компаниите што
придонесуваат позитивно за економскиот пораст.
Политичката криза имаше извесен
ефект, дојде до попрудентно однесување на банките, беше воведена
порестриктивна политика во однос на кредитирањето на корпоративниот сектор и до повоздржано
однесување на инвеститорите, но
сега имаме доволно стабилност и
ликвидност во банкарскиот сектор
– нагласи Миновски.

Фонд за иновации:
Истекува рокот за аплицирање
на третиот повик
Компаниите имаат рок до 1 август
да се пријават за парите од Фондот за иновации. Буџетот за третиот повик тежи 450 илјади евра
(27.762.750 денари). Ќе се финансираат 15 стартап и спиноф-фирми. Се
покриваат најмногу до 85 отсто од

Повикот е отворен за микро, мали
и за средни претпријатија што не
се постари од шест години, стартап
и спиноф-претпријатија, во доминантна сопственост на македонски
државјани што имаат иновативна
идеја со солидно очекување за комерцијализација и обука како да
соработуваат со научно-истражувачките и високообразовните институции, од каде што можат да
добијат извор за подобрување на
своето работење.

Иселениците сакаат да
инвестираат во ИТ, аутсорсинг,
туризам и во земјоделство
ИТ и аутсорсинг, туризам, земјоделство
и висока технологија, се областите во
кои иселениците од дијаспората би
инвестирале во Македонија, покажува
истражувањето што организацијата
„Македонија 2025“ го претстави на Форумот за бизнисмени од дијаспората.
Во резултатите од истражувањето се
вели дека пазарот на труд има потреба
од натамошен развој и инвестиција во
образованието, како и дека постојната
работна сила е способна брзо да ги научи
потребите на работните места.
Административните услуги зависат
од компетентноста на поединци и др�
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Лондон веќе нема да биде
светски финансиски центар

�

вкупниот буџет за проектот, со максимален износ до 30 илјади евра.
Другото ќе треба да го обезбеди
апликантот, но не се сметаат други
средства добиени од Фондот или
државна помош.

Македонија на светската
инвеститорска мапа
На Берзата во Торонто за првпат
на официјалниот пазар за хартии
од вредност (Маин борд) и официјално котира компанијата „Еуромакс рисорсес“, чие седиште е
во Скопје, Република Македонија.

свет

Бизнисот оваа недела

„Покемон гоу“ заработи 35 милиони долари за две недели
Во која мера корисниците се збудалени по играта „Покемон гоу“
најдобро покажува извештајот на
компанијата „Сенсор тауер“. Компанијата пресметала дека „Покемон
гоу“ донела приход од 35 милиони
долари и тоа за само првите две
недели од лансирањето.

Во извештајот се наведува дека
апликацијата за „Покемон гоу“ е
преземена речиси 30 милиони пати
и дека донела приход од 35 милиони долари. Ако на тоа се додаде
фактот дека играта не е достапна
во целиот свет, јасно е колку е импресивен овој резултат.
масовната распродажба на средствата,
што следуваше по неуспешниот пуч и
цврстиот одговор на претседателот
Реџеп Таип Ердоган, како и намалувањето на кредитниот рејтинг на земјата од страна на агенциите „Стандард
енд Пурс“ и „Фич“.

Турските пазари почнаа да
заздравуваат по обидот за пуч
Вредноста на турската лира се зголеми
за повеќе од еден процент, во услови
кога пазарите заздравуваат по неуспешниот обид за воен удар во Турција
на 15 јули. На турските пазари во целина е забележано заздравување по

Курсот на доларот изнесуваше 3,04
турски лири, откако претходно американската валута достигна историски
максимум од 3,0970 турски лири.Турската валута загуби 6,7 отсто од вредноста во однос на доларот по обидот
за пуч. Индексот „Борса Истанбул 100“
се зголеми за 2,8 отсто, а индексот што
ги обединува обврзниците на турските
банки за 2,9 проценти.

„Американ експрес“ со силен пораст на профитот

жавата треба да воведе тренинг-програми за нивно обучување според
стандардите и потребите на инвеститорите – нагласуваат од „Македонија
2025“ и наведуваат дека е некоректна
промоцијата на Македонија како земја
со евтина работна сила. Инвеститорите,
истакнуваат, бараат квалификувана и
образована работна сила и земјата треба
да се профилира како дестинација со
стручен кадар, а не најевтин.

Сѐ поизвесно е дека Лондон веќе
нема да биде светски финансиски
центар, пишува „Бизнис инсајдер“.
Во доверлив извештај на Дојче
банк, во кој „Бизнис инсајдер“ имал
увид, се наведува дека инвестициските банки сметаат дека со преселувањето на секторите надвор од
Велика Британија, брзо ќе ја искористат предноста резервирана за
нови големи инвеститори. Во документот наречен „Брегзит брифинг“
се заклучува дека конкурентите на
Дојче банк, веројатно, ќе го засилат
работењето надвор од Лондон и
тоа најмногу во Ирска, Франција,
Германија и Луксембург, односно
таму што каде што лондонските
банкарски гиганти веќе имаат свои
филијали.

Фирмата за платежни картички „Американ експрес“ во изминатиот квартал
оствари благ пад на приходите, но силен пораст на профитот на годишно
ниво, благодарение на добрите резултати од меѓународното работење.

ЕУ ја казни „Фич“ поради
кршење на прописите
Надзорниот орган за хартии од
вредност на ЕУ ја казни агенцијата
за определување кредитен рејтинг
„Фич“ со 1,38 милион евра, поради
кршење на прописите на 28-члениот блок од областа на кредитниот
рејтинг. Комисијата за европски хартии од вредност и пазарот (ЕСМА)
соопшти дека аналитичарите на
„Фич“ проследувале информации
на лица на високи позиции во матичната компанија пред нивното
објавување во јавноста.

Агенцијата, исто така, е казнета и
затоа што на Словенија не ѝ дала
рок од најмалку 12 часа за да одговори на намалувањето на суверениот кредитен рејтинг, пред
објавувањето на одлуката.

Нето-профитот на „Американ експрес“
порасна во вториот квартал на 2,02
милијарди долари, што е 37 отсто повеќе од истиот лански период. Меѓутоа, вкупните приходи паднаа за еден
отсто, на 8,24 милијарди долари.

www.republika.mk
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Европејците прашуваат

Дали насилството
станува животен
факт?
Безбедносните власти велат дека
неодамнешната серија напади во Европа и во
Америка укажува на важноста од подобрување
на собирањето разузнавачки информации и од
подигање на свеста за потенцијално опасните
лица со ментално-здравствени проблеми

З

а помалку од две недели, Западна Европа беше
сведок на нарушување на
мирот во секојдневниот живот
и на неселективни дивјачки чинови што будат чувство дека
насилството станува нова нормалност.
По масакрот во Ница на Денот
на Бастилја, а потоа нападот со
секира во германски воз и престрелката во Минхен, листата на
насилни чинови повторно се
зголеми во неделата и тоа не еднаш, туку двапати. Еден сириски
азилант, наводно, со мачета убил
жена во јужниот дел на Германија; полицијата соопшти дека
не е поврзан со тероризам. Потоа уште еден сириски азилант
детонираше бомба пред сала за
концерт во Ансбах, се самоуби и
повреди и други лица.
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Мотивите и околностите на
секој напад беа различни, но
серија насилство ја зафати Германија, која до пред минатата
недела, кога сѐ уште ја немаше
снајдено теророт што ги погоди
нејзините соседи, во состојба
на готовност уверуваше дека
петок, 29 јули 2016 година

Франција ќе остане во вонредна состојба до крајот на годината и додаде оган на веќе спорната дебата за емигрантската
криза во Европа и за нејзината
безбедност.

Нападот во петокот во Минхен
го извршил 18-годишниот Али
Давид Сонболи за кој се верува
дека бил на психијатриска грижа. Го интересирале масовни
убијци како Андерс Беринг Брејвик, десничарскиот терорист
што уби 77 лица во Норвешка
пред точно пет години.

Нападот во Минхен е исклучок
во годината кога Исламската
држава или ги организирала
или ги поттикнала повеќето
од терористичките напади
во Европа. Екстремистичката
група, за која истражителите
велат дека ги организирала масакрите во Париз и во Брисел
и го инспирирала нападот со
камионот во Ница, промовира особено брутална форма на
тероризам: неселективни цели
во цивилниот живот, со цел да
се убијат колку што е можно
повеќе луѓе.
www.republika.mk

Тоа го одвојува денешното насилство од терористичките
напади во 70-тите и во 80-тите
години на минатиот век, кога
милитантните групи како што
се Црвените бригади во Италија,
Ирската републиканска армија,
Бадер-Мајнхоф Ганг во Германија и баскиската сепаратистичка група ЕТА во Шпанија убиваа
стотици луѓе за да напредуваат
во своите политички цели.

подобрување на собирањето
разузнавачки информации и
од подигање на свеста за потенцијално опасните лица со ментално-здравствени проблеми.

- Порано кога киднапираа
авион, поентата беше да се
разменат патници за некои
од нивните другари во затвор,
вели Пантучи. - Сега, важен е
само бројот на луѓе што загинале - вели тој.

Европските безбедносни власти велат дека разузнавачките служби се поефикасни во
наоѓање терористичка мрежа отколку одделни напаѓачи.
Не постои начин, велат тие,
да се предвиди и да се спречи
напад врз незаштитени цели
од страна на некој што не им
е познат на полицијата и на
разузнавачките служби. Соочувањето со напади како тие
што се случија во Европа овој
месец ќе бара многу поголемо
присуство на вооружени чувари, безбедносни проверки
и пречки - чекори што европските официјални лица досега
не сакаа да ги преземат.

Сега насилство е цел самo по
себе, рече Рафаел Пантучи,
стручњак за безбедност во
Кралскиот институт за политика во Лондон.

Стручњаците забележуваат
дека постои разлика меѓу тероризмот и масовните убиства
што ги извршуваат нестабилни
лица и велат дека сликите од
напад од висок профил можат
да поттикнат и други.
Потенцијалните патолошки
убијци ги апсорбираат насилството и агресијата од овие
настани, што евентуално ги
тераат да се обидат да извршат уште поголем насилен чин,
вели Брис де Рујвер, професор
по криминологија на Универзитетот во Гент, Белгија.
- Тоа што е особено застрашувачки за сите нас што живееме во ова општество е тоа што
можеме да видиме дека работите за кои сме мислеле дека
се невозможни пред неколку
години, сега се возможни. Тоа
важи и за тероризмот, како
и за поединечните чинови
на луѓе што си го загубиле
умот и извршуваат сурови,
кривични дела - вели тој.

Безбедносните власти велат
дека неодамнешната серија
напади во Европа и во Америка укажува на важноста од
www.republika.mk

- Живееме во страв, без разлика дали се работи за терористи
или [ментално болни] луѓе,
изјави официјален претставник на САД во Европа. - Без разлика дали тоа се радикализирани или душевно болни луѓе,
тие можат да го тероризираат
и да го променат животот на
луѓето. Имаме два проблема
тука и ние мора да се фокусираме на двата - вели тој.

Европските разузнавачки агенции и полициски станици, покрај џихадистичките групи, се
соочуваат и со десничарските
екстремисти. Европол, агенцијата надлежна за спроведување на законот на Европската
унија, минатата недела објави
извештај во кој се забележува
голем пораст на апсењето на
исламистички радикали минатата година, но, исто така,
и зголемување на бројот на
апсења на лица осомничени
за тероризам поврзани со етнонационалистичките групи
во Европа.
- Општиот тренд е радикализација на сите. Не знам како
ќе го спречиме тоа - изјави европски официјален претставник за безбедност.
петок, 29 јули 2016 година
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Културните случувања донесоа многубројни уметници на Широк сокак

Американски власти велат дека една работа што европските разузнавачи и спроведувачи на законот може да ја направат
брзо е да најдат механизам преку кој ќе разменуваат повеќе информации меѓу себе.

Американските власти ја притискаат
Европа за поголема размена на разузнавачки податоци со САД - не само обезбедување информации за терористи или
за потенцијални терористи што имаат
намера да ги нападнат САД, туку многу
поширок опсег на информации.
Американски власти веруваат дека ако
европските власти споделуваат многу
поголем процент на информации за луѓе
што ги следат, ќе им овозможат да најдат
врски меѓу потенцијално радикализираните лица или други што претставуваат
закана за извршување напади со масовни жртви.

Дури и напаѓачите што дејствуваат сами
често се потпираат на помош од надвор
или информираат некого за нивниот
планиран напад.
Некои европски официјални лица се загрижени за зависноста од американските
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разузнавачки служби за кои многумина веруваат дека се премногу
нападни.

Џери Хендрикс, безбедносен
аналитичар во Центарот за нова
американска безбедност во Вашингтон, изјави дека заканата
од тероризмот во Европа постави
тежок избор за Европската унија
и за Северноатлантската алијанса,
„ако Европа сака да избегне тоа да
стане новата нормалност“.

www.republika.mk

- Европа, ЕУ и НАТО, сите тие
треба да пораснат заедно со
повеќе инвестиции во разузнавачките служби и размената на разузнавачки информации меѓу земјите-членки,
или ќе мора да се вратат во
ерата на цврсти граници и
ниска стапка на емиграција
- вели тој.
Извор | „Волстрит џрнал“
Превод | Ана Цветаноска

Битола собра актери,
сликари, музичари, но и
производители
на храна од сите
меридијани
Ликовната колонија „Де Ниро“,
„Битолскиот Шекспиров
фестивал“, „Тера Мадре“,
летната школа за деца по
актерство, филм, музика,
танц, изработка на накит од
епоксидна смола се само дел
од настаните што се одржуваат
во градот на конзулите

Пишува |
Невена Поповска

Б

итола е втор град по го
лемина во Македонија.
Градот на конзулите, ка
ко што најчесто се нарекува, е
сместен во југозападниот дел
на Македонија и претставува ад
министративен, културен, ин
дустриски, образовен и научен
центар за овој дел од земјата. Се
упативме таму бидејќи деновиве
Битола е центар на многубројни
културни случувања, кои во
градот донесоа уметници од
сите страни на светот.

Нѐ пречека преполн Широк со
как, со весели насмеани лица,
детски џагор, огреан од летното
сонце. Веднаш се упативме во
Битолскиот театар, каде што се
одржуваше „Битолскиот Шекс
пиров фестивал“ на кој гостуваа
актери и театри од Израел, САД,
Русија, Србија и Полска. Атмо
сферата во театарското бифе е
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- Работењето со деца-тален
ти ќе се одвива по образовни
методи, творечки и други ра
ботилници, а ќе ги водат тим
од инструктори меѓу кои - ра
ботилницата за актерство,
Јулијана Стефанова, работил
ницата за музика, Елизабета
Груевска и работилницата за
филм, Никола Тргачевски велат организаторите.
има и поети, музичари и актери
од Битола, но и од други градови
од Македонија - рече организато
рот Филевски.

неповторлива... Тоа е свртали
штето на актерите од Битола,
но овој пат беше преполно
бидејќи тие организираа за
бава поради заминувањето
на гостите од САД. Измешани
чувства, прегратки, поздрави
до скоро видување...и песна.
Театарот и музиката, дефини
тивно, се двете работи што ги
поврзуваат луѓето.
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- Интересот кај публиката
беше огромен и сето тоа нѐ
прави да бидеме задоволни
од тоа што успеавме како те
атарски продукт да го доне
семе во Битола и, секако, нѐ
обврзува в година да отиде
ме и чекор понатаму, пред сѐ,
тука мислам на квалитетот
на понудената програма - ни
рече директорот на Фестива
лот, Валентин Светозарев.
петок, 29 јули 2016 година

Во Битола се одржува и ли
ковната колонија „Де Ниро“.
Ликовни уметници од Итали
ја, Србија, Велика Британија,
Полска, Словенија, Бугарија и
од Македонија сликаа на два
наесеттото издание на колони
јата. Првиот ден од колонијата
почна со омаж посветен на по
чесниот член на колонијата,
академскиот сликар Глигор
Чемерски, како и на поранеш
ните членови на колонијата
Љубинка Јовановиќ од Србија,
Мустафа Скоплјак од Босна и
Херцеговина, Петар Савов од
Бугарија, Милорад Михаило
виќ - Бата од Србија, Трајче
Јанчевски и Илинка Глигорова
од Македонија и Тоан Паинтер
од Виетнам, кои иако починаа,
со своите ликовни дела вечно
ќе останат во светот на умет
носта.
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- Нашата колонија е чувар на
едно време, на нашата традици
ја, култура и знаменитости. Ме
ѓународната ликовна колонија
„Де Ниро“ - Битола во измина
тиот период има организирано
38 изложби во Македонија и
надвор од Република Македо
нија. Колонијата „Де Ниро“ е
мултимедијална и затоа и го
динава заедно со учесниците
од државата и од странство ќе

Битола нуди и програма за најм
ладите. „Арт и медија“, студиото за
деца-таленти од областа на сцен
ски и на медиумски перформанси,
кое едуцира, воспитува и насочу
ва по мултиталент-програмата, ја
одржа презентацијата за летната
школа за деца по актерство, филм,
музика, танц во битолската биб
лиотека. Одиме до таму каде што
нѐ информираа дека програмата
има за цел да обучи деца-таленти
за да здобијат основни знаења и
вештини во рамките на сите пет
области: глума, манекенство, пее
ње, танц и новинарство, кое ќе им
овозможува ангажман и непрече
на работа на сите полиња на сцена
и медиуми.

Битолската чаршија, пак, е ме
стото каде што може да нау
чите со епоксидна смола или
позната како течно стакло да
ја изразите целата своја кре
ативност.

- Со посетата на оваа еднод
невна работилница ќе го
научите целиот процес за
изработка на накит од епо
ксидна смола - обетки, пр
стени, брошеви, ѓердани - ни
велат домаќините.

Летото е време кога се носи по
веќе накит, па младите девојки
беа мошне заинтересирани за
тоа што е епоксидна смола?
Како се користи и за што сѐ
може да се употреби? Како се
обликува накит? Употребата
на калапи, вградување фото
графии, предмети, природни
цветови, сушење, завршни
техники и полирање...

Бидејќи ни рекоа дека бро
јот на учесници е ограничен,
побрзавме да се вклучиме во
групата што се формираше то
гаш. Искуството беше непро
ценливо, а постапката многу
интересна.
И тамам ќе помислите дека сте
виделе сѐ, Битола ве деманти
ра. Врв на сето тоа што го до
живеавме во Битола беше ма
нифестацијата насловена како
„Тера Мадре“ на која повеќе од
10.000 посетители уживаа во
дегустација и во презентација
на македонски традиционал
ни производи: слатко од диви
смокви, вино од станушина,
буковка пипер, сирења од ма
вровско-реканскиот регион,
мед од македонската медонос
на пчела, беа само дел од про
изводите поставени на педесе
тина штандови, кои можеше да
се видат и вкусат на трпезите
на битолскиот плоштад.

- Навистина сме задоволни
од посетеноста на првиот на
ционален настан „Тера Мадре
Македонија“, кој ја исполни
својата примарна цел – да
ги презентира македонски
от биодиверзитет на храна и
автентичните прехранбени
производи. На едно место, со
бравме и презентиравме стари
вкусови, едуциравме нови ге
нерации за нашата традиција
дека доколку се комбинираат
добрата храна, одговорноста и
задоволството, тогаш се гаран
тира опстанокот на многу сор
ти, раси, производи и методи
на преработка - вели Емилија
Неделковска од организација
та „Слоу фуд Македонија“.

На дел од штандовите се пре
зентираа и македонското ор
ганско производство, како и
производи од традиционално
и занаетчиско производство.
петок, 29 јули 2016 година
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Д-Р ДИМИТАР КАЛЧОВСКИ,
СПЕЦИЈАЛИСТ ГИНЕКОЛОГ-АКУШЕР ВО НЕУРОМЕДИКА

здравjе

Базените не се
виновни за појава
на вагинални
инфекции

Има ли ограничување, дали
некои пациентки не смеат да
ги користат апчињата?
КАЛЧОВСКИ: Доколку за време
на гинеколошкиот преглед се
утврди постоење на оваријални
цисти и туморозни промени на
матката и на јајчниците, не се
препорачува користење препарати за одложување на менструалниот циклус.

Самото присуство на хлор во базенската вода ги уништува сите
бактерии и микроорганизми. Меѓутоа не се сите бактерии и
микроорганизми лоши за човечкото тело. Постојат пријателски
микроорганизми што се дел од нормалната вагинална флора и
учествуваат во одбрана од инфекции. Во случај на прекумерно
користење на базените, постои можност, поради хлорот, таа
рамнотежа во вагината да се наруши, вели д-р Калчовски
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дејан Станчевски

С

ѐ почесто жените бараат од
своите матични гинеколози
одложување на месечниот
циклус поради летните одмори.
Ова не е нешто ново, таблетите за
одложување на циклусот постојат
одамна, но во последно време се
повеќе барани.

Одложувањето може да се направи
со таблети за контрацепција и со
таблети што содржат гестагивни
хормони.
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Со таблетите за контрацепција, главно, се спречува несаканата бременост, но тие може да го регулираат и
циклусот, односно почетокот на менструацијата. Така, крвавењето може
да почне со предвремено престанување на пиењето апчиња. Циклусот
може да се одложи и до некој друг
термин ако по 21 апче се продолжи со
земање на таблетите од нова кутија
секојдневно толку долго колку што
сакате да се одложи циклусот.

Таблетите што содржат гестагивни
хормони, главно, се применуваат
кај жени што, обично, не користат
континуирано апчиња за контрацепција. Се земаат неколку дена пред
очекуваниот циклус и се пијат толку
дена колку што се сака да се одложи
циклусот. Како и кај другата орална
контрацепција, штом ќе се престане
со земање таблети, во рок од два-три
дена ќе настапи крвавење, вели д-р
Димитар Калчовски, специјалист гинеколог-акушер во „Неуромедика“.
Кои се најчестите инфекции што
ги напаѓаат жените во летниот
период?
КАЛЧОВСКИ: Најчести инфекции кај
жените не само во лето, туку и во
текот на целата година, на генитоуринарниот систем се микоплазма,
уреоплазма, кламидија, кандида,
www.republika.mk

бактериал вагиносис, гарднарела вагиналис и други. Сите тие
претставуваат сексуално преносливи болести, но во мал процент
е можна зараза и при несоодветна
хигиена на женските полови органи. Користење туѓи средства за
лична хигиена и јавни тоалети,
исто така, може да бидат извор на
инфекции. Пациентките најчесто
се жалат на кандидата, која, инаку, нормално ја има во вагиналната флора. Кандидата се јавува
поради опаѓање на имунитетот
и нарушена рамнотежа во вагиналната слузница.

Колку се опасни влажните
костими за капење кај жените?
КАЛЧОВСКИ: Влажните костими за капење кај жените најчесто
може да предизвикаат уринарни
инфекции, а тие потоа да се пренесат и на гениталниот систем
кај жената (вагината, цервиксот,
матката). Поради самата анатомија кај жената и близината на
уринарните патишта со гениталниот систем, честа е појавата на
пренесување на инфекциите од
едниот на другиот систем. Покрај
тоа влажната средина предизвикана од костимот за капење ја нарушува нормалната рамнотежа
на вагиналната флора и доколку
постои инфекција може да ста-

не манифестна. Се препорачува да
се користат костими за капење од
природни материјали или материјали
што се сушат брзо.

Лекарите често советуваат да се
избегнуваат базени од страв да не
дојде до инфекција. Кои инфекции најчесто се добиваат и како
се лекуваат?
КАЛЧОВСКИ: Користењето на базените само по себе не може да
предизвика вагинални инфекции,
поради редовно хлорирање и дезинфицирање на водата во нив. Самото присуство на хлор во базенската
вода ги уништува сите бактерии и
микроорганизми. Меѓутоа не се сите
бактерии и микроорганизми лоши
за човечкото тело. Постојат пријателски микроорганизми, кои се дел
од нормалната вагинална флора и
учествуваат во одбрана од инфекции.
Во случај на прекумерно користење
на базените, постои можност, поради
хлорот, таа рамнотежа во вагината да
се наруши. Во тој случај честа е појава
на вагинална инфекција, која може да
биде предизвикана од сите наведени
микроорганизми.
Дали дневните влошки и тампони може да бидат причина за
појава на инфекции?
КАЛЧОВСКИ: Дневните влошки и
тампони може да бидат причинители

на вагинални инфекции доколку не
се менуваат често и во зависност
од каков материјал се направени.
Се препорачува да се менуваат на
секои четири до шест часа бидејќи
менструалната крв на нив е добра
подлога за растење и за размножување на бактериите. Поради
блискиот контакт до вагиналната
слузница чести се воспаленија на
кожата и на слузокожата. Треба да
се внимава влошките и тампоните
да бидат од природни материјали,
не од синтетички. Треба да се внимава многу на личната хигиена.

Сѐ почесто жените поради
летните одмори се решаваат да
користат алчиња со кои ќе го
одложат менструалниот циклус.
Може ли да ни објасните како се
користат тие апчиња?
КАЛЧОВСКИ: Секако дека може
да се одложи менструалниот циклус за време на летните одмори,
но претходно мора да се направи
комплетен гинеколошки преглед.
Доколку не се дијагностицираат никакви промени може да се
користат соодветни хормонски
препарати. Најчестите препарати содржат гестагени и тие се
користат три-четири дена пред
очекуваниот циклус, па сѐ додека
е потребно, односно додека да заврши летниот одмор.
www.republika.mk

Дали овие препораки важат
и за млади девојки во однос
на апчињата за одложување
на циклусот?
КАЛЧОВСКИ: Кај помладите девојки би биле многу повнимателни во однос на овие апчиња.
Би ги советувале, секако, ако е
тоа можно, да го испланираат одморот кога нема да имаат циклус
за да не користат вакви хормони.

Кламидијата е најчесто пренослива сексуална инфекција
што може да ги оштети репродуктивните органи на жената.
Како се добива и кои се симптомите?
КАЛЧОВСКИ: Кламидија најчесто е сексуално пренослива болест, предизвикана од Chlamidia
Trichomatis. Несоодветно третирана инфекција настаната од
кламидија, може да предизвика
болка во долниот дел од абдоменот, зголемен секрет, крвавење,
стерилност и ектопична бременост. Затоа таа треба веднаш да
се лекува, посебно кога ќе се забележат првите симптоми.

Кои се компликациите ако не
се лекува? Каква е терапијата
за кламидија?
КАЛЧОВСКИ: При инфекција на
кламидија, претходно дијагностицирана со микробиолошки
брисеви, се препорачува антибиотска терапија по антибиограм.

Каква треба да биде превенцијата?
КАЛЧОВСКИ: Лична хигиена на
гениталните органи, користење
презервативи при сексуален
однос и редовни гинеколошки
прегледи, особено при појава на
наведените симптоми.
петок, 29 јули 2016 година
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Најзначајните битки во текот
на Илинденското востание

Битката
кај Бигла
Од сведоштвото на леринскиот
војвода Попхристов се
констатира дека битката меѓу
македонските востаници
и османлиската војска и
башибозук се случила на 4
август во местото Бигла. Имено,
ова место имало стратегиско
значење и за двете завојувани
страни поради нејзината
геостратегиска местоположба
...продолжува од претходниот број
пишува |
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

Р

аководителот на Македонската револуционерна организација (МРО) во леринската
околија, Ѓорги Попхристов, во
своите спомени за овој настан забележал: „На 4 август (стар стил,
според кој Илинденското востание почнало на 20 јули, б.н.),
заедно со костурските чети се
токмевме да ја нападнеме писодерската кула, која на Турците
им служеше како пункт. Планот
беше пренесен и уште утрината
бевме предадени. Се отвори оган,
кој траеше сѐ до вечерта. Бевме
околу 400 востаници, наспроти
4.000 души аскер и башибозук.
Турците се биеја со планински
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33 ранети (точно изброени), 15
жени обесчестени, а потоа убиени, една мома – Таса Стојчев,
најубавата во селото, намерно
ранета и обесчестена. Таа ноќ ја
оставаат ранета, а другиот ден
повторно минува аскерот, пак ја
обесчестува и таа умира“.

Ѓорѓи Попхристов

топови, паѓаа гранати и меѓу нас,
но никој не загина од граната. Во
битката загубивме пет момчиња
од костурската чета. Од Турците
многу паднаа – до 200 души, затоа
што нашата позиција беше многу поволна. Се повлекоа Турците
зашто не можеа да нѐ избркаат
од позициите. Ние ја опколивме
кулата, мислевме дека е празна,
но тие се криеле внатре. Штом
ја опколивме, тие почнаа да пукаат, ние почнавме со нападот.
Се стемни и ние се повлековме,
а тие цела ноќ пукаа. Аскерот,
штом заврши со пукањето, отиде
во селото Арменско, кое се наоѓа
близу до патот Лерин - Костур, го
нападна, ги потепа жителите што
не можеа да избегаат. Таму имаше на место изгорени и отепани
жени, деца и старци, околу 120 и
www.republika.mk

Од сведоштвото на леринскиот
војвода Попхристов се констатира
дека битката меѓу македонските
востаници и османлиската војска
и башибозук се случила на 4 август
во местото Бигла. Имено, ова место
имало стратегиско значење и за
двете завојувани страни поради
нејзината геостратегиска местоположба. Таа се наоѓала во северниот
дел на костурската и во северозападниот дел на леринската околија, на многу голема височина,
а во нејзина близина поминувала
важната патна комуникација Лерин - Костур - Корча.
Костурските востанички сили по неуспешниот обид за напад на градот
Костур, на самиот почеток на востанието, се ориентирале кон протерување на османлиските гарнизони,
кои биле сместени во позначајните
центри во околијата. Тие успеале да
создадат поголема слободна територија, која се протегала на запад
до гратчето Билишта, на исток до
гратчето Клисура и на југ до самиот
Костур. На оваа територија само на
север постоел поголем османлиски
гарнизон во влашкото село Писодери, кое за востаниците било од
суштинско значење да го заземат.
Исто така, иста цел имале и леринските востаници. Во својот дневник
војводата Васил Чакаларов на 3
август забележал дека добиле пис-

ИсториJа
мо од лериските раководители, кои
ги канеле да дојдат во близина на
Бигла со цел да го нападнат писодерскиот аскер. Според Чакаларов и
нивната цел била идентична. Што се
однесува на бројот на македонските
востаници, тој бил нешто поголем
од тој што го споменува Попхристов
и се движел од 500 до 600 борци,
додека силата на османлиската
војска имала околу 2.000 војници
и башибозук.
Како што забележавме, главна цел
на востаничките сили била заземањето на кулата во селото Писодери, но како што споменува Попхристов, најверојатно, акцијата на
востаниците била предадена и кон
местото Бигла од повеќе правци,
пред сѐ од градот Лерин, се упатиле
многубројни османлиски трупи. Моментот на предавството се сретнува
и во дневникот на војводата Лазар
Киселинчев, кој, исто така, учествувал во оваа битка. Тој забележал
дека војводата Митре Влашето му
кажал дека претходниот ден жители
на Писодери заминале кон Костур
со писмо во кое се барало помош од
османлиските власти.
Како и да е, во утринските часови
на 4 август македонските востаници
во најголем дел биле стационирани
околу местото Езерцата (Влашките колиби) на самата Бигла, додека
еден дел од 35 востаници, под раководство на војводата дедо Андреја
од селото Кономлади, се упатиле
да го заземат врвот на Езерцата. Во
меѓувреме, додека и другите востаници се подготвувале да заминат по
стапките на дедо Андреја, се слушнале првите пукотници. Во суштина,
и двете завојувани страни се упатиле да го заземат истиот врв. Васил
Чакаларов, кој, патем речено, треба
да споменеме дека во оваа битка
бил исцрпен од неколкудневниот
вирус, ја издал наредбата за распоредување на силите. Кај Бигла биле
речиси сите најзначајни костурски
и лерински војводи, од споменатите Чакаларов, Попхристов, Митре
Влашето, Лазар Киселинчев, па до
Пандо Кљашев, Иван Попов, Стерјо
Стерјовски, Христо Цветков, Лазар
Поп Трајков и други.
Османлиските сили, освен пешадија,
на располагање имале и артилерија

Васил Чакаларов

и коњаница, што во голем степен им
ја отежнувало ситуацијата на македонските востаници. Пропаѓањето
на планот не ги разочарало востаниците, туку, напротив, се впуштиле
во отворен судир со противниците.
Востаниците со брзо раздвижување
ги заземале сите позначајни околни
височинки, со што имале значителна предност во однос на османлиите. Сепак, османлиите напаѓале молскавично и во бранови. Киселинчев,
кој се своите соборци бил на врвот
Копачката, во еден миг здогледал
огромна војска, според неговите
процени таа „беше над 1.000 души
и одеше брзо кон нас; еден бег
се доближуваше до караулата на
Езерцата и брзо стрелаа по четата
на дедо Андреј“. Всушност, главниот судир се случил за заземање
на врвот Езерцата, а постепено се
проширувла по целата линија на
фронтот, т.е. кон сите височинки
што ги имале заземено македонските востаници. По три часовна
битка дедо Андреја бил принуден
да се повлече од позицијата, оставајќи на бојното поле еден убиен
востаник, додека неколкумина биле
ранети. Од позициите што претходно ги држел македонскиот војвода,
османлиите поставиле два топа со
кои стрелале кон позициите на востаниците. Овие обиди останале без
успех за војската.
Откако османлиските заповедници
увиделе дека нивната стратегија
не дава резултати, решиле со брз
јуриш да нападнат во центарот на
www.republika.mk

македонските сили. Таму се наоаѓала четата на Митре Влашето. Во овој
молскавичен напад биле убиени
пет востаници, а самиот војвода
бил тешко ранет. Во моментите
кога близината меѓу востаниците
и војската била многу мала, дел од
востаниците фрлиле неколку бомби кон противниците, на тој начин
убивајќи многумина, но и предизвикувајќи паника кај своите непријатели. Во тие моменти се активирала
и османлиската коњаница, која ги
нападнала позициите на востаниците. Но и овој напад бил неуспешен.
Вреди да се спомене дека во текот
на целата битка биле развиорени
неколкуте востанички знамиња, а
востаниците меѓусебно се бодреле
со пеење патриотски песни. Исто
така, востаниците употребиле и
една интрига збунувајќи ги османлиите со една воена труба, давајќи
им постојано противречни сигнали.
Од правец на Лерин постојано пристигнувале засилувања, кои уште
еднаш безуспешно се обиделе да ја
пробијат востаничката линија. Со
доаѓањето на ноќта и откако сфатиле дека против нив имаат многуброен и добро организиран противник, османлиските сили решиле
да се повлечат кон Лерин. На пат за
градот, како одмазда за големиот
број жртви и своевидниот неуспех,
како што видовме и во сведоштвото
на Попхристов, го нападнале и изгориле селото Арменско, истовремено
убивајќи голем број негови жители.
Истовремено, додека траеле борбите на Бигла, османлиската војска во
Костурско ги запалила следните
села: Жупаништа, Косинец, Орман
и Лобаница.

По повлекувањето на главнината
на османлиската војска, востаниците се обиделе да ја заземат кулата
кај Писодери, но овој нивни напад
останал без успех. Од една страна,
востаниците биле преморени, но и
исчезнал факторот изненадување,
додека, од друга страна, самата караула била засилена со османлиски
трупи. По ова востаничките одреди
решиле да се повлечат во своите
околии, договарајќи се за акцијата
што ќе се случи нешто подоцна, т.е.
нападот и успешното заземање на
гратчето Невеска.
...Продолжува
петок, 29 јули 2016 година
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Култура
Книжарницата „антолог“
препорачува:
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Соларис

Звонко Танески (1980)

Станислав
Лем

2

Маја
Кучерска

Педесет и двајца туристички водичи добија сертификати за
водење туристи на Кокино по поминатата бесплатна обука од
НУ Музеј - Куманово во чијашто надлежност е тој архео-астро
номски локалитет во североисточна Македонија

3 П

Трошки

Миха
Мацини

Слепиот
масер
Каталин Доријан
Флореску

5

Со ветрот
под рака
Д.А. Лори
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Обезбеден финансиски модел со кој Кокино
ќе има редовни приходи

Од 1 август туристите на Кокино
ќе плаќаат влезници и ќе ги
водат водичи со лиценца

Тетка Маре

4

Ни фали Достоевски

петок, 29 јули 2016 година

едесет и двајца туристички
водичи добија сертификати
за водење туристи на Кокино
по поминатата бесплатна обука од
НУ Музеј - Куманово во чијашто
надлежност е тој архео-астроном
ски локалитет во североисточна
Македонија.

Директорката на Музеј - Куманово
Анита Цветановска смета дека из
давањето сертификат за водичите
е поттикнато од потребата за обез
бедување финансиски модел со кој
Кокино ќе обезбеди редовни при
ходи за натамошно подобрување
на инфраструктурата. За таа цел
Музејот донел одредени измени за
туристичката дејност со локалите
тот, меѓу кои најважната се однесу
ва на менаџирањето и одлуката од
1 август 2016 година да се почне со
наплата на влезници, чијашто цена
ќе биде утврдена деновиве.
Со цел верно да се прикаже и
долови уникатната вредност што
ја има Кокино, од 1 август 2016 го
дина водењето тури на Кокино ќе
биде дозволено само за туристич
ки водичи што имаат поминато
бесплатна обука и што имаат до
�
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биено сертификат за туристичко
водење на локалитетот, одржана
од страна на НУ Музеј – Кумано
во - вели Цветановска.

Таа верува дека со тоа ќе има подо
бра организираност на посетите на
локалитетот и дека моделот на фи
нансирање што го предлагаат ќе по
могне во самоодржувањето со што,
како што рече, многу полесно ќе се
почнат и пообемни уредувања на
локалитетот.
Татјана Марковска, менаџер од
канцеларијата за економски раз
вој на УСАИД Македонија, истакна
дека Кокино може да се претвори
во еден од главните центри на ту
ризмот во регионот, доколку се
продолжи со насочено инвести
рање во локалитетот.

Тоа е само една од многуте дести
нации во државава, кои истовре
мено се дел од богатото културно
наследство на Македонија и тури
стички дестинации, кои, доколку
се развиваат одговорно и одржли
во, можат да бидат адути во рацете
на нашата туристичка индустрија
- рече Марковска. � (Н.П.)
�

Филмската уметност некогаш
беше дел од животот,
денес е дел од дневната соба.

Ама, политиката, пак, е веќе
само уметност на можното,

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

„Невеста“ на Никола Мартиноски
Никола Мартиноски (1903-1973) е македонски уметник и академик и една од најважните личности за
развојот на македонската култура во 20 век. Мартиноски е иницијатор и го раководи формирањето
на Средното ликовно училиште во Скопје, Друштвото на ликовни уметници, Уметничката галерија во
Скопје или денес позната како Национална галерија
на Македонија, учествува во формирањето на Македонската академија на науките и на уметностите.
Неговите уметнички дела се наоѓаат во колекциите
на повеќе музеи и галерии, како и во голем број
приватни колекции во земјата и во странство.

Мартиноски имал повеќе самостојни изложби пред и по војната. Првата
изложба била во 1929 година во Скопје, а потоа следувале изложби
во Белград, Загреб, Љубљана,Париз, Дижон. Пред војната изработил
и неколку мурали во Скопје. �

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

Заработка: 59.300.000 $

а не на доброто.

Не гледам веќе филмови со титли,
а политиката не ја поднесувам.

Ѕвездени патеки:
Од другата страна
Star trek: Beyond

Читам сѐ поодбрани книги.

Заработка: 29.600.000 $

Но и читањето го расипува видот:
не за џабе најточен поглед на
светот имаат неписмените.

The secret life of Pets
The secret life of Pets

Добриот автор има многу идеи, ама

Жанр: анимација
Режија: Крис Рено, Јероу Чејни
Актери: Луис С.К.,
Кевин Харт,
Ерик Стоунстрит
Заработка: 21.700.000 $

и добрата идеја има многу автори.
Оној, навистина добриот, го беше
измислил зборот да му се смести

Жанр: авантура
Режија: Џастин Лин
Актери: Крис Пин,
Захари Квинто,
Карл Урбан

Без светла
Lights out

во главата сиот свет.

Жанр: хорор
Режија: Дејвид Ф. Сандберг
Актери: Тереза Палмер,
Гебриел Бејтмен,
Марија Бело
Заработка: 21.400.000 $

Поетите, пак, што ги споредуваат
жените со цветови
изгледа никогаш не биле
градинари.

Ледено доба:
Големиот удар
ice Age:
Collision course

Заработка: 21.000.000 $

Идиоти имаме многу.
Ни фали Достоевски.

Жанр: анимација
Режија: Мајк Тармиер,
Гален Т. Чу
Актери: Реј Романо, Денис Лери,
Џон Легуизамо

Истерувачи на духови
Ghostbusters
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Жанр: комедија
Режија: Пол Феиг
Актери: Мелиса Мекарти,
Кристен Виг,
Кејт Мекинон
петок, 29 јули 2016 година
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Три златни медали за македонскиот камерен хор на „Хорска олимпијада“

Хорот „Св. Злата Мегленска“ стана светски шампион
во категоријата женски камерни хорови
Македонските претставници освоија златни
медали во категориите духовна музика, фолклор и
женски камерни хорови, на престижните „Светски
хорски игри“, кои од 6 до 16 јули се одржаа во
Сочи, Руска Федерација

Пред две години женскиот ка
мерен хор „Св. Злата Мегленска“
настапи и на „Светските хорски
игри“ во Рига каде што освои две
златни и еден сребрен медал, а
за првпат настапиле на Фести
валот во Велика Британија, кој
е под покровителство на крали
цата Елизабета Втора, и ја освои
највисоката награда.

Пишува | Невена Поповска

Ж

енскиот камерен хор
„Св. Злат а Мегл ен
ска“ освои златни ме
дали во категориите духов
на музика и фолклор, како и
златен медал во категоријата
женски камерни хорови. Ова е
не првпат камерниот хор под
диригентската палка на Ле
тка Димовска – Полизова да
се врати со златни медали од
големи натпревари. Тие осво
ија две златни награди и една

сребрена и од „Светските хор
ски игри“ во 2014 година, кои
се одржаа во Рига.

Хорот е формиран во 1996 го
дина при Македонската пра
вославна црква со благослов
на митрополитот полошкокумановски г. Кирил и е прв
хор од ваков вид во Република
Македонија. Го сочинуваат 25
женски вокали од кои повеќе
то млади академски образова

ни музичарки и студентки на
Факултетот за музичка умет
ност во Скопје. Со поддршка на
Министерствата за култура и
за надворешни работи, преку
македонските амбасади, цр
ковни општини и македонски
здруженија во дијаспората, хо
рот досега ја претстави и афир
мира македонската црковна
музика во Велика Британија,
Белгија, Германија, Франци
ја, Италија, Грција, Словени
ја, Словачка, Србија, Хрватска,
Полска, Португалија, Црна Го
ра, Швајцарија, Шведска, Буга
рија, Австралија, Шпанија, САД.

епископски хор „Херувими“ и во
последно време женскиот каме
рен хор „Св. Злата Мегленска“, се
здоби со епитетот најуспешна
диригентка во Македонија.
Овој пат тие станаа стана свет
ски шампион во категорија
та женски камерни хорови на

престижните „Светски хорски
игри“, кои од 6 до 16 јули се
одржаа во Сочи, Руска Федера
ција. Македонските претстав
ници освоија златни медали во
категориите духовна музика и
фолклор, како и златен медал
во категоријата женски камер
ни хорови.

петок, 29 јули 2016 година
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Традиционално, секоја година,
одржуваат Божикен концерт во
соборниот храм „Св. Климент
Охридски“, настапувале и на
„Интерфест“ во Битола, но бр
гу се пробија во јавноста и на
стапија во Рим, во Ватикан на
чествувањето на светите Кирил
и Методиј, Љубљана, Крагуевац,
Германија, Франција, Белгија,
Шпанија, Португалија...
Тие досега учествувале на 17
фестивали и имаат освоено 23
награди во повеќе категории:
четири гран-при, девет злата,
седум сребра и три бронзи.

Сиот успех, секако, се темели
на многу труд, откажување,
вежбање, но и финансиски
средства бидејќи секоја од
девојките што членуваат во
хорот не секогаш може да па
тува, па нивната бројка не е
секогаш дваесет, но успесите
не изостануваат.

Не смееме да ја изневериме
публиката. Вежбаме постоја
но, за нас не постои празник
и слободен ден – изјавува во
една пригода Димовска - По
лизова.
�

Основачка, диригентка и умет
ничка раководителка на хорот
е Летка Димовска - Полизова,
која е добитничка на многу на
гради од меѓународно значење,
а со формирањето на детскиот
хор при МРТВ, „Златно славеј
че“, Младинскиот мешовит хор
„Кочо Рацин“, Камерниот хор
при соборниот храм „Св. Кли
мент Охридски“, детскиот архи

38

Во Сочи, како единствен прет
ставник од Република Македо
нија, во конкуренција од 280
хорови од 36 земји од целиот
свет, хорот се натпреварува
ше во 28 различни категории.
Настапот на „Светските хорски
игри Сочи 2016“, или позна
ти како „Хорска олимпијада“,
претставува најголем предиз
вик за сите хорови.

Тие се амбасадори на маке
донската култура. На нивниот
репертоар редовно се дела од
Бадев, Скаловски, Прокопиев,
Зографски... �
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СОФКА КАМИЛОВСКА, ГОТВАЧKА И МЕНАЏЕРКА

живот

Најважната состојка на
секоја храна е љубовта!
Секогаш кога готвам, ја мирисам храната за да
почувствувам дали е добра. Многу е важно додека
готвиш да ѝ даваш љубов на храната, вели Камиловска
Постои ли некое јадење што
сакаш да го готвиш, а не сакаш
да го јадеш?
КАМИЛОВСКА: Не знам, не ми
текнува дека има јадење што го
готвам, а не го јадам. Готвам, а
не јадам риба бидејќи не смеам,
алергична сум на риба.
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

С

офка Камиловска е поранешна одбојкарска репрезентативка, сега готвачка и
менаџерка, која го остварува својот
сон. Готви и менаџира, а летово заедно со својот тим неуморно работи
и го подготвува менито во ресторанот „Антигона“ во Македонско
село, кој треба да почне со работа
наесен.
Таа е самоука, нема завршено официјално образование за готвачка,
но многу учи, истражува и, пред
сѐ, многу ја сака храната. Со голема страст и љубов зборува за неа
и додава „најглавната состојка на
секоја храна е љубовта!“.

- Тоа што сум го сакала, по што сум
копнеела, сега ми се остварува и
среќна сум – вели Камиловска во
интервју за „Република“.

40

Софка денес работи како менаџер
во „Тинекс ту го“, и во „Деликатесен“ каде што има задача – да им
го објасни на клиентите дел од
асортиманот што се нуди и да им
помогне во изборот. Таму е оперативен менаџер.
петок, 29 јули 2016 година

Ти си поранешна спортистка,
одбојкарка, која сега работи
како готвачка. Изгледаш одлично, а голем гурман си. Како
се снаоѓаш во кујната?
КАМИЛОВСКА: Низ светот познати готвачи, шефови на кујна, се мажи. Разговарав со еден
другар, кој е шеф и тој ми вели:
го гледаш она огромно тенџере
што тежи 30 килограми? Ај крени
го да те видам! Ама, мене спортот ми помогнал, имам сила. Јас
отсекогаш сум готвела, ја сакам
храната, голем гурман сум. Татко
ми цел живот е угостител. Почнав
да работам на 14 години, може и
помлада, кога татко ми ја отвори
својата прва кафеана „Софка“ во
ГТЦ. Прво миев чаши, потоа ме
унапредија во кујната, да им помагам. Со одбојка се занимавав 12
години и желбата за готвење се
појави кога заминав да работам
на брод. Работев во ресторан и
таму почнав да учам за состојките
од кои се прави јадењето што се
служи. Морав да знам што продавам. На почетокот се најдов во
неколку непријатни ситуации
каде што не знаев што има во јадењето што го нудам. Решив да
не се срамам себеси и да научам.
Влегував во кујната, гледав како
се подготвуваат јадењата, ги учев
www.republika.mk

состојките. Ми влезе чивијата и,
како што се вратив дома, почнав
да готвам и да истражувам. Многу читам, сакам да научам уште
повеќе. Знаете дека има повеќе
од 15 илјади видови компири во
светот, на пример?

Готвиш дома, за пријатели, готвиш во хотелот во Галичник?
КАМИЛОВСКА: Во Галичник повеќе помагам кога, на пример, е
Галичката свадба, кога има многу
народ. Тогаш повеќе менаџирам.
Кога сум таму преку викенди
служам, нарачувам, готвам ако е
потребно. Тоа е семеен бизнис.
Сите сме таму, фамилијарно. Јас
не сум шеф, за себе не можам да
кажам дека сум шеф, бидејќи тоа е
голема одговорност, сакам да зборувам за себе дека сум готвачка.
Ја уредуваш и рубриката за храна во „Оф.нет“, „Софка за двајца“,
каде што во рецептите внесуваш
и лични приказни. Дали секоја
храна има своја приказна?
КАМИЛОВСКА: Концептот го договаравме подолго време. Не сакавме да биде стандардно, како во
другите портали: напиши рецепт
и објави. Почнав со објаснување
за некои помалку познати работи, како на пример за некои сирења. Потоа, почнав со приказни
поврзани со јадењата. Храната е
меморија на некој начин, корен
на сеќавањата. Кога ќе почнам да
пишувам приказната поврзана со
храната некогаш е среќна, некогаш е тажна, но има дел од мене,
од мојот живот. Се покажа дека
има прием.

Од септември во ресторанот „Антигона“ во Македонско село ќе го подготвуваш менито. Може ли да ни кажеш
нешто повеќе?
КАМИЛОВСКА: Во Македонско село имаме национална кујна, така што во „Антигона“ ќе има нешто поинакво. Кујната ќе
биде интернационална, но со состојки од
Македонија. Сакаме да направиме една
приказна, сѐ уште сме во подготовки и
не би сакала многу да откривам. Направивме тим што го сочинуваат „фрикови“
по храна, кои сакаме да го работиме тоа.
Работиме со многу голема љубов, опседнати сме со тоа. Можам да откријам дека во
ресторанот ќе има само вечера и ќе биде
само со закажување бидејќи нема многу
маси во него. Ќе се обидеме сето тоа да го
кренеме на едно повисоко ниво.

Што сакаш најмногу да јадеш и да
готвиш и како ја доживуваш храната?
КАМИЛОВСКА: Има денови кога сум многу уморна и не сакам да готвам. И тогаш
нарачувам пица. Кога сум дома сама, не
готвам само за себе. Мора да имам гостин
за да готвам. Освен ако не ми дојде некоја
инспирација, да видам дали некоја состојка си одговара со некоја друга. Не знам,
можеби имам среќа, но многу рецепти ми
се „погаѓаат од прва“. Но, потешко е со
десертите. Тие се многу специфични, тоа
е сосема друга наука. Таму мора да биде
погодено до милиграми за да биде како
што треба. Многу крем-бруле имам фрлено пред да го направам такво какво што
треба. Секоја храна ми е убава и сакам да
јадам. Секогаш кога готвам, ја мирисам
храната за да почувствувам дали е добро.
Многу е важно додека готвиш да ѝ даваш
љубов на храната. По ист рецепт да готвиме јас и ти, ако ти не си расположена, а
јас сум внесена, целата енергија ја давам
тука, нема да излезе исто, без разлика
што состојките и начинот на подготовка
е ист. Најважната состојка на секоја храна
е љубовта!
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Звонимир Ѓукиќ - Ѓуле

а посебно се радуваме што нашиот концерт во Охрид на 1
август ќе се одржи на автентичен простор како што е Долни
Сарај. Таму премиерно ќе ги
испееме песните од новиот албум „Ako stanemo gubimo sve“, а
посетителите ќе се забавуваат
и со старите хитови. Драго ни е
што во Охрид заедно со публиката ќе го обележиме големиот
македонски празник Илинден.
Впрочем, овој наш концерт во
Охрид е и најава за почетокот
на нашата турнеја низ Македонија насловена како „Лице
в лице“.

Често сте во Македонија.
Што правите прво кога ќе
дојдете?
Ѓуле: Убаво е чувството кога
доаѓаш во Македонија, земја
каде што си добредојден и
весело пречекан. Тоа што го
правиме прво е дишеме длабоко, а потоа традиционално си
наздравуваме со жолта ракија
и со ритамот на нашиот ноти
и стихови си посакуваме ветар
во едрата.
�

Стравуваме само од Бога, да не ни
се налути на нас овде на Земјата
Секоја наша песна има текст со порака и со силни емоции,
кои македонската публика целосно ги препознава. Случајно
или не, нашите две последни турнеи и промоции на нашите
два албума почнaa токму во Македонија
Пишува | Maрина Костовска

В

о дополнителната програма на
Охридско лето, српската рок-група „Ван Гог“ ќе го прослави својот
јубилеј - 30 години дел од балканската
музичка сцена.

Уште од нивното основање, тие постојано се наши гости, но македонската пубНе ви е ни прв, се надеваме,
ни последен пат како доаѓате во Охрид, но концерт во
Долни Сарај е, сепак, нешто
�
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лика секогаш ги дочекува со ист жар. Во
Охрид, на 1 август, „Ван Гог“ ќе го промовира својот нов албум, но и ќе ги испее
сите песни, кои никако да ни здодеат.
Водачот на групата Звонимир Ѓукиќ
- Ѓуле вели дека за секој настап во Македонија постои посебна возбуда.
поинакво. Што очекувате од
ова место и од концертот?
Ѓуле: Секогаш е голема чест
да настапиме во Македонија,
www.republika.mk

Tриесет години кариера,
а уште таа иста енергија на
сцената. Задоволни сте со тоа
што го постигнавте за ова
време? Што да очекуваме
следните 30?
�

Ѓуле: Нас нѐ води инстинктот
низ целиот овој период од долгогодишна музичка кариера. Работиме со цело срце за сите овие
30 години да бидеме водени
од емоциите и енергијата што
произлегуваат од магијата на
музиката што ја создаваме. Очекуваме следната 2017 година
да имаме една поинаква креативност, така што, дефинитивно, ќе почнеме со нова стилска
музичка неизвесна авантура во
следните нови 30 години.

Се чувствувате ли малку
како дон Кихот, вие и вашиот рокенрол против цел тој
турбофолк?
Ѓуле: Не, не, каков дон Кихот,
не се бориме против никого,
а во никој случај против таа
вештачка творба. Едноставно,
имаме полно срце за достоинствено и исправено да чекориме со нашата музика, иако,
за волја на вистината, во овие
времиња културата во музиката не е на завидно ниво. Но,
ние тука сме 30 години и сме
поминале многу турбуленции
низ музичката култура. Научивме дека најважно од сѐ е да
се трудите и да си посветите
внимание на својот музичкиот вкус што ќе го консумира
армијата на млади и на средни
генерации, препознавајќи ја
симболиката и пораката што
ја испраќаме преку нашите
песни.
�

Стравувате ли дека во (блиска) иднина веќе нема ни да
има публика за овој вид музика?
�

www.republika.mk

Ѓуле: Не стравуваме од никого, освен од Бога, да не ни се
налути на нас, овде на земјата.
Од каде ви е идејата дека нема
да имаме публика за овој вид
музика?! Внимавајте, загубено
е тоа од кое ние сме се откажале, а ние нема да го сториме
тоа, туку, напротив, ќе се вложуваме постојано и повеќе во
нашата музика.
Кој македонски музичар со
задоволство го слушате?
Ѓуле: Имаме големо почитување кон сите наши колеги од
Македонија и кон другите музички големи имиња на овие
простори.
�

Песната „Andjele moj brate“
има и своја македонска верзија. Лесно е да се пее на македонски? Дали е јазик што
убаво звучи во песните?
Ѓуле: Пораката на песната
„Andjele moj brate“ е со универзална порака, полна со емоции
и моќ што одлично се чувствува енергијата на секој јазик. Би
ни бил голем предизвик и чест
истата таа песна да ја отпееме
на македонски јазик.

�

Вашиот последен албум излезе во април. На што работите во овој момент?
Ѓуле: Моментно патуваме низ
цел Балкан каде што имаме богата летна концертна сезона
и работиме на новите песни
што ќе го одбележат другото
полувреме на нашето музичкото патување во наредните
30 години. �
�
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Бисерот на Јадранот што вреди да се доживее
Сите лица што ќе се движат во историското градско јадро
во костими за капење, без облека или без дел од облеката,
ќе бидат казнети со илјада куни или 8.250 денари, одлучија
градските советници на хрватскиот и медитерански тури
стички бисер Дубровник
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

О

пколен со високи дебели
ѕидови, стариот примор
ски град во Далмација,
Дубровник е еден од најуб
 ави
те градови во светот. Додаден
на листата на УНЕСКО за светско
културно наследство, градот е
примамлива дестинација за си
те познати личности од светот.

Се смета дека градот е основан
во 7 век од новата ера. Од 1205
до 1358 година со Дубровник
владее Венецијанската Репуб
лика. Од 1358 до 1808 година
Дубровник претставува посеб
на држава, која се нарекува Ду
бровничка Република. Тој е еден
од приморските медитерански

градови што се формирани врз
сфаќањата на старата хелен
ска култура. Се развива како
полис-град, во кој се јавува ци
вилна управа која се стреми да
се формира во република по
угледот на Венеција. Денес во
Дубровник гордо сведочат спо
мените од историјата. Целиот
круг од тврдини и високите
ѕидови околу градот биле из
градени за негова заштита во
14 и во 15 век. Панорамскиот
поглед од овие тврдини на си
ното Јадранско Море вреди да
се доживее. „Страдун“ е пло
штадот и главната улица во
градот, која нуди многу забава,
а, сепак, ја има задржано своја
та магија од минатото.

Прекрасните барови и рестора
ни, музиката во живо, мирисот
на Јадранско Море и луксузните
јахти се рај за очи и за душа.
Како и другите приморски гра
дови, Дубровник е седиште на
моќна флота, која е носител на
трговијата. Интересен е фактот
дека Куршумли-ан во Скопје е
граден токму за потребите на
дубровничката трговија.

Интересен за Дубровник е и
фактот што странските меди
уми го вбројуваат меѓу петте
најатрактивни локации кои
треба да се посетат ако одите
на меден месец. Градот, дефи
нитивно, е најпопуларен меѓу
младенците од Велика Брита
нија, Ирска и во Америка, но на
неговата убавина не останува
ат рамнодушни ни Словенците
ни Босанците.

Како исклучително атрактивен
простор за венчање секогаш се
спомнува тврдината Ловрије
нац, која поради високиот наем
од 10.000 куни (околу 1300 евра)
за повеќето младенци, сепак,
останува само сон.
Температурата на морето, шар
мантниот блесок, ароматич
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ните билки, виновата лоза и
маслинките го воодушевуваат
секој посетител.
Дубровник претставува стара
приказна раскажана на совре
мен начин, а со неговата посета
ќе сфатите зошто ова место и
самиот лорд Бајрон го нарекува
бисер на Јадранот.

Сместувањата не се многу евти
ни, но, сепак, не треба да се за
борави дека ќе летувате во едно
од најубавите места во Хрватска.

Агенциите нудат аранжмани за
седум и за 14 дена. Седумднев
но сместување во период од 5
до 20 август се движи од 189
евра, па до 179 евра по човек.
За 14 ноќевања во истиот пер
иод цените почнуваат од 329
до 315 евра.

Доплата за лице од ден е 15
евра. Сместувањето е во дво
креветна соби со телевизор
и со тоалет. За сместување на
трето лице над 10 години на
помoшен кревет се наплатува
90 проценти од ценатa, за дете
до 10 години што користи до
полнително легло се наплатува
80 проценти од цената.
Таксата за деца од 12 до 18 го
дини е 0,55 евра, а за возрасни
1,05 евро од ден.

Вилите се наоѓаат на оддале
ченост од 150 до 250 метри од
морето, а околу 400 од цента
рот на градот.
www.republika.mk

Ако се патува со сопствен пре
воз, се одзема 30 евра од цена
та на аранжманот.
Храната во рестораните, нави
стина, е за туристи со подлабок
џеб. Сепак, ако преферирате ту
ризам со брза храна, сендвичи
или храна од пекарница и пи
церија, треба да знаете дека це
ната за пица парче се движи од
4 до 5 евра, а нес-кафе испиено
во кафуле со поглед на море ќе
ве чини 12 евра.

Важно е да знаете дека сите ли
ца што во историското градско
јадро ќе се движат во костими
за капење, без облека или без
дел од облеката, ќе бидат каз
нети со илјада куни или 8.250
денари, ова е одлука на град
ските советници на хрватскиот
и медитерански туристички
бисер Дубровник.

На влезовите во историското
градско јадро ќе бидат поста
вени и известувања за тури
стите. �
петок, 29 јули 2016 година

45

атрактивно

ТРЕНД

Туника – најудобно летно парче облека
Практично,
едноставно и удобно
парче облека, кое
прилега на градбата
на сите жени

Л

етната туника е едно од
најпрактичните и најудобни парчиња облека за жените, пред сѐ поради едноставниот
удобен крој, кој им прилега на
сите жени, а во денешно време
и поради удобните и лесни материјали. Туниката ја има во различни бои и дезени.

Туниката е еден од најстарите парчиња за облекување, која ја носеле
старите Римјани и тоа и мажи и
жени. Но, познато е дека нејзините
корени се од стара Грција.

Туниката од тоа време
досега не се сменила
многу бидејќи се работи за едноставна удобна
долга кошула или маица, чијашто должина е
некаде меѓу бутовите и
глуждовите и се носела
под тогата.

Пишува | А. М. Б.

Бидејќи старите Грци
и Римјани знаеле како
најдобро да се облечат
за време на летните
горештини, слободно
може вашиот гардеробер и летен имиџ да го
надополните со неколку
туники. На вас останува
да го одберете материја-
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лот, бојата и должината,
иако годинава туниките
се носат над колена.

Туниките се идеални за
прошетка, за на работа,
излегување и за на плажа. Не постои парче облека што може да се носи
на толку различни начини како што е туниката.

Може да ја комбинирате
и со хеланки, тесни фармерки или пантолони со
рамни ногавици. Може
да ја збогатите со накит,
ѓердани и со алки, кои ќе
го дополнат целосниот
впечаток. �
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УБАВИ ЖЕНИ

Име:
Џесика Мишел Частејн

Родена:
24 март 1977 година,
Сакраменто Калифорнија,
САД
Професија:
актерка
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Частејн добила светско признание со улогата во акцискиот
трилер „00.30 – тајна операција“, освојувајќи ја наградата
на филмските критичари, како
и „Златен глобус“ за најдобра
актерка, а, исто така, била номинирана за „Оскар“ за најдобра
актерка. Таа, исто така, играла
во „ Меѓу ѕвездите“, „Најнасилна година“, за кој добила
номинации за „Златен глобус“ и

за наградата на критичарите, и
во „Марсовец: Спасувачка мисија“ во 2015 година. Во 2012
година, таа од списанието „Тајм“
била ставена на списокот со сто
највлијателни луѓе во светот.

Пoдготви | К.Н.К.

Џесика
Частејн

есика Мишел Частејн ја
почнала својата холивудска кариера со гостински
улоги во неколку телевизиски
серии, остварувајќи го своето филмско деби во драмата
„Џолин“ во 2008 година. Во
2011 година, таа се здобила со
светска популарност со улогите
во филмовите „Засолниште“,
„Дрво на животот“ и „Слугинки“, а за нејзината изведба во„
Слугинки“ добила номинации
за наградите „Оскар“, „Златен
глобус“ и БАФТА за најдобра
актерка во споредна улога.

Таа била во долга љубовна врска со режисерот Нед Бенсон
пред да се разделат во 2010 година. Од 2012 година е во врска
со Италијанецот Џанлука Паси
де Пропосуло, кој е извршен директор на италијанската модна
марка „монклер“.
Актерката е позната и по тоа
што на доделувањето на „Награда на критичарите“ одржа
говор во кој истакна дека во
Холивуд би требало да има повеќе различности, па ги покани
сите луѓе што се борат против
расизмот, хомофобијата, сексизмот, мизогинијата и антисемитизмот.Сепак, актерката место
пофалби, доби многубројни
критики и закани по овој храбар говор. �
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МИЛЕНИЦИ

дом

градина

Подготви | К.Н.К

Како да негувате болно
цвеќе во саксија
Најчеста причина за појава на болест кај
цвеќињата е нестручно одгледување и
недоволна грижа. Недоволното полевање,
како и полевање со студена вода, многу
често, знаат да бидат причина да заболи
цвеќето. Прекумерното полевање еднакво му штети на растението. И едното и
другото најчесто предизвикуваат жолтеење на цвеќето и опаѓање на листовите.

Фенгшуи за детска соба
Ако ги следите препораките на древнaта кинеска филозофија за уредување
на просторот, фенгшуи, и имате деца,
ви нудиме предлог како да ја уредите нивната соба за да биде сигурна и
безбeдна.

Болест се јавува и поради истрошеност
на земјата, т.е. кога растението подолго
време не е пресадено, односно кога не
се прихранува, како и поради преголем
студ и големи промени на температурата. Надворешните знаци за болест
на растението понекогаш можат да се
забележат дури кога болеста е во стадиум кога цвеќето можат да го спасат
само итна мерки.

Децата се многу подложни на енергии
од опкружувањето и токму поради овој
факт многу е важно нивниот кревет да
биде поставен во средишната позиција.
Децата,веруваат Кинезите, можат многу лесно да се почувствуваат анксиозно
и ранливо ако со грбот се завртени
кон врата. Покрај креветот никогаш
не смее да има уреди што работат или
користат струја и батерии.

Отстранете ги сите предмети поради
кои чувствувате обврска, односно тие
што мислите дека морате да ги задржите од која било причина. Не заборавајте
да ја проветрувате собата и секогаш да
има свеж воздух. Слики со вода, аквариум, звуци од вода во собата можат
да создадат нездраво опкружување
па дури и да доведат до респираторни
заболувања. Особено е важно да внимавате на ова ако децата имаат астма
или други болести на дишните органи.
Зглавјето на детскиот кревет мора да
биде потпрено на цврст ѕид. Обезбедете доволно простор за поминување од
сите страни на креветот и немојте никако да ја поставите долгата страна на
креветот паралелно со ѕидот. Избегнувајте креветот да биде под прозорец
или во директна линија со вратата.
Ако е можно, креветот за момчињата треба да се постави на источната
или на северната страна од собата,
а на девојчињата на јужната, југозападната или на западната страна на
просторијата. �
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Зошто секое
дете треба да
има милениче?
Најчесто децата се тие што имаат голема желба
за милениче, а дали ќе им се исполни зависи од
нивните родители. Ако сѐ уште се двоумите,
еве неколку причини зошто е добро секое дете
да има милениче

К

ога детето се грижи за
милениче, се учи на одговорност и на последици
доколку не се однесува одго-
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ворно кон него. Ако рибата не
се храни - умира, ако кучето не
се прошета - станува нервозно. Животното не е нешто што

може да се остави на полица
ако му здодее – вака детето ќе
научи како да биде посветено
на нешто и на некој.

Децата многу често знаат да
бидат себични. Одличен начин за запознавање дека има
и други околу нив на кои, исто
така, им е потребна грижа се
токму милениците – кога ќе ги
увидат потребите и чувствата
на миленикот, ќе сфатат дека
треба да погледнат подалеку

од себе и да сочувствуваат со
тие околу нив.

Не заборавајте и дека растење
со миленик значи и важен животен пријател за децата.

Истражувањата покажале дека
деца што растат со животни
имаат подобар и посилен имунитет. Тие што имаат кучиња,
пак, имаат намален ризик за
развој на астма и на алергии,
дури до 50 проценти. Исто
така, луѓе што пораснале со
кучиња, имаат помали шанси
за кардиоваскуларни заболувања бидејќи милениците го
намалуваат крвниот притисок,
отчукувањата на срцето, а со
тоа и го намалуваат стресот. �
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Пред да се појават надворешните симптоми на болест, растението се наоѓа во
болна фаза, која се карактеризира со
неправилности во примањето и во преработката на хранливите материи. Штом
ќе се забележат и најмалите знаци на
заболување кај растението, треба да му
се посвети поголема грижа и нега.
Полевањето треба да биде внимателно и
умерено бидејќи растението не може да
го искористи истото количеството вода
што би го користело кога би било здраво.

Растението задолжително се пресадува
во свежа земја кога болува од гниење
на коренот или во случај кога земјата
е толку лоша и исцрпена што во неа не
би можело да оздрави и закрепне. При
пресадувањето треба да се прегледаат
жиличките и да се отсечат сите гнили
и изумрени делови. По ова растението
треба да се стави во помала саксија во
која ќе има колку што е можно полесна, односно попорозна земја измешана
со песок. Така пресаденото растение се
полева и се остава на топло и доволно
осветлено место близу до прозорецот,
заштитено од силно сонце.
Важно е да не се става на темно место.
Доволно светлина, изедначена топлина,
свеж воздух и умерено полевање се главни услови за постепено оздравување на
растението. �
петок, 29 јули 2016 година
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Летна забава

Како дел од летните авантури и спортски активности,
многу луѓе од светот и, секако, од нашата земја се забавуваат
со СУП (Stand up paddleboarding), што е спој на сурфање и
на веслање во стоечки став

Стоечко 
веслање како 
нов вид летна
атракција

со префрлање од рака во рака, нешто слично
на возење кану. Веслото има лопатка само
од едната страна и не може да се користи
како веслање кајак.
Без разлика од кој материјал е направено
веслото, тоа не е пловно и потонува, но со
различна брзина. За да се спречи губење на
веслото во длабочините на водата, на едниот
крај има врвка која е прицврстена на зглобот
на едната рака. Даската, пак, е пловна, па за
да не се случи да се оддалечи од веслачот,
таа со врвца е прицврстена за глуждот на
ногата на веслачот.
На сите македонски езера сѐ повеќе е при
сутен овој вид рекреација и спорт, и многу
често може да се видат рекреативци како
возат СУП. Во поново време СУП се кори
сти во комбинација со јога, а корисниците
ја користат штицата и за правење вежби.
Секако, тоа бара исклучително мирна вода
за беспрекорен баланс.

Подготви | Бојан Момировски

О

вој вид спортска забава, која
е сѐ поактуелна во Македо
нија, многу често може да
се види на нашите езера, но и на на
шите реки.
СУП е еден вид спорт во кој се кори
сти штица и весло. Генерално, штици
те се делат на два вида, во зависност
од материјалот од кој се изработени.
Постојат тврди и меки штици. Тврдите
штици се изработени од дрво, пласти
ка или од карбон, а меките, всушност,
се еден вид балони на дување, кои

ја достигнуваат истата цврстина бидејќи
издржуваат притисок на пумпање и до 15
бари. Тврдите штици се проблематични за
транспорт бидејќи, според начинот и стилот
на веслање, можат да достигнат големина и
до четири метри. Овие штици се користат во
поекстремно веслање, кое може да се врши
на големи водни површини на бранови или,
во поново време, на реки со големи водотеци.
Меките штици што се на пумпање, исто така,
може да се користат за овој вид веслање.
Тврдите штици се подобри поради стабил
ност и пловност, но и полесно се управуваат.
Сепак, според следната поделба, разликата
може да биде и поголема. Според начинот
на веслање, СУП се дели на обично веслање
и подолго крстосување по мирни води или
на побрзи води и бранови за љубителите на
поекстремни водни спортови.
Штиците за рекреативно возење по мирни
води се пократки, и под 3 метри, и пошироки.

Со тоа се овозможува постабилно стоење
и полесни се за маневар. Подолгите тврди
штици се потесни, подолги и постигнуваат
поголема брзина, но тие бараат поголема
стручност бидејќи треба да се балансираат
подобро. Ваквите штици служат за сурфање
и на бранови.
Покрај намената, штиците може да се поде
лат и според тежината која може да ја поне
сат. Сѐ поприсутно е стоечкото веслање во
тандем од двајца веслачи, па затоа штиците
се и подолги и пошироки и можат да носат
повеќе товар. Постојат штици што имаат но
сивост до 100, 150 и до 200 килограми.
Покрај штицата, клучен елемент за сурфање
со веслање, секако, е и веслото. Тоа може да
биде дводелно и телескопско. Должината
варира во зависност од висината на чове
кот, може да изнесува од 170 сантиметри
до 220 сантиметри. Веслата се изработени
од три вида материјали, и тоа алуминиум,
фиберглас и карбон. Веслањето е двострано

Целата опрема, во зависност од видот на
штицата и на веслото, како и материјалот
од кој се направени, може да чини и до
2.000 евра, но може да се набави и целосен
комплет за околу 600 евра за почетници кои
сакаат да се обидат и повеќе да навлезат
во овој нов вид водна забава.
52
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Преземањето на функцијата
шеф на стручен штаб во
клубот од Аеродром не ја
гледам како враќање во
македонската кошарка и
чекор назад во кариерата
туку токму како место за
напредок на клубот и, секако,
мој индивидуален бидејќи
клубот ќе има можност да се
прикаже во најдобро светло
и на меѓународна сцена.
Главен мотив за мене беше
натпреварувачкиот дел. Јас
сум тренер што сака да се
натпреварува против силни
екипи, да се надмудрува со
звучни тренерски имиња и да
освојува победи со, реално,
помал тим од европските
гиганти, вели Рајковиќ

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски

М

акедонскиот кошаркарски
шампион и освојувач на двојната круна, екипата на МЗТ
Скопје, во следната сезона ќе игра на
два европски фронта или, во текот на
цела сезона, во четири натпреварувања, вклучувајќи ги домашните. На
меѓународна сцена МЗТ продолжува
со настапите во АБА-лигата, а од годинава ќе настапува и во Еврокупот
против реномирани европски екипи.
Тоа ќе биде големо искуство за екипата, која целиот потенцијал треба
да го насочи кон одбраната на двојната титула и, секако, во настапите
на Јадранот. За таа цел управата ќе
се обиде да доведе звучни имиња во
составот и, секако, со новиот тренер
Емил Рајковиќ да ги потврди успесите и доминацијата што ја има во последните неколку години на домашна
сцена. Рајковиќ е докажан тренер во

Емил Рајковиќ, тренер на МЗТ Скопје

Избираме играчи што ќе функционираат
како тим и ќе го дадат максимумот

македонски рамки, а искуството што
го има со водењето екипи во странство
може да биде пресудно за успехот на
МЗТ во следната сезона. Во периодот
додека управата на клубот сè уште го
составува тимот за следната сезона
заедно со Емил Рајковиќ, успеавме
да поразговараме со новиот шеф на
стручниот штаб за очекувањата и за
резултатите, како и за престојните
предизвици.
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По работата во Вроцлав во Полска, по неколкуте преговори со МЗТ
Скопје ја прифативте понудата од
управата на клубот да се вратите
во македонскиот шампионат. Што
беше пресудно да ја прифатите новата улога како шеф на стручниот
штаб во македонскиот шампион?
Рајковиќ: Веднаш на почеток морам
да бидам искрен и да кажам дека имав
двегодишен договор со Вроцлав, што
значи и валиден договор за оваа натпреварувачка сезона. Сепак, по завршувањето на минатогодишното полско
првенство од управата на екипата ми
беше ставено до знаење дека финансиската конструкција не е стабилна и
петок, 29 јули 2016 година

се поставува прашањето на постоењето
на клубот воопшто или дека ќе има сериозни проблеми и нема да ги исполни
условите за настап во првата професионална лига.Тоа и се случи и Вроцлав е
вратен во третата полска лига, која е
на аматерско ниво. По ваквата одлука
јас како тренер морав да барам други
опции за професионален ангажман.
Управата на МЗТ во тој момент веќе
разговараше со мене и морам да кажам
дека тоа не беше нивни прв обид да ме
ангажираат за прв тренер на екипата.
По долг период на размислување од
моја страна и неколкуте состаноци што
ги одржавме, се решив за овој чекор.
Веднаш по официјализирање на
соработката дојде и поканата до
клубот од Еврокупот, кој уште еднаш покажа дека ги вреднува резултатите на МЗТ Скопје.
Рајковиќ: Токму така. Уште додека
траеја преговорите за мој ангажман
во МЗТ постоеше приказна дека освен
играњето на два фронта, на домашна
сцена и, секако, во АБА-лигата, клубот
ќе се натпреварува и во некое посилно
и пореномирано натпреварување во
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Европа. Со добиената покана веднаш
седнавме на состанок со целата управа и со стручниот штаб и решивме да
ја прифатиме поканата и да учествуваме во Еврокупот во кој оваа сезона
ќе настапат голем број поранешни
евролигашки екипи. Тоа кај мене влеа
дополнителна самодоверба и потврда
за претходните разговори со управата
уште пред да бидам ангажиран, дека се
очекува МЗТ да се искачи едно скалило
погоре во европската кошарка и дека ќе
располага со буџет и со избор на играчи
со кои може да се носи на сите фронтови на кои ќе настапи. Преземањето на
функцијата шеф на стручен штаб во
клубот од Аеродром не ја гледам како
враќање во македонската кошарка и чекор назад во кариерата туку токму како
место за напредок на клубот и, секако,
мој индивидуален бидејќи клубот ќе
има можност да се прикаже во најдобро
светло и на меѓународна сцена. Главен
мотив за мене беше натпреварувачкиот дел. Јас сум тренер што сака да
се натпреварува против силни екипи,
да се надмудрува со звучни тренерски
имиња и да освојува победи со реално
помал тим од европските гиганти.

Играњето на четири фронта во новата сезона повлекува и потреба
од ангажирање сериозни звучни
имиња, дел од домашните квалитетни кошаркари и, секако, силни
странски засилувања.
Рајковиќ: Направени се сериозни анализи со управата и со стручниот штаб за
ангажирањето кошаркари за следната
сезона. Меѓутоа, буџетот на МЗТ е десетина пати помал од тој на противниците
во Еврокупот и, секако, од водечките екипи во АБА-лигата. Нашиот тим во следната сезона ќе се игра натпревари против
Баерн Минхен, Уникаха Малага, Цедевита, Партизан, Црвена звезда, Цибона...
Сите тие тимови стојат на цврсти нозе,
финансиите не им се проблем и можат
да направат екипи за самите завршници
и во домашните силни шампионати и
во натпреварите на меѓународна сцена.
Затоа добив одврзани раце од управата
да доведам играчи што можат да го издржат целиот товар преку цела сезона.
Сепак, таквите играчи се поскапи и веќе
стапивме во преговори со голем дел од
нив. Тоа ќе потрае во следните 15-20
дена, додека не почнат и подготовките
на екипата во август.

кошарка интервjу
Во моментов како репрезентативци на Македонија од МЗТ настапуваат само двајца играчи. Може ли
во следниот период клубот да придобие неколку македонски играчи
што се носители на играта на македонската репрезентација?
Рајковиќ: Каде и да сум работел
претходно, мојата екипа не располагала со најголем буџет во таа држава,
а постигнувала врвни резултати во
рамките на можностите и повеќе од
тоа. Таков сум по природа и сакам јас
да бидам тој што ќе решава за изборот
на играчи во составот. Затоа и моите
преговори со управата МЗТ течеа во
таа насока. Сакам точно да знам колкав
ќе биде буџетот на тимот за следната
сезона за да можам со отворени карти
да настапам во преговорите за доведување нови кошаркари. Тоа се случува
токму во моментов и затоа и претходно
кажав дека веќе се почнати преговори
со голем број на кошаркари, како од
нашата држава, така и од странство.
Јас искрено посакувам во МЗТ да игра
комплетната репрезентација на Македонија, па дури и странски кошаркари
што имаат наш пасош. Меѓутоа, знаеме
дека имиња како Војдан Стојановски,
Бо Мекејлеб, Вашингтон, Хендрикс,
Влатко Илиевски се фантастични
кошаркари, кои чинат многу. Секако,
во тимот може да се случи следната
година да се видат и добро познати
имиња од кошаркарската сцена, па да
се склопи една одлична екипа. Освен
звучни имиња, мора да се има предвид
дека 12 одлични кошаркари може и
да не функционираат заедно во еден
колектив. Тие нови играчи треба да
бидат внимателно избрани бидејќи
ќе треба да функционираат заедно и
да го дадат максимумот на терен. Со

www.republika.mk

мојот избор на играчи, јас како тренер
морам да гарантирам и одреден успех
на екипата. Веќе се ангажирани тројца
странски играчи, а се преговара и со
многу други и, секако, со репрезентативци на Македонија.

Кога сме веќе имињата, кој сè може
да дојде во МЗТ и кои се Вашите
гаранции и очекувања и, секако, на
управата и на навивачите?
Рајковиќ: Досега се ангажирани,
навистина, квалитетни играчи, кои
можат да играат на повеќе позиции.
Екипата ја засиливме со бек од Холандија, крилен центар од Америка, а
со Ѓорѓе Дреновац, кој беше најдобар
поединец во екипата минатата сезона,
го продолживме договорот. Секако,
мојата борба и борбата на управата ќе
биде и задржување во тимот на Дамјан
Стојановски, како и обидот за ангажирање на Бојан Трајковски, Александар
Костовски, Марко Симоновски, играчи
што можат да им парираат на предизвиците што ќе ги има МЗТ во следниот период. Веднаш да кажам дека
одбраната на двојната круна воопшто
не доаѓа во прашање и тоа мора да се
случи без изговор. За настапот на меѓународна сцена Еврокупот и играњето
против реномирани клубови може да
се искористи за здобивање искуство и
за воигрување на кошаркарите. Секој
резултат подобар од најдобриот пласман на МЗТ во АБА-лигата, односно
повисоко од седмото место, ќе кажам
дека ќе биде огромен успех. А ако сè
тече како што треба, симпатизерите
на нашиот тим на крајот од сезоната
може да се израдуваат и на пласман
на завршниот турнир во јадранското
натпреварување.
За таа цел почетокот на подготовките
ќе биде со комбинирани начини на
тренинзи, а покрај моите помошници,
Алексадар Јончевски, Горан Крстевски, Драган Миленковиќ, ќе го имам и
мојот добар пријател и соработник од
Полска, Бартош Бибрович, кој ќе учествува во првата фаза на подготовките и
ќе внесе многу новитети. Со неговото
ангажирање и постојана контрола на
работата во текот на сезоната, заедно со физиотерапевтот и со нутриционистот ќе се обидеме да добиеме
поголема свежина на кошаркарите и
да ги намалиме несаканите повреди.
Знаеме дека нè очекува пеколно темпо
со многу натпревари, затоа и мотивот
за работа е огромен, а тоа ќе го барам
и од кошаркарите и нема да дозволам
отпуштање во ниту еден момент во
следните девет-десет месеци.
петок, 29 јули 2016 година
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твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 29 јули 1014 година
Во битката на планината Беласица кај Струмица војската на
македонскиот цар Самуил била
тешко поразена од војската на
византискиот цар Василиј II.
� 31 јули 1908 година
По победата на Младотурската
револуција, Јане Сандански упатува „Манифест до сите народности во Османската Империја“.
� 31 јули 1968 година
Починал Мито Хаџивасилев Јасмин, македонски револуционер, новинар и публицист. По ослободувањето, од крајот на 1945
година до 1 јануари 1948 година
е главен и одговорен уредник
на „Нова Македонија“. Во1962
година повторно е именуван
за главен уредник на весникот.
На Основачкото собрание на
Здружението на новинарите на
Македонија Хаџивасилев е избран за негов прв претседател.
� 2 август 332 г. пр. н. е.
Во битката кај Херонеја Филип II
Македонски ја остварува својата најголема победа над здружените сили на Атина и Теба.
� 2 август 1903 година
Почна Илинденското востание
на македонскиот народ против
османлиската власт. За време на
востанието се водеа битки кај
селото Смилево, Демирхисарско, на Слива и на Мечкин Камен, Крушевско, кај Карабуница,
Kичевско, кај селото Арменско,
Леринско, во Рашанец и кај селото Чаништа, Mариовско.
� 2 август 1944 година
Во манастирот „Свети Прохор
Пчињски“ во присуство на 122
претставници на македонскиот
народ е одржано Првото заседание на Антифашистичкото
собрание на Македонскиот народ (АСНОМ). Во согласност со
одлуките на АВНОЈ, Македонија
е потврдена како рамноправна
федерална држава во рамките на ДФ Југославија. Притоа
АСНОМ е конституиран како
највисок законодавен и извршен орган на народната власт
на чело со Методија Андонов
- Ченто, а македонскиот јазик е
воведен како службен јазик.
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Исто, па исто
Здраво телефанатици. На теветекава заборавам како што се заборава пинот од картичка кога долго не си зел плата. А, и што има ново да се каже.
Сѐ е исто. Еве пример, не знам дали сте забележале, ама исти се имињата
на сите утрински програми. Имате „Добро утро, Македонијо“, „Те сакам,
Македонијо“, „Македонија наутро“...
Во ред е другари, знаеме каде живееме, доволно ни е тешко за да мора некој секој ден да нѐ потсетува.
Друг пример на „исто“ е публиката. Постои едно момче, кое не можеш, а да
не го забележиш во публика. А, уште поинтересно е што го има во секоја
публика. Дали е Вучиќ или Лила, квиз или разговор во студио, „Сител“,
„Алфа“, „Канал 5“, момчево е таму!
Велат најстресна работа било да си новинар, но јас велам блазеси му на
тие нерви. Може сите плукаме крв за дневница, ама ова неговово ни на
душман не се посакува!

Малиот брат

Инстаграм се движи со 3 слики по купаќи на саат.

Маж влегува во аптека и
прашува:
– Вијагра за жени, продавате ли?
– Господине, златарата е од
спротива!

'Не ме интересира' е пола здравје.
Ако на Земјата имаш 100 кг, на Марс би имал 38 кг.
Што значи дека ти не си дебел, само си на погрешно
место!
Пеперутки во стомакот ? Тоа е тоа чувство кога ќе
се фатиш за џеб, а мобилниот ти го нема!

Во Македонија надежта ја снемва побрзо од
раситнета илјадарка.

–
–

–
–
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Учителката решила да им покаже на децата колку е штетен
алкохолот.
Извадила еден црв и пред очите
на сите го потопила во чаша со
ракија. Црвот се згрчил и умрел.
Таа прашала:
Која е поуката деца?
Кој пие ракија нема глисти – рекол Зоки Поки.
Учителката нервозна решила да
ги одведе во една фарма. Таму
ставила пред една крава една
кофа со ракија и една кофа со
вода. И повторно прашува:
Кравата пие од водата и не ја
ни намирисува ракијата. Што
заклучивте од ова деца?
Зоки Поки веднаш одговара:
Кој не пие ракија е говедо.
петок, 29 јули 2016 година
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КуJнски тефтер

Бомбички во природа
СостоJки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 пакување „ресана“
какао
60 грама путер
2 банани
1 чаша мелени бисквити
100 грама кокос
неколку бисквитни колачиња
½ чаша суви сливи
½ чаша млеко

За валкање ќе ви треба:
• кокос
• чоколадни трошки
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Подготовка:
# Путерот растопете го во сад. Состојките изме
шајте ги во поголем сад. Бананите испасирајте
ги со виљушка и додајте ги во смесата.

# Месете ја смесата убаво да се соед
 ини. Ако сме
сата е мека, додајте мелени бисквити; ако сме
сата е многу сува, додајте уште малку млеко за
да добиете смеса што ќе биде лесна за работа.
# Од смесата направете бомбички и валкајте ги
во кокос или во чоколадни трошки.
# Сервирајте!

Доколку сакате можете да додадете сечкани јатки од
коскесто овошје.
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